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Vážení čitatelia, milí priatelia,
poznáme to zrejme všetci – pätnásťkilo-
metrová cesta do centra Bratislavy z okra-
jovej časti trvá v špičke často aj hodinu. 
Ale podobné situácie prežívajú obyvatelia 
všetkých väčších slovenských miest. Cesty 
sú preplnené automobilmi, v špičkách sa 
stojí v zápchach a nervózni vodiči nevedia 
zaparkovať. Dopravný priestor naráža na 
svoje limity a z tejto situácie existuje len 
jediné východisko: zatraktívnenie verej-
nej dopravy. Lenže pomer individuálnej 
a hromadnej dopravy sa vo väčšine miest 
naďalej preklápa v neprospech hromadnej 
a viacero pokusov zlepšiť situáciu nepri-
nieslo v minulosti výraznejší úspech. Do-
prava je naozaj komplexný systém a vy-
žaduje premyslené riešenia. Ich hľadanie 
uľahčuje nástup digitálnych technológií 
– dokážu navrhovať, simulovať ich efek-
tívnosť, sledovať dopravné toky v reálnom 

čase a riadiť ich. Netreba futuristické fan-
tázie, na začiatok stačí postupné zvyšo-
vanie „inteligencie“ prvkov tohto systé-
mu. Chytré križovatky dokážu ustrážiť 
dochvíľnosť verejných spojov a informač-
ný systém navedie cestujúcich k ideálne-
mu spojeniu. Vodičov zasa naviguje, aby 
sa vyhli zápcham a dômyselné parkoviská 
im samy ponúknu voľné miesta... Skúse-
nosti zo svetových metropol už potvrdili, 
že nové technológie dokážu výrazne uľah-
čiť dopravu v meste..

Vladimír Slezák,
generálny riaditeľ, 

Siemens, s.r.o.



Rozmery haly konvertora Plus IGBT svedčia o obrovskom výko-
ne prenosového systému HVDC (High Voltage Direct Current), 
ktorý spája Francúzsko a Španielsko. V stanici sa jednosmerná 
elektrina s napätím tisíc megawattov mení na striedavú, ktorá 
napája siete oboch krajín. Nový systém HVDC medzi Francúz-
skom a Španielskom je najsilnejší na svete a umožní zdvojnáso-
biť výmenu elektrickej energie. Znamená tiež významný prí-
spevok k jednotnému európskemu trhu s energiami. 

Prenos elektriny cez Pyreneje
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Technológie pre 
najväčšie ruské 
koleso
V Mníchove vyrobili 
doteraz najväčšie pre-
nosné ruské koleso na 
svete – meria v prieme-
re 74 metrov a váži 750 
ton. Koleso sa otočí dva 
až štyri razy za hodinu 
a odvezie 16 cestujú-
cich v každej zo svojich 
27 kabín. Pohon, elek-
troniku a automatizač-
nú technológiu, kto-
rá sa stará o efektívnu 
a najmä bezpečnú pre-
vádzku, dodala spoloč-
nosť Siemens. 

Najmodernejšie
laboratórium 
na analýzu krvi
Najdlhšiu a najmodernejšiu 
linku na analýzu vzoriek krvi 
v klinických laboratóriách vy-
bavila automatizačnou techno-
lógiou spoločnosť Siemens. Lin-
ku, teda automatizovaný pás 
dlhý dvesto metrov, využívajú 
v meste Marlborough v ame-
rickom štáte Massachusetts. Je 
srdcom „Laboratória budúcnos-
ti“, s ktorým chce významný 
poskytovateľ laboratórnych slu-
žieb Quest Diagnostics vytvo-
riť nový štandard v odvetví. Po 
dokončení celého riešenia bude 
laboratórium schopné automa-
ticky vyhodnotiť niekoľko tisíc 
vzoriek za hodinu.

Srdce vyšetrí
automat
Siemens vyvinul 
softvér schopný 
analyzovať úda-
je z vysokokvalit-
ných snímok srdco-
vých chlopní z 3D 
ultrazvuku. Tvar 
chlopní je dôležitý 
pri diagnostike, ako 
aj operačných zá-
krokoch či aplikova-
ní katétera. Doteraz 
sa využívalo dvoj-
rozmerné zobra-
zovanie, čo značne 
sťažovalo rozhodo-
vací proces.
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Syngo.via – pomocník pre radiačných onkológov
Špeciálny zobrazovací softvér Syngo.via RT Image Suite pomáha radiačným onkológom vyhodnocovať sekvencie klinických snímok 
z magnetickej rezonancie i počítačovej tomografie. Umožňuje ohraničiť tumor a oddeliť ho od okolitých orgánov, takže získané dáta 
slúžia na efektívnejšie definovanie radiačnej terapie pacienta. Softvér Syngo.via sa vyvíja aj na Slovensku.

Digitalizácia vo
výrobe Maserati
V superaute Maserati 
Ghibli sa prelína reál-
ny svet s virtuálnym. 
Tradičné talianske 
nadšenie pre športo-
vé autá a sofistikovaný 
dizajn sa spojilo s naj-
modernejšími a pre-
cíznymi nástrojmi 
digitálneho podniku. 
Kompletný vývoj aj vý-
robný proces od pláno-
vania cez produkciu až 
po servis zabezpečuje 
pre Maserati spoloč-
nosť Siemens.

Siemens otvoril centrum 
pre elektromobilitu
Spoločnosť Siemens otvorila v ne-
meckom Erlangene nové výrobné 
centrum pre hybridné a elektrické 
motory eCar Powertrain Systems. 
Výrobné linky sú vybavené au-
tomatizačnou technológiou Sie-
mens s ovládačmi Simatic a za-
riadeniami Human Machine In-
terface (HMI). V novom centre sa 
nachádza aj testovacia časť, kde sa 
v simulovaných situáciách meria 
výkonnosť riadenia elektrických 
vozidiel. Testujú sa tu tiež kompo-
nenty pre elektrické integrované 
pohonné jednotky Sivetec. 
> Viac k téme elektromobilita  
na stranách 42 – 43.



Senzorový parkovací 
systém pre mesto
Podľa najnovšej štúdie Apcoa je priemerná dĺžka 
trasy pri hľadaní parkovacieho miesta v meste až 
4,5 kilometra. Nový senzorový parkovací systém 
Siemens výrazne znižuje počet motoristov hľadajú-
cich miesto. Integruje viaceré typy senzorov a tech-
nológií, takže sa môže prispôsobiť rôznym požia-
davkám mestského prostredia. Senzory umiestne-
né vo výške môžu okrem obsadenosti parkovacieho 
miesta monitorovať aj správnosť parkovania, či 
autá neblokujú chodník alebo priľahlú cyklotra-
su. Navyše softvér dokáže rozpoznať opakujúce sa 
cykly v parkovaní počas dňa alebo týždňa a vytvá-
rať tak predpovede obsadenosti parkovacích miest 
v oblasti. Vodiči dostávajú informáciu o situácii 
v parkovaní do navigácie alebo telefónu v reálnom 
čase. Systém momentálne testujú v Mníchove, pi-
lotný projekt bude uvedú do praxe v lete.
> Viac v Téme čísla na stranách 14 – 19. 

V Žiline pomenovali aulu 
po Wernerovi von Siemens
Po niekoľkých mesiacoch rekonštrukčných prác otvorili začiatkom 
mája v Žilinskej univerzite inovovanú aulu. Predchádzajúce ozna-
čenie NR1 nahradil názov Aula Werner von Siemens. Modernizáciu 
jednej z najväčších ául s kapacitou 180 študentov finančne podpo-
rila spoločnosť Siemens. Študentom spríjemní výučbu nové atrak-
tívne prostredie auly, vyučujúcim predovšetkým moderná techni-
ka. „Vyvíjame viaceré aktivity na podporu záujmu mladých o tech-
nické odbory a skvalitnenie ich prípravy tak, aby boli neskôr pre 
zamestnávateľov čo najväčším prínosom. Pomenovaním auly po 
zakladateľovi spoločnosti Siemens sa naša spolupráca so Žilinskou 
univerzitou nezačína a ani nekončí. Chceme poskytovať našich 
expertov na prednášky v rámci výučby a umožňovať študentom 
odbornú prax a exkurzie vo firmách koncernu,“ povedal Vladimír 
Slezák, generálny riaditeľ Siemensu. Nemecký koncern tak prehĺbi 
spoluprácu s univerzitou v oblasti vzdelávania, technického rozvo-
ja, ako aj vo vedeckovýskumnej činnosti.

unikátny ľahký 
elektromotor pre letectvo
Spoločnosť Siemens vyvinula nový typ le-
teckého elektrického motora, ktorý pri 
hmotnosti len päťdesiat kilogramov doká-
že vyvinúť výkon 260 kilowattov, čo je päť-
násobok oproti porovnateľným agregátom. 
Umožní vybaviť elektrickým pohonom aj 
lietadlá so vzletovou hmotnosťou do dvoch 
ton. Nové techniky simulácie a sofistikova-
ná ľahká konštrukcia dávajú unikátny po-
mer hmotnosti a výkonu päť kilowattov na 
kilogram. Elektromotory s porovnateľným 
výkonom používané v priemysle dosahu-
jú pomer menej ako jeden kilowatt na kilo-
gram a v elektromobiloch dva kilowatty.
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Nábytok, ktorý nabíja telefóny
Švédsky výrobca nábytku Ikea začal predávať novú ko-
lekciu bytových doplnkov, ktoré umožňujú bezdrôto-
vé nabíjanie mobilných telefónov a tabletov. Funkčné 
a estetické vybavenie slúži ako nabíjacia stanica. „Z vý-
skumov a rozhovorov so zákazníkmi sme zistili, že im 
prekáža spleť káblov na zemi. Navyše nechcú mať sta-
rosti s tým, ako rýchlo nájdu správnu nabíjačku. Naše 
riešenie, v ktorom je zabudovaná bezdrôtová nabíjač-
ka priamo do nábytku, im život v domácnosti uľahčí,“ 
hovorí manažérka spoločnosti pre osvetlenie a bezdrô-
tové nabíjanie Jeanette Skjelmoseová. Ikea pritom vy-
užíva medzinárodne uznávaný a certifikovaný štan-
dard Qi. Novú kolekciu, v ktorej sú bezdrôtové nabíjač-
ky zabudované do nočných stolíkov, pracovných stolov, 
stojacích a stolných lámp, navrhoval okrem iných aj 
známy dizajnér David Wahl. „Ľudia sa nemusia viac 
pozerať na nevzhľadné káble. Môžu si dokonca nabíjať 
niekoľko prístrojov naraz a domácnosť ostane pekná 
a predovšetkým bezdrôtová,“ dodáva D. Wahl.

Vrecková ultrazvuková práčka na cesty
Pri bežnom praní sa dáva voda a bielizeň do práčky. Ako ukázala švajčiar-
ska firma MPI Ultrasonics, prať možno aj inak. Vyvinula prenosnú ul-
trazvukovú práčku Dolfi, ktorá sa pridáva do vody s bielizňou. Je veľká ako 
škatuľka na mydlo a váži len tristo gramov. Podľa výrobcu dokáže zbaviť 
špiny aj také jemné látky, ako sú hodváb či kašmír, navyše oproti bežným 
práčkam má zhruba o 80 percent nižšiu spotrebu energie. Odporúčaný po-
stup prác je nasledujúci: do primeraného množstva vody (napríklad v umý-
vadle) sa vloží zhruba jeden až dva kilogramy bielizne, pridá sa trocha čis-
tiaceho prostriedku a do takto pripraveného prania sa ponorí práčka Dolfi. 
Po jej zapnutí jemné modré presvietenie začne signalizovať produkciu ul-
trazvukových vĺn. Prací cyklus trvá do štyridsať minút. Vnútri ultrazvuko-
vej práčky sa elektrické kmity menia na zvukové, teda mechanické vibrácie 
s vysokou frekvenciou. Ultrazvukové vlny vytvárajú v okolitej vode veľké 
množstvo malých bubliniek, tie prudko expandujú a len čo sa dotknú ne-
jakého predmetu v kvapaline, prasknú a implodujú, pričom tento prudký 
mikroprúd čistí povrch predmetu. Ak je týmto predmetom textil, pomocou 
bubliniek je vyčistený bez väčšej mechanickej námahy – na rozdiel od me-
chanického čistenia pri bežnom praní. Dolfi síce funguje aj vtedy, keď je čis-
tiacim médiom iba voda, ale pridanie detergentu zvyšuje jeho účinnosť.

Ultrazvukové pranie  
čistí hlboko v tkanine.

Mechanické pranie  
trie len povrch tkaniny.

Bionické mravce dokážu spolupracovať
Nemecká firma Festo vyvinula robotické analógie mravcov. Okrem testovania ich 
pohybových a mechanických schopností ide v tomto projekte aj o rozvoj ich vzájom-
nej komunikácie, koordinácie a spolupráce. V praxi sa spoločnosť pokúsila docieliť 
spoluprácu trojíc robotických mravcov pri kooperatívnom transporte menších pred-
metov. Podobne sa totiž správajú aj mravce v prírode. Robotické mravce s keramický-
mi končatinami poháňali piezoelektrické motory, navigáciu zabezpečovali laserové 
senzory a komunikovali cez Wi-Fi sieť. Mravce boli poskladané zo súčiastok vytlače-
ných na 3D tlačiarni, následne ich pokryli elektronickými obvodmi. Na hlavičku im 
výskumníci pripevnili dvojicu mikrokamier, ktoré robomravcom poskytli trojroz-
merný obraz okolia. Vpredu boli vybavené dvojicou mechanických hryzadiel, ktoré 
im slúžili na uchopovanie a ťahanie predmetov. Optoelektrický pohybový senzor na 
spodnej strane trupu meral rýchlosť voči podlahe. Robotický mravec je však zatiaľ 
oveľa väčší ako jeho prírodný originál. Je dlhý 13,5 centimetra a dosahuje hmotnosť 
sto gramov. Cieľom projektu je vytvoriť autonómne mechanizmy, ktoré budú prepo-
jené kolektívnou inteligenciou, aby mohli spoločne splniť komplexné úlohy naprí-
klad v stavebníctve či pri záchranárskych prácach. Okrem robotických mravcov fir-
ma Festo vyvíja aj motýle, ktoré sú schopné lietať v skupine s desiatimi členmi.
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 Považujete Bratislavu 
za európsku metropolu?
Bratislava je európskou met-
ropolou, ale dopláca na to, že 
je veľmi mladým hlavným 
mestom – ani nie štvrťstoročie, 
čo je historicky veľmi krátky 
čas na to, aby sa premenila na 
ozajstnú metropolu európskeho 
rozmeru. Chýba jej koncepčný 
rozvoj ako hlavného mesta. Keď 
si vezmete Viedeň, Paríž alebo 
Prahu, všetko sú to sídla, ktoré 
sa už po stáročia rozvíjajú ako 
hlavné mestá. Majú výsadné 
postavenie a obyvateľstvo ich aj 
tak vníma. Bratislava tento sta-
tus nemá.

 Aké sú podľa vás tri naj-
väčšie mínusy a tri najväčšie 
plusy Bratislavy?
Na jednej strane je to nekon-
cepčná doprava, chaotická 

výstavba a poddimenzovaný 
rozpočet. Na druhej strane za-
sa výnimočná poloha tvorená 
nádhernou veľkou riekou Du-
naj, Bratislavským hradom ako 
historickou dominantou a pre-
krásnou prírodnou scenériou 
vinohradov na južných svahoch 
Malých Karpát, čím sa môže pý-
šiť len máloktoré mesto.

 Začnime tými mínusmi. 
Prečo si Bratislava dlhé roky 
nedokáže poradiť s doprav-
nými problémami?
Pretože mesto nemá koncepč-
ný plán rozvoja. Stále sa len 
improvizuje. Roky sa hovorilo 
o metre, potom sa z neho stala 
rýchlodráha, aby sa nakoniec 
všetko zhodilo zo stola a roz-
hodlo sa, že nosným doprav-
ným systémom budú električ-
ky. To je typická ukážka ne-
ujasnenosti, ktorá pramení 
z toho, že sa Bratislava neroz-
víja ako hlavné mesto dvesto 
rokov, ale len dvadsať.

 Za ďalší nedostatok ste 
označili chaotický urbanis-
tický rozvoj. Tomu sa nedá 
zabrániť?
Bratislava bývala relatívne 

malé, kompaktné mesto. Ako 
sa stala hlavným mestom, vý-
stavba sa rozbehla bez ladu 
a skladu všetkými smermi. 
Má chotár veľký ako Viedeň, 
ale tri razy menej obyvateľov. 
Stavia sa raz tu, raz tam, pod-
ľa toho, kde si ktorý developer 
nájde pozemok. Dostali sme 
sa do situácie, že v Bratisla-
ve sa investori neprispôsobujú 
územnému plánu, ale územný 
plán sa prispôsobuje investo-
rom. Keď sa vyveziete na Koli-
bu a pozriete sa na panorámu 
mesta, ako na dlani vidíte tú ka-
tastrofu. Skúste sa z Grinzingu 
pozrieť na Viedeň a pochopíte 
ten rozdiel. Rakúska metropola 
má jasný urbanistický systém. 
Bratislava ho nemá, lebo prešla 
búrlivým, krátkodobým rozvo-
jom. Dostali sme sa z jedného 
extrému do druhého, z komu-

nistickej uniformity do bezbre-
hého liebertatizmu, kde si kaž-
dý robí, čo chce.

 Tretím mínusom je podľa 
vás poddimenzovaný rozpo-
čet. Ako je možné, že Brati-
slava ako centrum biznisu 
má problém so svojím finan-
covaním? 
Bratislava má z hľadiska fi-
nancovania samosprávy po-
stavenie ako jedna z 2 900 obcí 
na Slovensku. To jednoducho 
nestačí, ak má byť hlavným 
mestom a reprezentovať ce-
lé Slovensko. V podstate má-
me o polovicu menší rozpočet, 
než by sme podľa správnosti 
mali mať. Obce a mestá sa to-
tiž financujú predovšetkým 
z daní z príjmov fyzických 
osôb. Suma, ktorá sa vybe-
rie, sa dáva do jedného hrn-
ca a rozdeľuje sa medzi jed-
notlivé subjekty. Keď sa pred 
zhruba desiatimi rokmi robila 
decentralizácia verejnej sprá-
vy a presúvali sa kompetencie 
na samosprávy, uvažovalo sa 
o takom modeli financovania, 
že na každých 10-tisíc obyva-
teľov pripadne 0,1 percenta 
z celkovej sumy podielových 

Stačí sa  
pozrieť,  
ako to robia 
u susedov

Nový primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal 
si myslí, že slovenskej metropole chýba 
dlhodobé strategické postavenie hlavného 
mesta. To je podľa neho primárna príčina 
jej súčasných problémov.

AUTOR: VlaDÍMIr DuDuc 
FOTO: MIro NôTa

Bratislava vôbec nevie, akým chce byť mestom.



daní. Podľa tohto kľúča mala 
Bratislava dostávať 4,5 percen-
ta. Obrovské množstvo obcí 
s menej ako tisíc obyvateľmi 
by však nedostalo takmer nič. 
Združenie miest a obcí Sloven-
ska sa proti tomu postavilo, 
takže dnes dostávame z celého 
koláča len 2,35 percenta, čiže 
takmer o polovicu menej. K to-
mu pridajte približne 150-tisíc 
ľudí, ktorí do Bratislavy do-
chádzajú za prácou, ale trva-
lý pobyt majú inde, takže ich 
dane idú inam. Navyše, hlavné 
mesto Slovenska vzhľadom na 
dosahovanú životnú úroveň 
nemá až na určité výnimky 
nárok ani na čerpanie peňa-
zí z eurofondov. Toto je podľa 
môjho názoru dlhodobo ne-
udržateľný stav.

 Čo s tým chcete robiť?
Potrebujeme to zmeniť. Je 
mi jasné, že to nepôjde len 
tak a bude potrebné dosiah-
nuť politický konsenzus. Pre-
to chcem využiť plánované 
stretnutia s prezidentom, pre-
miérom, ministrami a poslan-
cami parlamentu na to, aby 
som im objasnil našu situá-
ciu. Bratislava je dnes skutoč-
ne v stave, že rozvojové pro-
jekty musí financovať buď 
z úverových zdrojov, alebo 

prostredníctvom súkromných 
investícií. V rozpočte na rozvoj 
nie sú peniaze. Z 230 milió-
nov eur bežných príjmov až 80 
percent predstavujú manda-
tórne výdavky, ktoré idú na fi-
nancovanie školstva, dopravy 
a sociálnych vecí. Zo zvyšnej 
sumy je polovica prostriedkov 
už dlhodobo zazmluvnená na 
zimnú a letnú údržbu mesta 
a iné služby. Takže na rozvoj 
mesta zostáva zhruba osem až 

desať percent, čiže okolo dvad-
sať miliónov. Pravda je taká, 
či si to priznáme alebo nie, že 
mesto sa zadlžuje.

 Čisto teoreticky, koľko pe-
ňazí v rozpočte by ste potre-
bovali, aby ste naozaj mohli 
pohnúť vecami dopredu?
Peňazí nikdy nie je dosť. Aj ke-
by ste mi ponúkli stonásobne 
viac, vždy by sa našla kopa vecí, 
na ktoré by nám chýbali zdro-
je, a chceli by sme ich ešte viac. 
Musíme vedieť robiť s tým, čo 
máme k dispozícii – šetriť a vy-
nakladať prostriedky efektív-
nejšie. Rezervy sú, ako uká-
zal aj interný audit, ktorý som 

dal urobiť hneď po nástupe do 
funkcie. V minulom volebnom 
období na magistráte vládol ab-
solútny manažérsky chaos. Ľa-
vá ruka nevedela, čo robí pra-
vá. Zistili sme napríklad, že dve 
oddelenia mali uzavreté zmlu-
vy s tou istou firmou na tú is-
tú vec, ale za iné peniaze. To je 
absurdné. Tieto excesy musí-
me eliminovať. Ak sa budeme 
môcť oprieť o funkčný systém 
manažmentu a kontroly, tak 
aj s tými málo peniazmi, ktoré 
máme k dispozícii, sa dá uro-
biť dosť. Na udržiavanie čistoty 
v uliciach nie sú treba milióny. 
Na rozvojové projekty to však 
určite stačiť nebude.

 Ako advokát ste žili a praco-
vali vo viacerých európskych 
mestách. Čerpáte z nich inšpi-
rácie aj pre Bratislavu?
Veľmi sa mi páčia mestá v Ta-
liansku, Rakúsku, Švajčiarsku, 
Nemecku a Francúzsku, ktoré 
sa budovali na pilieroch občian-
skej spoločnosti. Znie to možno 
trochu tajomne, ale je to v zása-
de veľmi jednoduché. Základ-
ným princípom občianskej spo-
ločnosti je rovnosť príležitostí. 
Tá sa odráža aj na urbanistic-
kých štýloch, ktorými boli tieto 
mestá budované. Predstavite-
ľom tohto smeru bola napríklad 
architektonická škola Adama 

Wagnera, ktorej rukopis nesú 
mnohé stredoeurópske síd-
la. Princíp rovnosti príležitos-
tí najlepšie pochopíte, ak sa na 
mesto pozriete z kostolnej veže. 
Pred vami sa otvorí symetric-
ká hladina striech, kde nič ne-
vyčnieva. Je to zároveň symbol, 
že pre všetkých obyvateľov pla-
tia rovnaké pravidlá. Keď sa po-
zriete na Bratislavu, žiadnu rov-
nosť nevidíte.

 To vám prekáža?
Áno, pretože keď niekto po-
staví medzi nízkymi bytový-
mi domami dvadsaťposcho-
dový vežiak, tak je to svojím 
spôsobom prejav sociálnej 

agresivity. Takýto investor 
všetkým dáva arogantne 
najavo, že ja som tu kráľ a vy 
ostatní ste svoloč, vy musíte 
dodržiavať pravidlá a ja nie. 
Výsledkom je rozbitý urbanis-
tický obraz mesta a u obyvate-
ľov pocit krivdy a nerovnosti.

 Prečo im to dovoľujete?
To je otázka na predchádzajú-
ce magistráty. Našou prioritou 
je obnoviť územný plán mesta 
a predovšetkým zaviesť pra-
vidlá výškovej regulácie. Vy-
členíme jednu lokalitu, kde si 
developeri budú môcť stavať 
aj stoposchodové mrakodra-
py, ak na to majú prostriedky. 
Bohužiaľ, mnohé štvrte už sa 
nedajú zachrániť, ale nedovo-
líme zohyzdiť ďalšie. 

 Ako podľa vás bude vy-
zerať Bratislava o dvadsať 
rokov?
Existuje plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja, ale je to 
veľmi všeobecný dokument, 
ktorý sa viac nedodržuje, ako 
dodržuje. V skutočnosti Brati-
slava vôbec nevie, akým chce 
byť mestom. Musíme vniesť 
do jej rozvoja symetriu a dať 
občanom jasný signál, že pre 
všetkých budú platiť tie isté pra-
vidlá. Chceme Bratislavu budo-
vať predovšetkým ako stredo-
európske mesto. Je málo prav-
depodobné, že tu v dohľadnom 
čase budú žiť dva milióny oby-
vateľov, preto všetky tie futu-
ristické projekty, ktoré robia 
z Bratislavy „megapolu“ budúc-
nosti, považujem za pritiah-
nuté za vlasy. Budem rád, ak 
o dvadsať rokov bude Bratisla-
va pekným a čistým hlavným 
mestom, ktoré budú považovať 
za svoje všetci Slováci. 

 Do volieb ste vstupovali 
s programom, ktorý ste na-
zvali Stojedenásť krokov. 
Môžete v stručnosti uviesť 
jeho hlavné body?
Jednou z hlavných oblastí je 
doprava, mobilita a parko-
vanie. Každodenné zápchy 
na hlavných radiálach zo 
všetkých smerov a zaplave-
né verejné plochy nadivoko 

V podstate máme o polovicu menší rozpočet, 
ako by sme podľa správnosti mali mať.
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parkujúcimi autami sa nám 
nepodarí odstrániť, ak neob-
novíme budovanie nosného 
dopravného systému a nezač-
neme využívať osemdesiat ki-
lometrov železničných tratí, 
ktoré máme v Bratislave. V spo-
lupráci so Železnicami Sloven-
skej republiky rokujeme o vy-
tvorení integrovaného systé-
mu koľajovej dopravy, ktorého 
súčasťou bude aj nová vlaková 
stanica Filiálka. Tá by sa v bu-
dúcnosti mala stať centrálnym 
železničným uzlom, keďže bu-
de obsluhovať spádové územie 
s oveľa väčším počtom obyva-
teľov ako súčasná Hlavná sta-
nica. Bude prepojená s novou 
autobusovou stanicou, ktorá sa 
buduje v rámci polyfunkčného 
komplexu Twin City.

 Vyrieši sa tým aj problém 
parkovania?
Pre nás sa automobily sta-
li symbolom spoločenského 
postavenia. Moji známi z Ne-
mecka sa čudovali, že ľudia 
v Petržalke bývajú v malin-
kých panelákových bytoch, ale 
pred domom im stoja merce-
desy. Výsledkom extrémneho 
individualizmu je obrovské 
množstvo áut, ktoré nemajú 
kde parkovať. Mnoho rodín má 
dve aj tri autá. Ľudia si musia 
zvyknúť na to, že vlastníctvo 
automobilu vyvoláva ďalšie 
náklady – napríklad na par-
kovanie, ktoré nie je ľudským 
ani občianskym právom. Čo 
najskôr chceme zaviesť jed-
notnú parkovaciu politiku pre 
celé mesto a spoplatnením 
regulovať počet motorizova-
ných návštevníkov Bratislavy. 
Vyžiada si to výstavbu záchyt-
ných parkovísk na vstupoch 
do mesta, kde budú môcť svoje 
autá odstaviť a pokračovať do 
mesta mestskou hromadnou 
dopravou.

 Aké sú vaše ďalšie priority?
O nastavení jasných pravidiel 
pre developerov už som hovo-
ril, ale veľmi dôležitá téma je 
aj čistota a bezpečnosť. Sprej-
mi postriekané fasády budov 
nie sú umením, ale vandaliz-
mom, a tak budeme k sprejerom 

aj pristupovať. Tvrdo pôjdeme 
tiež po bilbordoch a reklamných 
plochách, ktorými sú zaplave-
né verejné priestranstvá. Ničia 
vizuálnu tvár mesta a sú ďalším 
symbolom arogancie niektorých 
podnikateľov, ktorí si sprivatizo-
vali spoločné priestory. Niekto si 
zmyslí a na miesto, ktoré má slú-
žiť na oddych a relax pre všet-
kých Bratislavčanov, si umiestni 
reklamný panel a inkasuje pe-
niaze za to, že prejdeme okolo. 

Je to zlodejstvo. Už sme zrušili 
prvé bilbordy a budeme v tom 
pokračovať. Špekulanti si ne-
škrtnú. Taktiež som sľúbil, že 
vypovieme nevýhodné zmluvy, 
ktoré okrádajú Bratislavčanov. 
Tých bodov v mojom programe 
je naozaj dosť, týkajú sa hos-
podárenia mesta, kvality živo-
ta, ochrany životného prostre-
dia, cestovného ruchu, kultúry 
a ďalších oblastí, takže nás čaká 
neskutočne veľa práce.

 Jednou z aktivít, ktorá by 
mala pomôcť zlepšiť život 
v Bratislave, je iniciatíva 
Mestské zásahy. Ako hodno-
títe jej prínos?

Život mesta utvára veľa akté-
rov, pričom významnú skupi-
nu predstavuje práve odborná 
verejnosť. Iniciatíva Mestské 
zásahy vyzýva architektov, 
dizajnérov, ale aj iné profe-
sie a záujmové skupiny, aby 
identifikovali problémy mesta 
a navrhli spôsoby ich riešenia. 
Táto občianska aktivita sa zro-
dila v Bratislave, odkiaľ sa roz-
šírila aj do iných slovenských 
a českých miest. Jej činnosť 

vnímam ako veľkú pomoc. 
Sám som sa dokonca zúčast-
nil na jednom projekte, keď 
sme v noci na konečnej zástav-
ke autobusov pod Mostom SNP 
maľovali streetartové Zelené 
námestie. V súčasnosti vrcho-
lí ďalšia etapa, ktorá má podti-
tul Vylepšenia mesta. Nápady, 
ktoré sa podarilo dať dohro-
mady, sú inšpirujúce.

 Ako chcete využiť vedec-
ko-technický potenciál Bra-
tislavy?
Bratislava stále v mnohých 
ohľadoch vyzerá ako mesto 
minulosti. Už som to spomí-
nal, akoby predošlí primátori 

nevedeli, ktorým smerom sa 
má vydať a aké majú byť jej 
priority. Práve v tom by nám 
mohli pomôcť vysokoškolské 
a vedecké inštitúcie, ktoré pô-
sobia na území mesta. Na jed-
nej strane predstavujú obrov-
ský potenciál kreativity, ale na 
druhej strane sme za posled-
né roky neurobili nič, čo by 
podporilo vedecko-technický 
potenciál mesta. Zaspali sme 
dobu. Brno už má napríklad 
pätnásť rokov vedecko-tech-
nologický park, kde pôsobia 
viaceré špičkové pracoviská. 
U nás sa už roky hovorí o pro-
jekte CEPIT, ktorý sa realizuje 
vo Vajnoroch, ale obávam sa, 
či už investori nestratili chuť 
angažovať sa na tomto diele.

 Môže Bratislava profito-
vať z blízkosti Viedne?
Viedeň predstavuje obrovský 
potenciál turizmu, z ktoré-
ho môže profitovať aj hlavné 
mesto Slovenska. Je však pre 
nás aj obrovskou inšpiráciou 
a príkladom. Rakúska met-
ropola patrí k mestám s naj-
vyššou kvalitou života. Ví-
ťazí v mnohých rebríčkoch, 
v ktorých sa Bratislava ani 
nenachádza. Pritom je od nás 
vzdialená len päťdesiat kilo-
metrov. Aj preto moja prvá za-
hraničná pracovná cesta sme-
rovala k viedenskému primá-
torovi, ktorý je vo funkcii už 
dvadsať rokov. Nemusíme nič 
vymýšľať, stačí sa pozrieť, ako 
to robia u susedov. A robia to 
veľmi dobre. Zatiaľ čo v Brati-
slave sa vedú nekonečné me-
ditácie nad rekonštrukciou 
Hlavnej stanice, vo Viedni za 
ten čas stihli postaviť z euro-
fondov úplne novú železnič-
nú stanicu, ktorá má ambíciu 
byť hlavným dopravným uz-
lom strednej Európy. Do Parí-
ža, Berlína, Prahy, Kyjeva, Rí-
ma či Budapešti sa bude jaz-
diť cez Viedeň. To je pre rozvoj 
mesta niečo úžasné. Niekedy 
je dosť frustrujúce, že prekro-
číte hranicu a zrazu ste v úpl-
ne inom, fungujúcom svete. 
Často si vravím, ako je možné, 
že vo Viedni to ide a v Bratisla-
ve nie. 

Ivo Nesrovnal (51) je od decembra 2014 primátorom Brati-
slavy. Absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského, 
neskôr pokračoval vo vzdelávaní na univerzitách v USA, Ne-
mecku, Francúzsku a Maďarsku. Profesionálnu dráhu začal 
v Slovenskej akadémii vied. V deväťdesiatych rokoch pracoval 
v kancelárii prezidenta Václava Havla v Prahe. Pred vstupom 
do komunálnej politiky trinásť rokov spoluviedol pobočku me-
dzinárodnej advokátskej kancelárie Gleiss Lutz Rechtsanwälte 
pre Česko a Slovensko.

Niekedy je frustrujúce, že prekročíte hranicu  
a zrazu ste v úplne inom, fungujúcom svete.



V 
popoludňajších 
dopravných špič-
kách strávia vodiči 
v zápchach v celosve-

tovom meradle až dvojnáso-
bok bežného času. Len vlani 
prišli na ceste z práce v prie-
mere o sto hodín svojho ča-
su. Vyplýva to zo štúdie, kto-
rú spracovala holandská spo-
ločnosť TomTom v takmer 150 
svetových metropolách. Naj-
horšia situácia je v Istanbu-
le, kde sa v špičke bežne pol-
hodinová cesta predĺži na viac 
než hodinu. V rebríčku na-
sledujú Moskva a Petrohrad 
a päticu najviac postihnu-
tých miest uzatvárajú Mexiko 
a čínsky Čchung-čching. Pre 

zaujímavosť – podľa priesku-
mu Magnatec Stop-Start Index 
2014 firmy Castrol, aj keď Bra-
tislava nepatrí medzi najhoršie 
mestá, musel tu vlani priemer-
ný vodič v premávke zbytočne 
zastaviť a znovu sa rozbehnúť 
6 840 ráz. 

Miliardové straty
Mobilita obyvateľov je dôležitý 
faktor rozvoja každej krajiny. 

Ako uvádza štúdia Integrova-
ná mobilita 2025 spoločnosti 
Roland Berger Strategy Con-
sultants, dopravné kolapsy 
spôsobujú v tridsiatich sveto-
vých metropolách každoročne 
straty vyše 266 miliárd dolá-
rov. „Žijeme v čoraz viac pre-
pojenom svete, osobná mobi-
lita však zostáva rozdrobená. 
V kritickom okamihu informá-
cie o tom, ako sa čo najlepšie 

dostať z bodu a do bodu B, jed-
noducho nie sú k dispozícii,“ 
vysvetľuje Roland Zsilinszky 
z Roland Berger Strategy. 
Firmy, ktoré obyvateľom ako 
prvé dokážu ponúknuť škálu 
dopravných možností a slu-
žieb z jednej platformy, od 
plánovania cesty cez rezervá-
ciu lístkov až po platby, zís-
kajú veľký podiel budúce-
ho trhu. Tejto úlohy sa môžu 

Mestá rastú a s nimi

AUTOR: VlaDIMÍr DuDuc
FOTO: SHuTTErTocK, SIEMENS, TErraFuGIa, SHENZHEN 
 HuaSHI FuTurE car-ParKING EQuIPMENT, aEroMoBIl,
 MarTINJETPacK, ISraElI aIrcraFT INDuSTrIES, 
 HTT/JuMPSTarTFuND

Ľudská civilizácia sa mení. Každý rok sa vo svete presťahuje z vidieka 
do miest zhruba sedemdesiat miliónov ľudí. Jedným z negatívnych 
dôsledkov je znečistenie ovzdušia a dopravné zápchy, ktoré môžu 
v blízkej budúcnosti viesť k úplnému ochromeniu miest. 
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zhostiť výrobcovia áut, zdru-
ženia dopravcov, ale aj tele-
komunikačné spoločnosti. 
Základné podmienky už exis-
tujú – vo svete sa dnes používa 
už viac ako miliarda smartfó-
nov s prístupom k aktuálnym 
informáciám odkiaľkoľvek. 
Ďalším dôležitým prvkom je 
technológia LTE, ktorá umož-
ňuje rýchle prenosy dát v mo-
bilných sieťach.

Tri recepty na úspech
Rastúca urbanizácia nemu-
sí byť podľa najnovšej správy 
Global Opportunity Report sa-
ma osebe negatívnym javom – 
život v meste je ekonomickejší 
ako na predmestí, kde v zlých 

hygienických podmienkach 
končí väčšina migrantov. Glo-
bal Opportunity Report pred-
stavil tri spôsoby, ako reago-
vať na rastúcu urbanizáciu: 
budovať zelené a kompaktné 
mestá, podporovať rozvoj vi-
dieka a využívať takzvané in-
teligentné technológie. 
V kompaktných zelených mes-
tách by mal človek nájsť všet-
ko potrebné v dosahu ideálnej 
dochádzkovej vzdialenosti – 
na bicykli či dostupnou a efek-
tívnou verejnou dopravou. 
Ako upozorňujú urbanisti 
Petr Hýl a Aleš Stuchlík, vy-
žiada si to „zrovnoprávnenie“ 
hromadnej dopravy, cyklis-
tov a chodcov s automobilovou 

dopravou. Príklad ponúka re-
gión Kodane, zahŕňajúci met-
ro, autobusy a vlaky. Cestujú-
ci môžu využívať jeden druh 
lístka vo všetkých typoch do-
pravných prostriedkov, v kto-
rých je navyše povolené prevá-
žať bicykle. Aj malé zvýšenie 
podielu cestujúcich v mestskej 
hromadnej doprave význam-
ne prispieva k riešeniu problé-
mov preplnených ciest. Štúdia 
v americkom Bostone ukázala, 
že len jednopercentné zníže-
nie počtu motorizovaných pa-
sažierov by ostatným cestujú-
cim umožnilo dostať sa domov 
o osemnásť percent rýchlejšie. 

ochrana miest
Do miest odchádzajú ľu-
dia z vidieka najmä pre 
nedostatok pracovných 
príležitostí a celkovej 

zaostalosti. Investície by preto 
mali smerovať aj do vidieckej 
infraštruktúry, dostupnosti 
energií a komunikačných slu-
žieb. Nové inteligentné tech-
nológie však musia prenik-
núť aj do miest, aby výrazne 
zefektívnili riadenie dopravy, 
spotrebu energií a dodávku 
vody. Ukážkou môže byť par-
kovací systém SFpark v San 
Franciscu. Vodiči dostávajú 
cez webovú aplikáciu informá-
cie o počte a polohe voľných 
parkovacích miest. Systém 
zároveň dokáže automatic-
ky meniť tarify za parkovanie 
podľa aktuálneho dopytu, aby 
nedochádzalo k preťažovaniu 
jednotlivých ulíc. Ak je neja-
ké parkovisko dlho zaplnené, 
parkovné sa automaticky zvý-
ši. Na parkoviskách s voľnými 
miestami, naopak, klesne. 

aj príležitosti
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V 
päťdesiatych rokoch minulé-
ho storočia považoval urbanis-
ta Robert Moses za skvelý ná-
pad, aby mesto prezývané Veľké 

jablko pretínala hustá sieť ciest, kde by 
sa zmestilo ešte viac áut. Jeho terajší ná-
stupcovia na newyorskej radnici presa-
dzujú celkom inú myšlienku – cyklistic-
ké chodníky. V roku 2013 rozbehli prvý 
celomestský program požičiavania bicyk-
lov Citi Bike. To je len jeden z mnohých 
príkladov zmien, ktorými prechádzajú 
svetové metropoly.

Áut v mestách neubudne
Polovica ľudstva už dnes žije v mestských 
aglomeráciách, pričom do roku 2050 by 
sa mal tento podiel zvýšiť na dve treti-
ny. V prudko sa rozvíjajúcich metropolit-

ných oblastiach budú príbytky, pracovis-
ká a rekreačné oblasti od seba oveľa viac 
vzdialené ako v súčasnosti. To však nie je 
jediný negatívny trend. Porastie aj dopyt 
po predmetoch dennej spotreby – naj-
mä tých, ktoré sú symbolmi spoločenské-
ho postavenia. Pre ľudí v priemyselných 
a rozvojových krajinách to znamená mať 
vlastné auto. Očakáva sa, že počet auto-
mobilov vo svete sa do roku 2025 zvýši 
oproti súčasnosti o 60 percent a dosiahne 
1,6 miliardy.
Keďže autá budú aj naďalej dominant-
ným spôsobom dopravy, ich vývoj sa za-
čal orientovať iným smerom, napríklad 

Autá budú mať 
svoj internet
Doprava v mestách na celom svete čelí radikálnym 
zmenám. riešenia, ktoré ešte v dvadsiatom storočí 
fungovali, prestávajú byť účinné. Pomôžu vyriešiť 
dopravné problémy miest inteligentné technológie?

300

250

200

150

100

50

0
 2005 2010 2015 2020

(na tisíc obyvateľov na Slovensku)

Počet vozidiel sa spomalil, ale stále rastie

 241,9 260,6 275,8 289,1

Sieť senzorov pozná cykly parkovania na jednotlivých 
parkoviskách počas dňa a navedie vodiča do oblasti 
s nižším objemom dopravy.
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k elektromobilite. Siemens v spoluprá-
ci s partnerskými organizáciami hľadá 
v rámci projektu RACE inovatívne spôso-
by, ako zjednodušiť konštrukciu elektro-
mobilov. Ide o podobný vývoj ako v letec-
kej doprave – tradičné mechanické prvky 
riadenia, brzdenia a pohybu áut nahradia 
elektronické ovládacie prvky.

Čo sa deje za rohom
Sofistikované systémy zasa dláždia cestu 
k autonómnemu riadeniu áut v prehuste-
nej doprave. Čoraz viac sa hovorí o inter-
nete vozidiel, ktorý umožní poskytovanie 
dopravných informácií v reálnom čase. 
Siemens testoval tento druh telematickej 
spolupráce s ďalšími partnerskými orga-
nizáciami na 45-kilometrovej skúšobnej 
trase vo Viedni. Podobný projekt s názvom 

simTD sa uskutočnil aj vo Frankfurte a bu-
de základom pre nasadenie tejto technoló-
gie na diaľnici z Rotterdamu do Viedne.
Nádejnou technológiou, na ktorej vývo-
ji Siemens taktiež participuje, je Car-to-
-X. Umožňuje výmenu dát medzi autom 
a dopravnou infraštruktúrou, takže vo-
diči môžu získavať informácie napríklad 
o prekážkach na ceste. Car-to-X na roz-
diel od kamerových a radarových systé-
mov dovoľuje pohľad za roh. Každé vo-
zidlo s touto technológiou správy nielen 
prijíma, ale súčasne posiela upozorne-
nia aj ďalším automobilom, čím prispieva 
k ich rýchlemu šíreniu. Presné informácie 

o dopravnej situácii možno využiť naprí-
klad na zrýchlenie premávky zmenou ria-
denia semaforov.

Parkovacie senzory v lampách
Podľa štatistických meraní až 40 per-
cent dopravnej prevádzky v mestách ide 
na účet vozidiel hľadajúcich parkovacie 
miesto. Dynamický navádzací systém na-
sadil Siemens v britskom Nottinghame. 
Informačné tabule zobrazujú v reálnom 
čase údaje o dostupnosti parkovacích 
miest v každej z piatich parkovacích zón 
mesta, ako aj o situácii na jednotlivých 
parkoviskách. Systém funguje na jedno-
duchom princípe – senzory z parkovísk 
odosielajú informácie na server, odkiaľ 
sa následne zobrazujú na tabuliach roz-
miestnených po meste. Vodiči sa tak bez 

zbytočného stresu dostanú na miesta, kde 
nebudú mať problém zaparkovať.

Električky majú prednosť
Niet pochýb, že ani mestá budúcnosti sa 
nezaobídu bez verejnej dopravy. Napríklad 
v thajskej metropole Bangkok žije osem 
miliónov ľudí a je tu zaregistrovaných až 
sedem miliónov áut. Chronické preťaženie 
dopravy sa podarilo aspoň čiastočne zmier-
niť po otvorení metra a nadzemnej železni-
ce Skytrain, ktorú vybudovala firma Sie-
mens. Do roku 2029 chcú zriadiť osemnásť 
nových tratí, vďaka čomu by sa malo zvýšiť 
využívanie verejnej dopravy o 60 percent.

Preferencia verejnej dopravy je jednou 
z možností, ako ju zvýhodniť a zatraktívniť. 
Systém už využívame aj na Slovensku – na 
električkovej trati v bratislavskej Dúbravke 
prepája päť na seba nadväzujúcich križova-
tiek. Električka cez rádiovú sieť vysiela in-
formácie o svojej pozícii, odchýlke od časo-
vého harmonogramu, na základe čoho jej 
riadiaci softvér v prípade potreby automatic-
ky poskytne prednosť v jazde.
K nádejným inteligentným technológiám 
patrí aj automatická svetelná signalizá-
cia, ktorá koordinuje semafory na hlav-
ných dopravných tokoch. V dnešných pre-
plnených mestách však nestačí mať len 
vzájomne prepojené a dynamicky riadené 
križovatky. Dopravu v mestských uliciach 
možno koordinovať aj pomocou centrál-
neho riadiaceho strediska. V takomto 

prípade sa svetelná signalizácia na kri-
žovatkách prispôsobuje celkovej doprav-
nej situácii v meste, čo je oveľa sofistiko-
vanejšie riešenie. Nielen osobná dopra-
va prejde zmenami. Separátne kamióny 
smerujúce do nákupných stredísk v cen-
trách miest spôsobujú ďalšie preťaženie 
dopravy – jedným z možných riešení sú 
uzly pre tok tovarov, ako ich buduje Sie-
mens v šesťmiliónovom čínskom meste 
Ningbo. Tovar sa sústreďuje v centrál-
nych skladoch na okraji mesta, zoraďuje 
sa podľa obvodov a ulíc a následne sa hro-
madne doručuje do obchodov. Poslúžia 
pritom aj prímestské vlaky či metro. 

Nadzemné senzory zistia blokovanie cyklotrasy, 
pruhov pre autobusy alebo príjazdových ciest 
a informáciu odovzdajú riadiacemu centru.

Systém parkovania spoločnosti Siemens môže radikálne 
znížiť prehustenosť dopravy v mestách, ktorú spôsobujú 
vodiči beznádejne hľadajúci miesto na parkovanie.



L
ietadlá a vlaky zabezpečujú iba dve 
percentá prepravy, zvyšok cestné 
vozidlá. Potreba cestovať sa stále 
zvyšuje, čo motivuje na hľadanie 

rýchlejších, efektívnejších a ekologickejších 

spôsobov prepravy. Pravdupovediac, 
takmer všetky prostriedky dopravy, kto-
ré využívame, vznikli pred vyše sto rokmi 
a iba ich postupnou evolúciou vylepšujeme. 
Do desiatich rokov by malo dôjsť 

k revolúcii v osobnej doprave. Objavujú sa 
nové prelomové technológie a ťažko dnes 
predvídať, ktorá sa nakoniec presadí. Isté 
len je, že doprava budúcnosti zamieri aj 
do ríše hybridov a transformerov. 

Nad mestom vo vzduchu
Trasformerom je aj lietajúce auto Aeromobil. 
Slovenský konštruktér Štefan Klein na 
ňom pracoval vyše dvadsať rokov. Vo vzdu-
chu lieta rýchlosťou 200 kilometrov za ho-
dinu, dolet má osemsto kilometrov a spot-
rebu 15 litrov za hodinu. Na ceste jazdí 
rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu, do-
jazd má 500 kilometrov a spotrebu 7,5 lit-
ra. Stroj sa dokáže transformovať z auta na 
lietadlo počas dvadsiatich sekúnd. Kleinov 
vynález predstavuje rýchly a jednoduchý 
spôsob dopravy na stredné vzdialenos-
ti. „Aeromobil môže byť veľmi zaujímavý 
pre krajiny s nerozvinutou cestnou infraš-
truktúrou, napríklad pre miesta, ktoré sú 
od seba vzdialené stovky kilometrov a spá-
jajú ich len provizórne cesty,“ tvrdí vy-
nálezca. Prvé aeromobily by mohli začať 
lietať o tri roky. Podobný koncept ponúka 
americká firma Terrafugia. 
Individuálne lety sa však pripravujú aj 
priamo do mesta. Celkom nádejná je ne-
mecká volokoptéra, obdoba vrtuľníka 
s osemnástimi elektrickými rotormi. „Sme 
presvedčení, že o tridsať rokov s týmto 
strojom bude lietať takmer každý. Na-
miesto automobilu budeme mať volokop-
téru,“ tvrdí jej vynálezca Alexander Zosel. 
Volokoptéra podľa jeho slov lieta sama, 
pilot len džojstikom určí, kam chce letieť, 
a systém sa postará o všetko ostatné.
Na Novom Zélande zasa Glenn Martin vy-
víja prístroj podobný batohu. Človek si ho 
pripne na chrbát a môže sa ním vzniesť 

Inovácie v ľudskom
mravenisku

Pred niečo viac ako storočím bolo na Zemi poldruha 
miliardy ľudí, ktorí denne v priemere precestovali 
kilometer. V súčasnosti je nás sedem miliárd a každý 
deň prejdeme okolo tridsať kilometrov. Vyplýva to 
z výpočtov Jána lešinského zo Strojníckej fakulty 
Slovenskej technickej univerzity.

aeromobil

Terrafugia TF-X Muskov Hyperloop

18 | 19
I N O V Á C I E

t é m a  č í s l a



do vzduchu. Od raketových jetpackov sa 
Martin Jetpack líši spaľovacím štvorval-
com s výkonom dvesto koní, ktorý poháňa 
dve vrtule. Tie dokážu človeka vyniesť až 
do kilometrovej výšky a unášať ho rých-
losťou okolo 70 kilometrov za hodinu. 
Prvé komerčné kusy by mali byť k dispo-
zícii koncom budúceho roka.

Nespí ani hromadná doprava 
Rozhodujúcu ťarcha prepravy obyvateľ-
stva v hustých mestských aglomeráciách by 
mala prevziať hromadná doprava. Niektoré 
revolučné projekty už získali celkom reál-
ne kontúry. V izraelskom Tel Avive by mali 
už tento rok predstaviť systém skyTrain. 
Umožní cestovanie nad mestom v kabínach 
zavesených na magnetickej dráhe. Kapsuly 
pre dve osoby si pasažieri budú privolávať 
smartfónom. Skúšobný 500-metrový okruh 
pre skyTrain budujú v areáli výrobcu lieta-
diel Israel Aerospace Industries. Pokiaľ bu-
de testovanie úspešné, začne sa v Tel Avive 
budovať komerčná sieť. Prvá linka s tro-
ma stanicami má merať sedem kilometrov. 
Jedna magnetická koľaj prepraví za hodinu 
12-tisíc osôb. 
V roku 2010 prekvapila spoločnosť Hu-
ashi Future Car-Parking Equipment na 
medzinárodnom veľtrhu High-tech Expo 
v Pekingu dvojposchodovým nadzemným 
autobusom. Výnimočný je tým, že jeho 
spodná časť je dutá, takže cez neho môžu 
podbiehať autá. Vrchné poschodie slú-
ži na prepravu pasažierov, naraz odvezie 
aj 1 400 ľudí. Autobus poháňa elektrina 
z trolejových vedení a dosahuje rýchlosť 
60 kilometrov za hodinu. Podľa prepoč-
tov by tieto obrovské autobusy mohli zní-
žiť zápchy v čínskych mestách o 20 až 30 
percent.

Pneumatické kapsuly
Kalifornský vizionár Elon Musk, ktorý sto-
jí za vývojom elektromobilu Tesla Motors 
a pripravuje komerčné lety do vesmíru, 
predstavil ďalší zaujímavý projekt – systém 
superrýchlej medzimestskej dopravy Hy-
perloop. Ľudí aj automobily bude prepravo-
vať v hliníkových kapsulách v dvoch rúrach 
po nadzemnej dráhe. Kapsuly sa vnútri ma-
jú pohybovať na vystrelenom vzduchovom 
vankúši, pričom súčasne ich budú poháňať 
lineárne magnetické urýchľovače. Dosiah-
nu rýchlosť takmer 1 300 kilometrov za ho-
dinu, takže vzdialenosť medzi Los Angeles 
a San Franciscom by mali prejsť za necelú 

polhodinu. Lietadlo túto trasu absolvuje za 
hodinu a štvrť a auto za päť a pol hodiny. 
O podobnom systéme uvažuje aj floridský 
vynálezca Daryl Oster – o technológii do-
pravy vákuovým potrubím ETT. „Je to niečo 
podobné ako pneumatická pošta, namiesto 
listov a balíčkov sa však v potrubí pohybu-
je vlak s cestujúcimi,“ vysvetľuje D. Oster. 
Hermetické šesťmiestne kapsuly na mag-
netickom podvozku prúdia v potrubí s prie-
merom 1,5 metra, z ktorého je odčerpaný 
vzduch. Keďže sa kapsuly nedotýkajú stien, 
nemajú prakticky žiaden odpor a môžu sa 
vo vákuu pohybovať rýchlosťou 600 až 6 
500 kilometrov za hodinu. 

Čínsky 3D Express coach Telavivský skyTrain

Martin Jetpack



R
ybáreň svätého Petra 
má neďaleko Jelky far-
mu na chov rýb a zave-
dením frekvenčného 

meniča do pohonov na prečer-
pávanie vody platí za elektri-
nu o polovicu menej ako kedysi. 

Pomocou čerpadiel musí nepre-
tržite privádzať z neďalekého 
štrkoviska do chovných bazé-
nov a rybníkov čerstvú vodu, 
pretože lososovité ryby chova-
né v umelých sádkach sú veľ-
mi citlivé na pravidelný prísun 

okysličenej vody, a to niečo stojí. 
„V minulosti sme prívod čerstvej 
vody nemali ako regulovať. Čer-
padlá išli nonstop na plný vý-
kon bez ohľadu na to, koľko vo-
dy sme potrebovali prečerpať,“ 
hovorí prevádzkar Tomáš An-
tal. Po nainštalovaní frekvenč-
ného meniča prúdi do bazénov 
len toľko vody, koľko treba. Jej 
množstvá závisia od počtu rýb, 
ktoré sa nachádzajú v sádkach. 
Vďaka frekvenčnému meniču 
aj teraz idú čerpadlá na zhruba 
dvojtretinový výkon, čo sa priaz-
nivo odráža na spotrebe elektri-
ny. Investícia do frekvenčného 
meniča sa rybárom vrátila už za 
dva mesiace.

Trojstupňová 
integrácia
Frekvenčný menič je pritom 
len jedna časť, ktorá umož-
ňuje optimalizovať spotrebu 

energie priemyselných poho-
nov. Odborníci sú presvedče-
ní, že lepším dimenzovaním 
a prispôsobením aplikácií, 
zvyšovaním ich efektívnosti 
a používaním pohonov s pre-
menlivými otáčkami možno 
dosiahnuť ešte vyššie úspory. 
Bez ohľadu na to, či sa použí-
vajú v čerpadlách, ventiláto-
roch, kompresoroch, dúchad-
lách alebo iných zariadeniach 
s elektrickým pohonom.
Siemens pred dvoma rokmi 
predstavil novú koncepciu 
pod názvom integrované po-
honné systémy. Podstatou je 
horizontálna integrácia všet-
kých komponentov tvoriacich 
pohony – frekvenčných meni-
čov, motorov, spojok a prevo-
doviek. Podľa riaditeľa diví-
zie Drive Technologies Ralfa-
-Michaela Frankeho koncepcia 
maximálne zjednoduší návrh 

Úspory skryté 
v pohonoch

AUTOR: VlaDIMÍr DuDuc
FOTO: SIEMENS

Motory používané v priemysle spotrebu-
jú ročne viac ako miliardu kilowatthodín 
elektriny, čo je takmer polovica celosveto-
vej spotreby. Predstavujú tak jednu z naj-
významnejších oblastí, kde sa dá šetriť.
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pohonných systémov, urýchli 
ich nastavovanie a uvádzanie 
do prevádzky, zvýši efektivitu 
a zníži náklady na údržbu.
Horizontálna integrácia priná-
ša optimálne zladenie všetkých 
častí pohonného systému, pri-
čom Siemens má v ponuke štan-
dardizované riešenia so všetký-
mi potrebnými komponentmi 
pre široké spektrum priemy-
selných aplikácií. Ponúka všet-
ky základné prvky do nízkona-
päťových a vysokonapäťových 
striedavých i jednosmerných 
pohonov, či už sú to osvedčené 
frekvenčné meniče Sinamics, 
motory Simotics alebo spojky 
a prevodovky Simogear. Žiaden 
iný výrobca nemá také ucelené 
portfólio produktov.
Koncern však vo svojej vízii ide 
ešte ďalej – okrem horizontál-
nej hovorí aj o vertikálnej in-
tegrácii, teda o možnosti jed-
noduchého začlenenia poho-
nov do riadiacich automatov 
Simatic, vizualizačných pane-
lov a nadriadených monitoro-
vacích a riadiacich systémov. 
To má jednu obrovskú výhodu. 
Integrované pohony sú súčas-
ťou takzvanej totálne integ-
rovanej automatizácie, ktorá 
prináša výhody pri implemen-
tácii, produkcii, údržbe a diag-
nostike pohonov.
Dôležitú úlohu tiež zohráva 
faktor času, ktorý možno pova-
žovať za tretí stupeň integrácie 
pohonov. Siemens zabezpečuje 
údržbu softvéru a iné servisné 
služby počas celého životného 
cyklu produktu. V konečnom 
dôsledku to znamená úsporu 
nákladov na údržbu v prieme-
re o 15 percent.

Zelená revolúcia 
motorov
Dve tretiny elektrickej ener-
gie v priemyselných závo-
doch spotrebúvajú motory 

výrobných zariadení. Platby za 
elektrinu pritom predstavujú 
vyše 95 percent celkových ná-
kladov životného cyklu poho-
nov. „Moderné elektromotory 
dokážu oproti tradičným ušet-
riť až 40 percent elektrickej 
energie, pri použití frekvenč-
ných meničov možno na nere-
gulovaných pohonoch znížiť 
spotrebu až o 50 percent,“ ho-
vorí riaditeľ divízie automati-
začnej techniky a pohonov Sie-
mensu na Slovensku Marián 
Hrica.
Úsporné motory využíva-
jú brzdnú energiu, ktorá sa 
v konvenčných pohonoch bez 
úžitku premieňa na teplo. Re-
kuperačné invertory však pre-
nášajú brzdnú energiu mo-
tora späť do napájacej siete 
namiesto toho, aby ju spaľo-
vali v brzdných rezistoroch. 
Inteligentná napájacia tech-
nológia tak dokáže napríklad 
v zdvíhacích zariadeniach zní-
žiť spotrebu energie až o polo-
vicu. Jej využitie má aj ďalšie 
vedľajšie výhody. Umožňu-
je napríklad vynechať použí-
vanie napájacích reaktorov 
a brzdných rezistorov.

rýchly návrat investícií
Najmä v energeticky nároč-
ných prevádzkach s mecha-
nicky ovládanými čerpadlami, 
ventilátormi, kompresormi 
alebo pohonmi s nepretrži-
tou prevádzkou sa investície 
spravidla vracajú vo veľmi 
krátkom čase. Pohony znač-
ky Siemens využíva v lakovni 
aj trnavská automobilka PSA 
Peugeot Citroën alebo Tepel-
né elektrárne Nováky. Obe 
spoločnosti hlásia význam-
né úspory elektrickej energie, 
automobilka o sedem percent 
a elektráreň vďaka úsporným 
pohonom dymových ventilá-
torov v oboch blokoch ENO B 

dokonca pätnásť percent. Vy-
sokonapäťové nevýbušné elek-
tromotory a frekvenčné meni-
če využíva tiež prepravca ropy 
Transpetrol na prečerpávacích 
staniciach. Ich zásluhou sa mu 
podarilo znížiť náklady na ener-
gie o 30 až 70 percent.
Aj príkladov z iných krajín je 
neúrekom. Firma SLECO v bel-
gickom Doeli ročne spracu-
je vyše milióna ton odpadov, 
pričom vďaka integrovanému 
pohonu vzduchových konden-
zátorov zvýšila kapacitu ven-
tilátorov o 23 percent. Spoloč-
nosť Schaeffler Technologies 
vyvíja vo svojom skúšobnom 
zariadení najväčšie ložiská na 
svete s priemerom 3,5 metra 
a hmotnosťou 15 ton. Testuje 
ich na zariadení s regulovaným 
pohonom, ktorý inžinierom 

umožňuje simulovať rôzne 
rýchlosti rotora. Sklostroju Tur-
nov sa podarilo pomocou riadia-
ceho systému pohybov v stro-
joch na obalové sklo znížiť ná-
klady na energie o 40 percent.
Úsporné pohony sa uplatňujú 
aj v komunálnej sfére. Naprí-
klad čerpacie stanice Picadas 
i a II a Plaza Castilla zásobu-
jú počas suchej letnej sezóny 
pitnou vodou zhruba milión 
obyvateľov južného Madridu. 
Aby prevádzkovateľ zabezpe-
čil presné a flexibilné riadenie 
vodných rezerv, vybavil čerpa-
cie stanice pohonnými systé-
mami s premenlivou rýchlos-
ťou, pomocou ktorých regu-
luje výkon čerpadiel podľa 
aktuálnych potrieb. Účinnosť 
celej sústavy sa zvýšila o 92 až 
97 percent. 

Kamión s inováciami na palube
Záujemcovia o inovácie v priemyselných pohonoch sa majú 
možnosť oboznámiť s novinkami Siemensu na palube kamió-
na IDS Roadshow Truck, ktorý od novembra minulého roka 
jazdí po Európe. Ponúka živé ukážky, akým spôsobom integro-
vané pohonné systémy prinášajú pridanú hodnotu do rôznych 
priemyselných aplikácií. Súčasťou roadshow sú aj diskusie 
s odborníkmi. „Chceme týmto spôsobom ilustrovať, ako in-
tegrované pohony môžu pomôcť priemyselným podnikom 
zvýšiť efektivitu, flexibilitu a dostupnosť výrobkov a služieb,“ 
povedal šéf German Energy Agency Stephan Kähler pri štarte 
kamióna v Norimbergu. Ten jazdí po európskych mestách nie-
koľko mesiacov a v máji zavítal aj na Slovensko.

 
 

 
 

 
 

Koncepcia Integrovaných pohonných systémov

Dokonale zladené komponenty Integrované 
do prostredia 
automatizácie

Všetky fázy 
životného 
cyklu

Video na www.siemens.sk/ids



Servis pripravený na zásah

AUTOR: MarTIN ValÁŠEK 
FOTO: SIEMENS

Pri servise nie je ľahké rozlíšiť kvalitu. Preto ani používatelia medicínskych 
prístrojov nevidia medzi jeho poskytovateľmi veľký rozdiel. Majú pocit, že 
všetci ponúkajú to isté, líšia sa len v cenách a „obale“.

N
emocnice, polikliniky, ambu-
lancie či rádiologické pracovis-
ká majú najmenej tri dôvody, 
prečo by nemali servis medicín-

skej techniky podceňovať. V prvom rade 
prístroje môžu pri zanedbaní meniť para-
metre a pri nesprávnom zobrazovaní hro-
zí pochybenie v diagnostike. Druhý dô-
vod je životnosť prístroja, pretože kvalit-
ný servisný program ju dokáže predĺžiť aj 
o polovicu. Tretí argument má tiež veľkú 
váhu – odborná starostlivosť minimali-
zuje výpadky, počas ktorých medicínske 
pracovisko nemôže poskytovať služby. 

V kritických situáciách môže rozhodovať 
doslova každá hodina.

Stupňovanie služieb
Výber servisných parametrov sa nevy-
platí podceňovať, pri rozhodovaní tre-
ba zohľadniť množstvo kritérií, na kto-
ré sa často zabúda. „Iný servis vyžaduje 
počítačový tomograf na extrémne vyťa-
ženom diagnostickom pracovisku, ktoré 
zabezpečuje výkony pre kľúčové oddele-
nia v nemocnici, a iný zasa sonografický 
prístroj napríklad v gynekologickej am-
bulancii, ktorý lekár využije párkrát do 

týždňa,“ upozorňuje riaditeľ servisu Sie-
mens Healthcare Peter Brezina. 
Siemens Healthcare ponúka tri základné 
služby. Prvý balík PRO pokrýva základ-
ný preventívny servis a nevyhnutné bez-
pečnostné úkony, ktoré požaduje výrobca 
či legislatíva. Balík PLUS navyše posky-
tuje služby reaktívnej podpory a opravy 
v skrátenom limitovanom čase. Najvyš-
ší Performance TOP kombinuje to najlep-
šie, čo možno na Slovensku v starostlivos-
ti o medicínske zariadenia a technológie 
poskytnúť. Určený je pre veľmi vyťa-
žené prístroje s veľkou priepustnosťou 
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pacientov, kde od spoľahlivej prevádzky 
závisí chod ďalších oddelení, takže musia 
byť takmer nepretržite dostupné.

Parametre pre tender
Voľbou balíka sa však výber nekončí. 
V ponuke sú aj doplnkové možnosti, ktoré 
stoja za pozornosť. Jednou je paušalizácia 
výkonu. „Ak napríklad zákazník intenzív-
ne využíva CT prístroj, možno sa dohod-
núť, že nebudú existovať limity na výme-
nu žiariča,“ vysvetľuje P. Brezina. Cena 
jednej RTG lampy pritom môže byť vý-
razne vyššia ako celoročný servisný kon-
trakt, ktorý pokrýva výmenu všetkých 
náhradných dielcov pre prístroj. Preto nie 
je rozumné uprednostňovať krátkodobé 
benefity nižšej ceny – počas životnosti 
prístroja sa môžu ukázať ako ekonomicky 
nevýhodné.
Ideálny servis je optimálnou rovnováhou 
medzi kvalitou, dostupnosťou a cenou. 
Kvalitu zákazník najlepšie posúdi vlast-
nou skúsenosťou, ale môže sa obrátiť aj na 

nezávislé hodnotenia – napríklad spoloč-
nosť Ipsos Tambor, ktorá robila prieskum 
spokojnosti so servisnými službami medi-
cínskej techniky po celom Slovensku.
Lokálnu dostupnosť zasa prezradí poč-
tom servisných pobočiek a rýchlosťou 
servisného zásahu. Siemens má v regió-
noch päť servisných stredísk, takže tech-
nici prídu kamkoľvek do dvoch hodín. 
„Vďaka dômyselne nastavenej logistike 
náhradných dielcov môžeme zákazníkom 
garantovať ročne 96-percentnú prevádz-
kyschopnosť prístrojov,“ poznamenáva 
P. Brezina.

Posúvanie hraníc životnosti
Niektorí výrobcovia ponúkajú v rámci 
servisných zmlúv aj špeciálne programy 
na obmenu softvérového a hardvérového 
zariadenia, napríklad v počítačovom to-
mografe alebo v magnetickej rezonancii. 
Prístroj sa tak prakticky dostane do také-
ho stavu, ako keby práve zišiel z výrobnej 
linky. „Röntgenová alebo snímacia časť 

prístroja nestarne tak rýchlo. Horšie je to 
s IT časťou, no po modernizácii zákazníci 
dokážu aj na staršom prístroji robiť rov-
nako kvalitnú a rýchlu diagnostiku ako 
na najnovšom modely,“ dopĺňa Vladimír 
Šolík, riaditeľ Siemens Healtcare na Slo-
vensku. Životnosť prístrojov možno takto 
predĺžiť až o polovicu.
Ďalšou možnosťou je repasovanie prí-
strojov – dáva ekonomický i ekologický 
zmysel. Nejde len o repasovanie konkrét-
neho kusa, ale možnosť kúpiť repasova-
ný prístroj. „Vo fabrike je do nich inšta-
lovaný nový hardvér, najnovší softvér, sú 
vymenené alebo zrenovované časti, ktoré 
podliehali morálnemu či fyzickému opot-
rebeniu,“ hovorí V. Šolík. Zákazník tak 
získa v podstate nové zariadenie, ibaže 
cenovo vychádza o viac ako pätinu výhod-
nejšie. Navyše sa ušetria stovky ton oxidu 
uhličitého, ktoré by emitovali do ovzdu-
šia pri výrobe nového kusa. Repasované 
prístroje využívajú už aj zákazníci na Slo-
vensku. 

odborná starostlivosť minimalizuje výpadky, počas 
ktorých prístroje nemôžu poskytovať služby.



P
o dvoch rokoch mo-
dernizácie sa obrovský 
urýchľovač častíc Large 
Hadron Collider (LHC) 

v CERN-e neďaleko Ženevy 
dočkal reštartu. Bude schopný 
poskytnúť zväzkom protónov 
dvojnásobné množstvo energie 
a zrážky častíc s väčšou silou by 
mali rozbiť hmotu na ešte drob-
nejšie kúsočky. Vedci dúfajú, že 
v krupobití fragmentov nazrú 
ešte hlbšie do štruktúry hmoty. 

Dôkazy „novej fyziky“
Experimenty už v predchá-
dzajúcej etape potvrdili exis-
tenciu Higgsovho bozónu, 
ktorý „prepožičiava“ hmot-
nosť všetkej známej hmote. 
Urýchľovač tak vedcom umož-
nil skompletizovať skladačku 

štandardného modelu častíc 
a ich interakcií. Vychádza 
z neho aj interpretácia „vzni-
ku“ vesmíru. Začal sa veľkým 
treskom pred 13,798 miliardy 
rokov, pokračoval prudkou ex-
panziou, vytvorením všetkých 
známych častíc, až napokon 
získal dnešnú podobu. 
„Zvýšenie energie otvára dve-
re úplne novému objaviteľské-
mu potenciálu,“ avizuje talian-
ska fyzička Fabiola Gianottiová, 
ktorá bude CERN riadiť od za-
čiatku budúceho roka. 
Štandardný model nie je schop-
ný popísať úplne všetko, čo sa 
odohralo v mladom vesmíre. 
Vysvetlenie hľadajú stovky teó-
rií tvoriace „novú fyziku“. Veľké 
očakávania sa spájajú najmä 
s teóriou supersymetrie, ktorá 

ku každej z elementárnych 
častíc priraďuje doteraz neob-
javeného partnera. Úzko súvi-
sí s teóriou superstrún, kto-
rá je najznámejšou a v mno-
hých smeroch ešte neúplnou 
takzvanou teóriou všetkého. 
Ale aby sa teórie potvrdili, prí-
padne vyvrátili, treba vymys-
lieť nové experimenty, ktoré 
umožní vynovený LHC. 
Záujem sa v prvom rade sú-
streďuje na tmavú hmotu. Do-
hromady nič o nej nevieme, 
hoci je všade okolo. Predpo-
kladá sa, že sa skladá zo zatiaľ 
hypotetických častíc nazva-
ných WIMP. Ak je to pravda, 
potom museli rovnako ako 
tie „bežné“ vzniknúť v zlom-
ku prvej sekundy po veľkom 
tresku. Keďže LHC dokáže 

tento okamih napodobniť, ma-
li by sa v jeho komorách ob-
javiť. 

Strážcovia urýchľovača
Urýchľovač častíc LHC však 
nie je len ikonický „chrám fy-
ziky“, ale aj jeden z najzloži-
tejších automatizovaných sys-
témov na svete. Bez spoľahli-
vej prevádzky by sa nemohli 
uskutočniť žiadne experimen-
ty. „Mechanický pulz“ zaria-
denia nepretržite monitoru-
je tridsať miliónov senzorov. 
Sledujú ultravysoké vákuum 
v potrubí, ktorým lietajú zväz-
ky častíc. Na správnych drá-
hach ich udržujú supravodivé 
magnety, chladené tekutým 
héliom na konštantnú teplo-
tu -271,25 stupňa Celzia, čo 
je menej ako teplota vesmíru. 
Senzory vyprodukujú ročne 
sto terabajtov dát.
O bezporuchový chod LHC sa 
starajú riadiace systémy Sima-
tic spoločnosti Siemens. CERN 
ich počas desiatich rokov in-
štaloval okolo šesťsto, pričom 
každý kontroluje údaje z dva-
nástich tisícov senzorov. Si-
matic sa zvyčajne využíva iba 
v kompilovaných priemysel-
ných zariadeniach. Napríklad 
v automobilke je nasadených 
päťdesiat až sto týchto systé-
mov, ťažobná ropná platforma 
vystačí s desiatimi až dvad-
siatimi. Aj takmer „masové“ 
nasadenie Simaticu svedčí 

Softvér značky Siemens pomáha vedcom z cErN-u odhaľovať 
najhlbšie tajomstvá prírody. Dohliada na bezporuchový 
chod urýchľovača častíc lHc, jedného z najzložitejších 
automatizovaných zariadení na svete.

Elementárne častice sa urýchľujú v 27-kilometrovom podzemnom prstenci. Zariadenie i tunel sú vybavené nespočetnými automatickými systémami.

AUTORI: HuBErTuS BrEuEr, ĽuBoMÍr JurINa
FOTO: MaXIMIlIEN BrIcE a DaNIEl DoMINGuEZ / cErN,
 PIcTurES oF THE FuTurE

Dolovanie dát 
v časticových baniach
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o mimoriadnej technickej zlo-
žitosti LHC.
Stavové správy putujú do riadia-
ceho centra, kde ich vyhodno-
cuje nový diagnostický softvér 
spoločne vyvinutý CERN-om 
a spoločnosťou Siemens. „V mi-
nulosti trvalo niekedy aj dva 
týždne, kým experti na základe 
varovného hlásenia zistili príči-
nu chyby. S novým softvérom ju 
nájdeme do pol hodiny,“ hovorí 
Manuel Berges, ktorý dohliada 
na rozsiahle kontrolné systémy 
v LHC. Systém testovali od roku 

2013 na základe dát z archívov, 
momentálne je v skúšobnej pre-
vádzke a od roku 2017 bude na-
sedený rutinne. 

učiaci sa softvér
Diagnostický softvér je navrh-
nutý tak, aby sa učil identi-
fikovať vzory problémových 
situácií z minulosti a porovná-
val ich s rovnakými situácia-
mi z nového súboru dát. Na-
vyše počítačoví odborníci do 
programu neustále vkladajú 
nové algoritmy na zlepšenie 

jeho schopností. Vzniká tak 
unikátny súbor praktických 
znalostí šitých na mieru LHC. 
V budúcnosti softvér nebude 
len identifikovať udalosti a ich 
príčiny, ale prostredníctvom 
smart data vyhodnotí aj mož-
né následky. „Jediná drobná 
porucha môže totiž spôsobiť 
lavínu ďalších,“ vysvetľuje Mi-
chail Roščino, softvérový od-
borník Siemensu. 
Výskum v CERN-e často viedol 
k technológiám, ktoré zmeni-
li náš všedný život. Zrodil sa tu 

World Wide Web, veľký pokrok 
urobila počítačová tomogra-
fia. Nové možnosti sa otvára-
jú aj pre tvorbu inteligentného 
softvéru. Hneď ako program 
obsiahne a pochopí LHC, môže 
sám navrhnúť spôsob, akým 
sa stroj môže lepšie zorganizo-
vať. „Poznatky z CERN-u potom 
využijeme pri softvéroch na 
riadenie ďalších zložitých prie-
myselným zariadení,“ hovorí 
Thomas Hahn, vedúci vývoja 
softvéru spoločnosti Siemens 
Corporate Technology. 

riadiace centrum počas reštartu. Nový diagnostický softvér spoločnosti Siemens dokáže rozpoznať príčinu prípadnej chyby v priebehu pol hodiny.

o hladký chod urýchľovača lHc sa stará vyše šesťsto riadiacich systémov Simatic 
spoločnosti Siemens, pričom každý kontroluje dáta z dvanástich tisícov senzorov.

V budúcnosti inteligentný diagnostický softvér nebude len identifikovať udalosti a ich 
príčiny, ale prostredníctvom smart data vyhodnotí aj možné následky.



K
oncept Mestských zásahov sa 
zrodil v bratislavskom ateliéri 
Matúša Valla a Olivera Sadovské-
ho (Vallo Sadovsky Architects). 

V roku 2008 vyzvali odborníkov, aby na-
vrhli úpravy verejných priestranstiev 
v hlavnom meste. Projekt Mestské zása-
hy sa postupne rozšíril a zavítal do ďal-
ších trinástich miest. Cieľom nebolo len 
ich nevyužitý potenciál nachádzať, ale aj 

navrhovať konkrétne riešenia. Príkladom 
je stavba sklenej protihlukovej steny, kto-
rá oddeľuje bratislavský Dóm sv. Martina 
od zjazdu z Mosta SNP.

Dôraz na technológie
Aj tohtoročné Mestské zásahy uká-
zali, že Bratislavčanom nie je 
ich mesto ľahostajné. Návr-
hy od architektov, firiem, A
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FOTO: Vallo SaDoVSKY arcHIT EcTS, MIcHal BaŽalÍK, 
 MarEK lEČKo, luKÁŠ lEČKo, SIEMENS

Vinice pod Bratislavským hradom, osvetlenie dominanty 
Mosta SNP podľa počasia, plávajúci bazén na Dunaji 
a ďalších vyše deväťdesiat nápadov priniesol projekt 
Mestské zásahy, ktorý sa po siedmich rokoch vrátil do 
hlavného mesta.

Semafory pre cyklistov. autor Igor Kľúčik, Siemens

Bratislavský Vino-Hrad. 
autori: Michal Bažalík, 
Marek lečko, lukáš lečko
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ktoré sa starajú o infraštruktúru, umelcov, 
sochárov a dizajnérov, ale napríklad aj od 
zástupcu vedúceho samoobsluhy, fotogra-
fa alebo vysokoškolského učiteľa si môžete 
do konca mája prezrieť v bratislavskej Sta-
rej tržnici.
Práve rôznorodosť záujemcov o zlepše-
nie okolia naplnila zámery organizátorov. 
Na rozdiel od minulosti sa nepýtali, ako 
skrášliť mesto iba z vizuálnej či fyzickej 
stránky. „Zaujímali nás nápady odbor-
níkov z rôznych oblastí – od právnikov 
až po ľudí, ktorí sa zaoberajú infraštruk-
túrou a technologickými riešeniami pre 
mestá,“ vysvetľuje Matúš Vallo.
Generálnym partnerom tohtoročných 
Mestských zásahov je firma Siemens. 

„Uvedomujeme si zodpovednosť za pros-
tredie, v ktorom žijeme a pôsobíme, preto 
radi podporujeme takéto projekty. S rieše-
niami pre mestá máme bohaté skúsenosti, 
či už vo verejnom osvetlení alebo doprave. 
V projekte Mestské zásahy vidíme potenciál 
pre zlepšenie fungovania mesta a riešenie 
problémov, ktoré Bratislava momentálne 
má,“ hovorí Richard Procik, riaditeľ divízie 
Public Lighting spoločnosti Siemens.

Inšpirácia pre samosprávu
Nemecký koncern nezostal len pri formál-
nom partnerstve – jeho zamestnanci pred-
ložili do Mestských zásahov aj dva návr-
hy. Prvý ráta s vybavením pouličných lámp 
kódmi, ktoré by uľahčili orientáciu občanov 

v krízových situáciách, keď volajú na ties-
ňovú linku 112. Ak by stĺpy osvetlenia mali 
kódy, operátorovi s prístupom do databázy 
stožiarov by na zlepšenie lokalizácie stačilo 
vyzvať volajúceho, aby podišiel k najbližšej 
lampe a nadiktoval kód. Ďalším návrhom 
je osvetlenie reštaurácie UFO na Moste SNP 
podľa predpovede počasia. 
Ústrednou myšlienkou projektu Mestské 
zásahy nie je zisk či bombastické sľuby. 
Chce zozbierať zaujímavé riešenia a uká-
zať mestským úradníkom, aké by mohli 
byť ďalšie kroky pri tvorbe verejného 
priestoru. „Veríme, že v mestskom kon-
texte môžu niekedy aj malé zmeny pri-
niesť veľký efekt,“ dodáva M. Vallo. 
> Viac o projektoch na www.mestskezasahy.sk

oddychové plató Židovská – Premostenie Staromestskej ulice. autor Vallo Sadovsky architects

osvetlenie reštaurácie uFo podľa predpovede počasia. autor ondrej riečičiar, Siemens



P
luto síce medzičasom 
vyčiarkli z elitnej spo-
ločnosti planét, ale 
v roku 2006, keď sonda 

New Horizons štartovala, tam 
ešte patril. A viacerí členovia 
jeho tímu degradáciu na tr-
pasličiu planétu dodnes od-
mietajú.
Astronómovia boli vyše 350 
rokov odkázaní len na ďale-
kohľady a tomu zodpoveda-
li poznatky o blízkych plané-
tach. Ešte v polovici minulého 

storočia považovali Venušu za 
sestru Zeme s tropickými pra-
lesmi a faunou v štýle dino-
saurov. Na Marse zasa očaká-
vali ľadové medvede, ktoré sa 
živia drobnými kríkmi a azda 
aj zvieratami. 

Po nadšení sklamanie 
Medziplanetárne sondy všet-
ko zmenili. Ich veľká éra sa 
začala v roku 1959, keď soviet-
ska sonda Luna 2 stihla tesne 
pred dopadom odoslať snímky 

povrchu Mesiaca. Luna s pora-
dovým číslom tri vzápätí od-
fotografovala jeho odvrátenú 
stranu. Sondy postupne zme-
rali parametre planét, skúma-
li vnútornú štruktúru, mapo-
vali povrch, pozorovali zlože-
nie a vlastnosti ich atmosfér. 
V pozadí výskumu mimozem-
ských telies bolo hľadanie 
podmienok na život. Možnosť 
jeho existencie fascinuje ľud-
stvo odpradávna a teraz ko-
nečne získalo prostriedky, aby 

si to overilo takmer na vlast-
né oči. 
Po prvých návštevách záujem 
o Mesiac, Merkúr i Venušu opa-
dol – bolo jasné, že tu sa žiaden 
život neudrží. Na Venuši vlád-
ne skutočné peklo, kde sklení-
kový efekt vyhnal teplotu na 
päťsto stupňov a prší kyseli-
na sírová. A prvé snímky sond 
Mariner z roku 1965 odhalili, 
že povrch Marsu je len suchá 
a premrznutá púšť. Ambicióz-
ne misie Viking v roku 1976 tu 

Do všetkých kútov 
slnečnej sústavy

AUTOR: ĽuBoMÍr JurINa
FOTO: NaSa

V polovici júla sa zavŕši éra veľkých objavov – k Plutu dorazí 
americká sonda New Horizons a skompletizuje unikátnu zbierku. 
Ďaleká planéta bola doteraz posledným veľkým telesom, ktoré 
nenavštívila žiadna prieskumná sonda.

Sondy Viking hľadali v sedemdesiatych rokov minulého storočia život na Marse. Na príprave výprav sa podieľal aj astronóm carl Sagan.
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uskutočnili biologické experi-
menty a bezútešnosť len po-
tvrdili – žiadne známky života 
nenašli, aspoň podľa vtedajšej 
interpretácie výsledkov. 

Šokujúce ďaleké svety
Sklamanú verejnosť prestal oko-
litý vesmír zaujímať – nudné 
svety prenechala rovnako sivým 
„vedátorom“. Lenže kúsok ďalej, 
pri Jupiteri, Saturne a ďalších 
plynových obroch, čakalo prie-
hrštie prekvapení. Sondy Pio-
neer a Voyager ukázali pestré, 
nádherné a záhadné svety. A ich 
mesiace prekonali akúkoľvek 
ľudskú predstavivosť. 
Pri pohľade na snímky ľadovej 
kôry Európy, Ganymeda, Cal-
lista či Encelada vedci neverili 
vlastným očiam. Uvideli geo-
logicky aktívne telesá, kde sa 
pod škrupinou ľadu, hrubou 
niekoľko desiatok kilomet-
rov, ukrývajú rovnako hlboké 
globálne oceány. To množstvo 
vody vyráža dych, na malič-
kých telesách je jej viac ako na 
Zemi. To, samozrejme, znovu 
oživilo nádeje – kde je voda, 
tam by mohol byť aj život.

Čerešničkou na torte je Titan, 
mesiac Saturnu. Má takmer 
všetko ako živá planéta – so-
lídnu veľkosť, hustú atmosfé-
ru, hory, púšte, dažde, rieky 
a dokonca aj jazerá. Lenže pri 
teplote mínus 180 stupňov 
Celzia je základnou tekutinou 
kvapalný metán. „Kolobeh uh-
ľovodíkov“ však vytvára pod-
mienky na exotický život. 

Nové impulzy
Nádeje oživil koncom deväť-
desiatych rokov aj výskum živo-
ta na Zemi. Výrazne sa rozšírilo 
„portfólio“ organizmov, ktorým 
sa výborne darí v podmienkach, 
kde by človek nezvládol ani pár 
minút. Dostali názov extrémofi-
ly – žijú v teplotách nad 80 a pod 
mínus štyridsať stupňov Celzia, 
obľubujú kyslé i zásadité prostre-
die, silnú radiáciu využívajú ako 
zdroj energie a darí sa im aj v tla-
koch Mariánskej priekopy. Dôle-
žité bolo zistenie, že extrémofily 
nie sú zvláštnou výnimkou, na-
opak, ide o bežne rozšírené orga-
nizmy. Obrovské masy baktérií 
žijú aj v skalách mnoho kilomet-
rov hlboko, bez svetla a kyslíka. 

K tomu pribudol objav čier-
nych prieduchov na dne oceá-
nov. V hĺbke dvoch až piatich 
kilometrov sa v nich mieša 
roztavená zemská kôra s vo-
dou a hydrotermálne komíny 
sú výdatným zdrojom tepla 
i živín. V ich okolí sa vyvinuli 
zložité ekosystémy. Celkovo je 
známych 550 rôznych orga-
nizmov, od baktérií po mno-
hobunkové tvory, ktorým sa 
darí aj bez fotosyntézy a pod 
obrovskými tlakmi. Viacero 
biológov si myslí, že práve tu 
sa pred štyrmi miliardami ro-
kov vyvinuli zárodky pozem-
ského života, ktorý sa neskôr 
rozšíril do oceánov a na súš. 

Čoraz väčšie šance
Odolnosť pozemských mik-
róbov zvýšila šance, že život 
zvláda aj menej pohostinné 
prostredie. Ožil záujem o Mars 
a okamžite k nemu vyrazila 
letka špecializovaných apará-
tov, ktoré od roku 1996 v pra-
videlných intervaloch skúma-
jú povrch, atmosféru a vodu. 
V roku 2003 sa do terénu vydal 
aj párik malých robotov Spirit 

a Opportunity. Ich dokona-
lejší nástupca – laboratórium 
Curiosity – už tretí rok báda 
v geologickej minulosti pla-
néty a zatiaľ potvrdzuje dote-
rajšie teórie. 
Mars mal pred štyrmi miliar-
dami podobné podmienky na 
vznik života ako Zem. Trvali 
však len miliardu rokov, po-
tom sa prudko ochladil a stra-
til atmosféru i vodu. Ak by 
platila paralela so Zemou, za 
ten čas sa tu mohli rozvinúť 
jednobunkové organizmy i fo-
tosyntéza. Otázkou zostáva, 
či sa batérie dokázali drastic-
kej zmene prispôsobiť a ukryť 
niekde pod povrchom. Na 
skromnú existenciu je tu vody 
dostatok. 
K Marsu pribudli ďalší kandi-
dáti na život – oceány na me-
siacoch Jupitera a Saturna. 
Vo viacerých z nich by mohli 
existovať podobné hydroter-
málne prieduchy ako na Zemi 
a mohli sa stať domovom jed-
noduchých ekosystémov. Nad 
oceánmi je však hrubá ľadová 
kôra a bude ťažké ich preskú-
mať. 

Luna 3
(október 1959)
Človek po prvý raz uvidel odvrátenú 
stranu Mesiaca.

Program Apollo
(júl 1969 – december 1972)
Mesiac navštívilo štrnásť ľudí a priviezli 
382 kilogramov vzoriek hornín. 

Venera 9
(október 1975)
Čiernobiele snímky z povrchu Venuše,  
ktorý pokrývajú sírne lávové platne. 

Prvenstvá vo výskume planét a mesiacov

Gejzíry na Saturnovom mesiaci Enceladus občas prerazia ľad a vystrekujú oblaky vody. Pluto už nie je oficiálne planéta, ale prelet sondy New Horizons bude udalosťou desaťročia.



V
 nastávajúcej deká-
de sa pripravuje štart 
štyroch misií. V hľa-
dáčiku vesmírnych 

agentúr zostáva Mars a medzi 
prioritné ciele sa zaradil Jupiter. 

Nový štvorlístok 
Ďalších prieskumníkov sa čer-
vená planéta dočká v roku 1919 
– na povrchu pristane rover 
ExoMars európskej ESA a ruské-
ho Roskosmosu. Vozidlo s polo-
vičnou veľkosťou ako Curiosity 

privezie na Mars novinku: špe-
ciálny vrták, s ktorým bude 
na rôznych miestach odobe-
rať vzorky z hĺbky dvoch met-
rov a zisťovať, či sa pod povr-
chom neudržali mimozemské 
organizmy. O dva roky neskôr 

sa pridá americký rover Mars 
2020. Vychádza z konceptu Cu-
riosity, dostane ale modernej-
šie prístroje, aby mohol priamo 
pátrať po stopách života. Otes-
tuje aj technológie pre budúcich 
ľudských osadníkov – výrobu 
kyslíka z oxidu uhličitého z ta-
mojšej atmosféry. 
K Jupiteru vyrazí dvojica sond 
v roku 2022 a 2025 – európ-
ska JUICE (JUpiter ICy moons 
Explorer) a americká Europa 
Clipper budú okolo roku 2030 
skúmať povrch mesiacov. Naj-
väčšiu pozornosť si vyslúži Eu-
rópa, ktorá pod vrstvou ľadu 
hostí oceán hlboký sto kilo-
metrov. Vzhľadom na nižšiu 
gravitáciu na dne panujú pod-
mienky ako v 11-kilometrov hl-
bokej Mariánskej priekope. Aj 
tu by sa mohli v blízkosti hyd-
rotermálnych prieduchov vy-
vinúť organizmy, ktoré čerpajú 
energiu z chemosyntézy. 

Miliardy na výskum
Štyri výpravy vyzerajú pri spät-
nom pohľade dosť biedne – veď 
len po roku 2000 k planétam 
do všetkých kútov slnečnej sú-
stavy vyrazila desiatka sond. 
V slabšej intenzite výprav vidia 
viacerí signál, že túžba ľudí po 
poznaní sa dnes rozplýva v čo-
raz silnejšom pragmatizme. 
Kam sa podeli odvážne projekty 
vzducholodí v oblakoch Venuše, 
dronov nad marťanskými ka-
ňonmi či obojživelných apará-
tov na výskum povrchu Titanu? 
Nepýtajú sa vyčítavo len rojko-
via, ale aj mnohí vedci. 
Dôvodom istej zdržanlivosti sú 
nepochybne vysoké náklady. 

Éra „mapovania“ slnečnej sústavy sa o pár týždňov uzatvorí. 
Nemožno vylúčiť, že v nasledujúcom období si kozmonautika 
vyberie oddychový čas. Treba spracovať obrovské kvantá získaných 
údajov, pripraviť novú generáciu robotov a vybrať tie správne ciele.

Cassini 
1. júla 2004 – 2017) 
Prvá obežnica Saturna, 
prieskum jeho mesiacov.

Voyager 2
(január 1986 a august 1989) 
Sonda sa ako jediná doteraz 
dostala k Uránu a Neptúnu.

Voyager 1
(december 1978 a 1980)
Detailné snímky planét Jupiter
a Saturn a ich mesiacov.

Viking 1
(jún 1976)
Snímky z povrchu Marsu uká-
zali suchú zamrznutú púšť. 

Čaká sa na 
inteligentné roboty

Zostava s ľudskou posádkou sa vydá na Mars po roku 2040.
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Pre misiu Curiosity je vyčlene-
ných 2,5 miliardy dolárov, jej 
starší brat Mars 2020 spotrebuje 
takmer dve, rovnako aj Europa 
Clipper. Európske projekty spo-
lu prevýšia dve miliardy eur. Nie 
je to málo, veď tieto prostried-
ky by takmer vystačili na stav-
bu urýchľovača častíc v CERN-e. 
A vlajkový program výskumu 
mozgu Human Brain Project 
musí do roku 2020 vystačiť 
s jednou miliardou eur, napriek 
tomu, že digitalizácia mozgu 
sľubuje liečbu neurologických 
ochorení trápiacich stovky mi-
liónov ľudí. Po roku 2030 by do-
konca mohla vyústiť do vytvore-
nia umelej inteligencie. 

Ľudia aj roboty 
Financie napriek obmedze-
niam výskumných rozpoč-
tov nie sú hlavným dôvodom 
odmlky. Príčinou je úroveň 
technológií: dnešnými už nič 
podstatne nové nezistíme. 
Kozmonautika vstúpila do fá-
zy „prezbrojovania“, hľada-
nia pokročilejších technológií 

a konceptov, ktoré dovolia 
zvládnuť nové výzvy. 
Mars už dozrel na návštevu 
ľudí. Znalci vravia, že jediná 
ľudská výprava by tam urobi-
la viac práce ako všetky do-
terajšie sondy. Bolo by preto 
rozumnejšie koncentrovať fi-
nančné zdroje týmto smerom. 
Astronauti by leteli do relatív-
ne známeho prostredia, ktoré 
možno zvládnuť aj postupnou 
evolúciou súčasných techno-
lógií. Americká NASA už pra-
cuje na ich vývoji a prvým 
krokom je program pilotova-
ného prieskumu asteroidov. 
V rokoch 2020 až 2035 vyšle 
k týmto telesám do priestoru 
medzi Zemou a Marsom naj-
menej päť misií. Pri ďalekých 
výpravách astronauti odskú-
šajú novú generáciu lodí Orion 
a silných nosných rakiet SLS. 
Predpokladá sa, že okolo roku 
2040 by mali doraziť až k Mar-
su a neskôr tam pristáť. Ešte 
predtým by mali automatic-
ké sondy preveriť, či je povrch 
planéty naozaj sterilný, aby 

nedošlo ku vzájomnej konta-
minácii oboch foriem života. 
Aj komplexný výskum me-
siacov Jupitera a Saturna sa 
stane realitou niekedy po ro-
ku 2030. Dnešná technika by 
v tamojších extrémnych pod-
mienkach zlyhala na plnej 
čiare. V teplotách okolo mí-
nus 180 stupňov je vodný ľad 
tvrdší ako betón a oceľ vrtá-
kov skrehne ako sklo. Silná 
radiácia by zničila elektroni-
ku za pár dní. Keďže komu-
nikácia trvá vyše dvoch ho-
dín, prieskum nebude možné 
riadiť z pozemného centra. 

Sonda musí disponovať ume-
lou inteligenciou, schopnos-
ťou rozhodovať sa úplne auto-
nómne v rámci všeobecného 
zadania. A v neposlednom ra-
de – okrem množstva prístro-
jov treba k cieľu priviesť pre 
zložité letové operácie aj ob-
rovské zásoby paliva. Na štart 
desiatky ton ťažkých zariade-
ní do hlbokého vesmíru dnes 
nemáme nosné prostriedky. 
Situácia sa zlepší až po roku 
2030, keď bude k dispozícii 
najsilnejšia verzia rakety SLS, 
schodná vynášať na orbitu 
130-tonové náklady. 

Dizajn pre ďaleké výpravy
Celkový dizajn sond sa zmení. Inteligentné roboty nových gene-
rácií budú na povrchu mesiacov Jupitera a Saturna aktívne vy-
hľadávať ložiská organických molekúl, vznášať sa v nízkej výš-
ke v gejzíroch vody, zavrtávať sa niekoľko kilometrov hlboko do 
ľadovej škrupiny či plávať v metánových jazerách Titana. Vývoj 
nových robotov sa nezaobíde bez dokonalých projektových ná-
strojov. O aké zmeny pôjde, naznačuje generačný skok rovera 
Curiosity oproti svojim päťkrát menším predchodcom. Bez sof-
tvéru PLM od Siemensu by jeho stavba trvala nepomerne dlhšie 
a s neistým výsledkom – vo virtuálnom prostredí navrhli a ove-
rili funkčnosť celej zostavy i jej odolnosť počas letu a schopnos-
ti v marťanskom prostredí. 

Výprava k Marsu
(po roku 2040)
Misia astronautov na
obežnú dráhu Marsu.

Europa Clipper
(okolo roku 2030)
Prieskum Jupiterovho  
mesiaca Európa.

New Horizons
(14. júla 2015)
Sonda preskúma trpasličiu pla-
nétu Pluto a jej mesiac Cháron.

Huygens
(14. januára 2005) 
Úspešné pristátie na Saturno-
vom mesiaci Titan.

Ponorka hľadá život na dne oceána mesiaca Európa.



O
baly dokážu oveľa viac, ako len 
chrániť tovar. Istá nemecká mlie-
kareň napríklad už pred dvoma 
rokmi vybavila niektoré zo svo-

jich fliaš zvukovým efektom a vyzvala zá-
kazníkov, aby si zahrali hru „Nájdi múúú!“. 
Tí, ktorých po otvorení uzáveru „pozdravi-
la kravička“, získali zaujímavé ceny.

lákavý trh obalov
Do sveta marketingu už prenikli kozme-
tické obaly, ktoré sa rozsvietia, len čo sa 
priblíži zákazník, alebo obal liekov na 
chrípku, ktorý zmeria telesnú teplotu pa-
cienta. Hoci je vývoj inteligentných oba-
lov stále na absolútnom začiatku, už teraz 
jasne vidno, že ponúka obrovský trh. Pod-
ľa štúdie Impact of 2020 Megatrends on 

Chemicals spoločnosti Frost & Sullivan 
by mohol výrobcom obalových materiálov 
v nasledujúcich rokoch priniesť okolo 25 
miliárd amerických dolárov.
Reč je o tlačenej elektronike integrova-
nej do fólií. Výskumníci dnes vyvíjajú 
nové ultratenké konštrukčné prvky, ako 
sú napríklad senzory, integrované obvo-
dy alebo displeje. Kombinujú ich s ďalší-
mi komponentmi, napríklad solárnymi 
bunkami, LED-kami či batériami, a toto 
všetko prispôsobujú možnostiam fóliové-
ho systému. 
Stále však zostáva niekoľko prekážok 
– pri tlačených obaloch treba naniesť 
funkčné materiály na fóliu vo viacerých 
vrstvách, čo vyžaduje vývoj nových vý-
robných technológií.

Tlač elektroniky
Výskumníci z nemeckého Fraunhoferov-
ho inštitútu experimentujú s technoló-
giou „rolka k rolke“. Ako uvádzajú v po-
pise inovácie, „substrát – zväčša plastová 
fólia – sa spracúva navinutý na rolkách. 
Medzi rolkami na navíjanie a odvíjanie sa 
nanáša povrchová úprava v súvislom pá-
se, štruktúruje sa, potláča alebo upravuje 
inými technológiami“. Fóliu možno podľa 
účelu potlačiť rôznymi materiálmi s roz-
ličnými funkciami – vodivými a izolačný-
mi, luminiscenčnými látkami alebo polo-
vodičmi. Pred mechanickým poškodením 
ich chráni krycia fólia. 
Nová technológia by mohla vyrobiť obaly, 
ktoré zákazníkom poskytnú viaceré in-
formácie o produkte, zobrazia napríklad 

Veľavravné 
balíčky

AUTOR: cHrISTIaN PrESSlEr
FOTO: FrauENHoFEr EMFT, 
 BErND MÜllEr

Neuplynie veľa rokov a obaly z narodeninových či 
vianočných darčekov nebudeme len tak naslepo trhať. 
Integrovaná elektronika v baliacom papieri nám 
veľa napovie o výrobku a ak budeme chcieť, umožní 
nadviazať kontakt s výrobcom.

AUTOR: cHrISTIaN PrESSlEr 
FOTO: FrauNHoFEr EMFT/
 BErND MÜllEr, SHuTTESTocK

Fólia potlačená elektronikou je základom inteligentných obalov. 
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zľavové akcie. Pri netrvanlivých tovaroch 
by sa mal spotrebiteľ dozvedieť, ako dl-
ho je tovar v chladiacom regáli, kedy bol 
vyrobený a pri akej teplote zamrazený. 
Integrovaná senzorika v obale by v bu-
dúcnosti mohla pomôcť aj pri prevencii 
potravinových škandálov, pretože stav 
tovaru bude možné permanentne moni-
torovať. A naopak, kontrola celej distri-
bučnej cesty by mohla prispieť k tomu, 
aby sa zdravotne vyhovujúce produkty po 
prekročení dátum spotreby za každú ce-
nu nemuseli likvidovať.

Bariérou je cena
Aj keď výskumníci z Fraunhoferovho in-
štitútu už pripravujú výrobné technológie, 
zatiaľ sa im nepodarilo prekonať vážnu 

prekážku – prijateľné výrobné náklady. 
Cena obalu by mala byť v podstate takmer 
nulová. To platí aj pre elektronické prvky 
a komponenty, všetky senzory a batérie. 
Väčšina vývojárov pri hľadaní receptu 
na lacnú masovú výrobu stavila na orga-
nické polovodiče. Umožňujú jednoduché 
spracovanie, ale stále sú priveľmi drahé 
a ich zapojenie nedosahuje úroveň štan-
dardnej elektroniky. Ďalšiu možnosť po-
núkajú kremíkové čipy, ktoré sa už dajú 
vyrobiť dostatočne malé a tenké, aby sa 
mohli integrovať do fólie. V tomto prípade 
je však výroba drahá kvôli náročnej kon-
štrukcii a spojovacej techniky. 
Výskumníci z Leibnitzovho inštitútu 
pre výskum pevných látok a materiá-
lov v Drážďanoch sa vydali inou cestou. 

Vyvinuli nanoelektronické senzory, ktoré 
využívajú takzvanú obriu magnetickú re-
zistenciu (GMR). Dnes by bez nej už ne-
mohol fungovať žiaden počítačový pevný 
disk novej generácie. Senzory GMR sú zlo-
žené z navrstvených stĺpcov feromagne-
tických a nemagnetických kovov, naprí-
klad kobaltu a medi, ktoré sa nanášajú na 
pevné kremíkové substráty. 
Drážďanský tím oddelil vrstvy od substrá-
tu a vyvinul z nich magnetický atrament. 
Ten má pri izbovej teplote dostatočne veľkú 
GMR a takéto senzory možno tlačiť na pa-
pier alebo polyméry. Technológia je vhod-
ná najmä na produkciu pohľadníc, kníh či 
reklamných predmetov, ktoré pritiahnu po-
zornosť kupujúcich alebo im poskytnú pod-
robnejšie informácie všetkého druhu. 



Ľ
udia často reagujú na 
počítače a najmä roboty 
ako na živé stvorenia – 
dávajú im prezývky, po-

chvália po skvelom výkon, ale 
ukážu aj hnev a sklamanie. Po-
čítačom podvedome pripisuje-
me isté sociálne roly a vo vzťa-
hu k nim dokonca dodržiavame 
zažité normy slušnosti a kul-
túrne zvyklosti. Napríklad Clif-
ford Nass zo Stanfordovej uni-
verzity rozsiahlym výskumom 

preukázal, že ak počítač komu-
nikuje ženským hlasom, ľudia 

sa k nemu automaticky správa-
jú ako k nežnému pohlaviu. 

očný kontakt so strojom
Môžu nám stroje emócie aj 
opätovať? Samozrejme, dnes 

sotva, ale podľa profesorky 
Elisabeth Andréovej z Ústa-

vu pre informačné technoló-
gie Augsburskej univerzity 
v laboratóriách sa už dosia-
hol významný pokrok. „Aby 
sa ,emocionalita‘ dostala do 
praktického života, treba sa 

sústrediť na výskum troch ob-
lastí: naučiť stroj detegovať 
ľudské emócie, porozumieť im 
a adekvátne zareagovať,“ vy-
svetľuje E. Andréová. 
Detekcia správania nebude 
príliš zložitá. Senzory odha-
lia náladu ľudského partne-
ra – smiech či smútok v hlase 
bez problémov zachytia ka-
mery a mikrofón. Technológia 
sa vyvíja veľmi rýchlo. Nie-
len jej citlivosť, ale aj cenová 

Stroje raz 
porozumejú 
ľuďom 
AUTORI: INDuSTrY JourNal, 
 ĽuBoMÍr JurINa
FOTO: SHuTTErSTocK, SoNY

Ak počítač komunikuje ženským hlasom, ľudia sa 
k nemu automaticky správajú ako k nežnému pohlaviu.
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dostupnosť. Pred niekoľkými 
rokmi vyšiel „očný tracker“, 
kamera schopná udržiavať 
očný kontakt, na 20-tisíc eur, 
dnes sa výkonné modely pre-
dávajú za stopäťdesiat. Detek-
tory pohybu a gest sú už štan-
dardným vybavením mno-
hých bežných herných konzol. 
K dispozícii je množstvo ďal-
ších senzorov, ktoré počítaču 
napovedia, akom sme rozpo-
ložení a kondícii – mikrofóny, 

teplomery či snímače tlaku 
a pulzu.

Správne čítanie emócií
Dokáže počítač informácie o pre-
javoch ľudskej emócie aj správ-
ne „prečítať“? Tento krok už 
nebude taký jednoduchý. Emó-
cie hrajú množstvom jemných 
odtieňov a často sa v nich nevy-
zná ani ľudský spolubesedník. 
Napríklad ak zdvihneme kútiky 
úst nahor. Možno to interpreto-
vať ako dobrú náladu alebo situ-
áciu, keď ktosi krátko predtým 
utrúsil dobrý vtip? A čo ak ide 
o smutný rezignovaný úsmev? 
Existujú štyri základné emocio-
nálne kategórie – veselosť, smú-
tok, hnev a neutrálny stav. Ex-
perimenty ukazujú, že softvér 
sa v nich dokáže celkom presne 
zorientovať.
V experimente na Technickej 
univerzite v Berlíne dobrovoľ-
níci vyslovovali rovnaké vety 
podfarbené dokonca siedmi-
mi rôznymi emóciami – lás-
kavo, prosebne, nahnevane... 
Počítač dokázal emócie identi-
fikovať s úspešnosťou takmer 
80 percent. Podmienkou však 
bolo, aby herci vyjadrovali 
svoje emócie naozaj výrazne 
a jasne. 
Detekciu vyhranených emócií 
možno už dnes využívať na-
príklad v call centrách. Ak pri 
poskytovaní bežných informá-
cií počítač zaregistruje nahne-
vaného či agresívneho zákaz-
níka, môže ho prepnúť priamo 
na človeka, aby vybavil jeho 
sťažnosti. V blízkej budúcnos-
ti by mohli softvéry „čítajúce“ 
špecifické citové reakcie pri-
spieť aj k vyššej bezpečnos-
ti na cestách. Dokážu zistiť 
náladu vodiča, prípadne jeho 
fyzickú dispozíciu a reagovať. 
Únavu vyčítajú z analýzy hla-
su či sledovania očí, napríklad 
ako často sa pozerá na hodin-
ky. Senzory tlaku v sedačke 
zasa rozpoznajú fyzické napä-
tie, rovnako aj snímače tlaku 
a teploty na volante, ktoré vy-
povedia o pevnosti stisku. Ak 
počítač zaregistruje nezvyčaj-
né správanie, môže na to vodi-
ča upozorniť, prípadne zmeniť 
štýl hudby, ktorá hrá v kabíne. 

Príjemný kolega
Práve adekvátna reakcia je to, 
čo dovŕši interakciu človek – 
stroj. Inými slovami, počítač 
bude schopný vyjadriť seba 
samého a vyslať vlastné sig-
nály, aby rozvinul obojsmer-

nú komunikáciu. Jemné do-
ladenie tohto vzťahu je stá-
le otázkou budúcnosti, no už 
dnes si možno predstaviť jeho 
výhody. Napríklad v kance-
lárii stroj „vycíti“, že na člo-

veka „padla“ únava, je preťa-
žený alebo, naopak, nudí sa. 
Môže zmeniť teplotu, prípad-
ne intenzitu svetla. Prevezme 
úlohu pozorného a vnímavého 
kolegu.
Lenže emocionálne stavy nie 
sú až také čitateľné. Často, aj 
medzi ľuďmi, sa treba navzá-
jom naladiť. Blízki kolegovia 
sa dobre poznajú a rozumejú 
si aj vďaka neverbálnym prv-
kom komunikácie. Vytvoria si 
vzťah vzájomnej dôvery, majú 

spoločný humor, rovnaké re-
akcie na podnety. Zvládnuť 
tieto jemné emocionálne inte-
rakcie nebude pre stroj jedno-
duché. Bude sa musieť svojimi 
poznávacími softvérmi naučiť, 
čo je pre konkrétneho „ľudské-

ho partnera“ štandard, ako re-
aguje na rôzne situácie a vôbec 
– či má napríklad do činenia 
s cholerikom alebo flegmati-
kom. Aj samotní ľudia s tým 
majú problém. 

Stroj s výnimkou humanoid-
ného robota nikdy nedokáže 
reagovať ako človek. „Dočká-
me sa zrejme nových foriem 
kontaktu a stanú sa bežnou 
formou našej komunikácie,“ 
myslí si E. Andréová. Naprí-
klad francúzski vedci učia po-
čítač vyjadrovať svoju emóciu 
prúdom vzduchu. Ak sa hne-
vá, fúka silno a prerušovane, 
v dobrej nálade sa s partne-
rom mazná príjemným ván-
kom. 

Vedci intenzívne 
pracujú na 
schopnosti strojov 
pochopiť ľudské 
emócie. ak to 
dosiahnu, od 
základu sa zmení 
komunikácia. 
Zvykneme si 
na novú paletu 
prejavov emócií, 
ktoré vnesú 
stroje do nášho 
každodenného 
života?

Počítač dokázal emócie rýchlo identifi kovať 
s úspešnosťou takmer 80 percent.



 Aké trendy budú ovplyvňovať náš ži-
vot v najbližších desaťročiach?
Podľa našich analýz dôjde v najbližších de-
saťročiach k štyrom zásadným zmenám, 
ktoré enormne zvýšia nároky na prepra-
vu osôb aj tovarov. Týkajú sa demografie, 
urbanizácie, klímy a globalizácie. Vedci 
prognózujú prudký nárast ľudskej popu-
lácie. Kým v roku 2010 žilo na Zemi sedem 
miliárd ľudí, v roku 2050 nás už bude de-
väť miliárd. Civilizácia navyše zostarne, 
počet ľudí vo veku nad 65 rokov sa oproti 
dnešku takmer strojnásobí. V súčasnos-
ti žije v mestách asi polovica populácie, 
o štyridsať rokov tento podiel vzrastie na 
70 percent. Najmä v rozvojových kraji-
nách vznikajú obrovské mestá so všetkými 
negatívnymi dôsledkami, ktoré zaťažujú 
prírodné prostredie i samotného človeka. 
Zároveň dochádza k čoraz intenzívnejšej 
globalizácii. Najrýchlejšie tempo rastu do-
sahujú krajiny BRICS, pričom napríklad 
Čína v horizonte tridsiatich rokov ekono-
micky predbehne Spojené štáty.

 Ako na tieto trendy reagujú výrobco-
via dopravných prostriedkov a tvorco-
via dopravných systémov?
Všetky tieto globálne trendy povedú aj 
k zmenám v doprave. Zvládnuť mobilitu 
ľudí v husto zaľudnených oblastiach však 
bude veľmi náročné a bez nových tech-
nológií sa nezaobídeme. V rámci metro-
pol aj medzi nimi bude potrebné prepra-
vovať stále viac osôb a tovarov, pričom 
hlavnými dopravnými kanálmi zostanú aj 
v budúcnosti koľajnice a cesty. Napríklad 
v Nemecku očakávame do roku 2030 ná-
rast osobnej železničnej dopravy na krát-
ke vzdialenosti zo šiestich na desať milió-
nov cestujúcich denne. Pokiaľ ide o auto-
mobilovú dopravu, priemerná rýchlosť áut 
vo veľkých mestách sa dnes pohybuje pod 
dvadsať kilometrov za hodinu a bude ďa-
lej klesať. Stačí si uvedomiť, že v Indii má 
počet osobných áut vzrásť na trojnásobok, 
v Indonézii na štvornásobok a v Číne do-
konca na desaťnásobok. Pri týchto prognó-
zach je zrejmé, že sa budeme musieť nau-
čiť lepšie využívať existujúcu infraštruk-
túru, aby napríklad po trati mohlo jazdiť 
súčasne viacero vlakov za sebou len v mi-
nimálnych intervaloch. Technológie, ktoré 
by to umožnili, máme už dnes, ale dôleži-
tou podmienkou je, aby boli aj zaplatiteľ-
né, teda ich ekonomická rentabilita. 

 Aké zmeny teda môžeme očakávať 
v železničnej a aké v automobilovej do-
prave?
Kľúčovým prvkom bude automatizácia, 
od ktorej sa bude odvíjať všetko ostatné. 

Vlaky budú jazdiť 
automaticky

Jedna z ául Žilinskej univerzity nesie od mája meno 
zakladateľa Siemensu, Wernera von Siemens. 
Pri príležitosti jej otvorenia navštívil Žilinu Jürgen 
Schölzel, vedúci distribúcie rail automation 
Domestic nemeckého Siemensu, ktorý vyvíja 
a zavádza technológie pre železničnú dopravu.
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Na cestách sa už o niekoľko rokov objavia 
vozidlá bez šoféra. Mnohé automobilky 
už predstavili prototypy takýchto áut a v 
súčasnosti prebieha intenzívne testova-
nie. Podobný vývoj očakáva aj vlaky, kto-
ré budú jazdiť automaticky. Automatizá-
cia totiž prináša do dopravy v porovnaní 
s ľudským faktorom vyššiu efektivitu.

 Chcete povedať, že vlaky budú v bu-
dúcnosti jazdiť automaticky?
Minimálne tu bude táto možnosť. Napo-
kon niektoré metrá, napríklad v Paríži či 
Norimbergu, už premávajú bez vodičov. 
Avšak v tomto prípade ide len o podzemné 
železnice. Vlaky v automatickej premáv-
ke začnú však skôr či neskôr premávať aj 
po zemi. Nákladná preprava špecifických 
tovarov ako napríklad uhlia po uzavre-
tých trasách, bude začiatkom tejto novej 
epochy. Môžem potvrdiť, že v Siemense 
už evidujeme dopyt po riešeniach, ktoré 
umožnia automatickú prevádzku náklad-
ných vlakov.

 Aké zmeny bude potrebné zrealizo-
vať v železničnej infraštruktúre, aby 
bolo možné bez obáv pustiť na trať 
vlak bez rušňovodiča?
Samozrejme, že určité úpravy bude po-
trebné zrealizovať, ale nepôjde o žiadne 
technicky zložité alebo enormne náklad-
né zásahy do súčasnej infraštruktúry. 
Skúste sa zamyslieť nad tým, ako sa dnes 
riadia vysokorýchlostné vlaky, ktoré jaz-
dia rýchlosťou viac než 160 kilometrov za 
hodinu. Úlohou rušňovodiča v takýchto 
vlakoch je uviesť vlak do pohybu, sledo-
vať trasu a brzdiť. Ostatné za neho urobí 
technika. Aj keď prehliadne signály, ktoré 
znamenajú stop, zabrzdí vlak automatic-
ky. Mimochodom, myslíte si, že človek je 
pri takých rýchlostiach a s toľkými tona-
mi za sebou schopný účinne reagovať na 
situáciu na trati? Taký kolos, ako je vlak, 
nemá šancu zastaviť na viditeľnú vzdia-
lenosť, pretože jeho brzdná dráha môže 
mať niekoľko kilometrov.

 No veď práve, železnice budú mu-
sieť byť lepšie zabezpečené ako dnes. 
Je to tak?
Železnica je najbezpečnejší dopravný pro-
striedok na svete. Pre automatickú pre-
mávku vlakov však treba zaviesť ďalšie 
opatrenia. Nepôjde o žiadne dramatické 
zmeny. V Nemecku je dnes viac než štyri-
tisíc zariadení riadiacej a zabezpečovacej 
techniky, ktoré majú viac než štvrť mi-
lióna rôznych prvkov (napríklad výhyb-
ky a signalizácia). Bez ďalších technológií 
sa však nezaobídeme. Musíme napríklad 

pracovať na tom, aby automaticky premá-
vajúce vlaky vedeli s vysokou presnosťou 
rozoznávať prekážky na trati – či na ko-
ľajniciach nie je konár, človek alebo auto, 
prípadne aby si takéto prekážky nezamie-
ňali napríklad s igelitkami. Tieto problé-
my však neriešia len železniční inžinieri, 
podieľajú sa na nich aj automobiloví in-
žinieri, preto je v popredí výskum senzo-
rických systémov a hľadajú sa spoločné 
riešenia. 

 Viete už teraz povedať, kedy začnú 
jazdiť vlaky bez rušňovodičov?
Podľa mňa nepotrvá viac ako päť rokov, 
kým sa na koľajniciach začnú pravidelne 
objavovať automatické vlakové súpravy. 

Pôjde však o nákladné vlaky, nebude sa to 
týkať prepravy osôb. Teda aspoň v osobnej 
doprave zatiaľ stále narážame na psycholo-
gické bariéry. Cestujúci by asi neboli ochot-
ní nastúpiť do vlaku, ktorý nemá rušňovo-
diča. Mnohé železničné spoločnosti takéto 
riešenie v súčasnosti odmietajú.

 Čo môže Siemens ponúknuť pri 
zefektívňovaní a skvalitňovaní dopra-
vy mestám, ktoré majú spravidla len 
obmedzené investičné možnosti?
Právo to je pre nás výzva – obmedzené 
možnosti financovania. Musíme sa po-
hybovať v medziach reality. Aj v prípade 
obmedzených rozpočtov sa dajú realizo-
vať efektívne opatrenia. Keď sa bližšie 
pozriete na prímestské vlaky, zistíte, že 
je v nich strašne veľa obslužného perso-
nálu. A to sú peniaze, ktoré sa odčerpáva-
jú z mestských rozpočtov. Automatizácia 
je šanca, ako tieto náklady ušetriť. U nás 
v Nemecku odíde v najbližších rokoch 
do dôchodku 30 až 40 percent ľudí, kto-
rí dnes pracujú napr. v dispečingu želez-

ničnej dopravy. V posledných rokoch sa 
vyskytli prípady, že stavadlá vzhľadom 
na chýbajúci personál nemal kto obsluho-
vať. Tu môže pomôcť automatizácia. Spo-
mínam to preto, lebo tento demografický 
problém je zároveň príležitosť, ako sa da-
jú vďaka vyššiemu stupňu automatizácie 

Priemerná rýchlosť áut vo veľkých mestách je dnes 
pod dvadsať kilometrov za hodinu a bude ďalej klesať.

Kľúčovým prvkom bude automatizácia, od nej sa odvinie všetko ostatné.



riadenia železničnej dopravy ušetriť ná-
klady.

 Čiže chcete, aby nielen vlaky, ale aj 
premávku na železničných tratiach 
namiesto ľudí riadili automatizované 
systémy riadenia?
Nie celkom, človek bude vždy zohrávať dôle-
žitú úlohu. Ale vďaka pokrokovejším tech-
nológiám odpadnú jednoduché činnosti, na 
výkon ktorých sa v súčasnosti už len ťažko 
získava personál. Nádherne to je vidieť na 
príklade stavadlovej techniky. Kedysi sa po-
užívali mechanické stavadlá, z ktorých sa 
dali v oboch smeroch obsluhovať výhybky 
a signalizácia na vzdialenosť asi 1,2 kilo-
metra, pričom každé stavadlo musel niekto 
obsluhovať. Neskôr ich nahradili stavadlá 
s relé alebo elektronické stavadlá, ktoré bo-
li schopné riadiť a monitorovať prvky do 
vzdialenosti šesť alebo sedem kilometrov. 
V súčasnosti sa začínajú presadzovať sieťové 
stavadlá, ktoré majú prakticky neobmedze-
ný dosah. Trend je jednoznačný – automa-
tizácie na železniciach bude stále pribúdať, 
pričom najväčšie pole pôsobnosti možno 
očakávať v oblasti dispozície identifikácie 
hroziacich konfliktov a ich eliminácie. 

 Tvrdíte teda, že v Nemecku bu-
de v porovnaní so súčasnosťou vy-
užívať vlaky na prepravu na krátke 

vzdialenosti takmer dvojnásobok ces-
tujúcich. Ako chcete zabezpečiť taký 
obrovský nárast prepravných kapacít?
Zvýšime hustotu vlakov. Keď sme v súčas-
nosti schopní vypravovať vlakové súpra-
vy každé tri až štyri minúty, už v blíz-
kej budúcnosti budú môcť vďaka novým 
technológiám jazdiť v intervaloch 60 až 
90 sekúnd pričom budú dodržané naj-
vyššie štandardy bezpečnosti. Napríklad 
náš systém Trainguard MT pre prímest-
skú vlakovú dopravu umožňuje riadiť po-
mocou rádiových signálov súpravy tak, 
aby mohli jazdiť pomerne husto jedna za 

druhou. Tento systém už využíva množ-
stvo veľkých miest v Číne a nevedia si ho 
vynachváliť. V súčasnosti ho uvádza do 
prevádzky aj Kodaň. Samozrejme, nie 
som idealista a viem, že autá z preplne-
ných ulíc miest len tak ľahko nevymiznú, 
hoci by ľudia najlepšie urobili, keby pre-
stúpili na prímestské vlaky alebo verejnú 
hromadnú dopravu. To sa však tak rýchlo 
nestane. Preto sa v Siemense intenzívne 
venujeme aj vývoju inteligentných riadia-
cich systémov pre automobilovú dopravu, 
ktoré napríklad pomocou zmeny priorít 

svetelnej signalizácie na križovatkách do-
kážu flexibilne reagovať na aktuálnu pre-
mávku na cestách.

 Čo je podľa vášho názoru hlav-
ným dôvodom skutočnosti, že sa ľudia 
v mestách nevedia vzdať automobilov?
To je zložitá problematika, ktorá si vy-
žaduje komplexné riešenia. Na ich konci 
však musí byť jednoznačne preukázateľ-
né, že sa cestovať vlakom sa oplatí, preto-
že sa do cieľa dostanem rýchlejšie a lac-
nejšie. Je to aj otázka dostupnosti dopra-
vy, pretože cestovať vlakom je pre mňa 
zbytočné, ak nemám žiadnu možnosť 
dopraviť sa zo stanice posledné dva kilo-
metre do cieľa. Pre mestá, resp. pre pre-
vádzkovateľov dopravnej infraštruktúry 
je preto mimoriadne dôležité, aby da-
li priestor poskytovateľom rôznych do-
pravných služieb a neboli odkázaní len 
na jedného jediného prepravcu, resp. aby 
sa cestujúci sami mohli rozhodnúť pre 
lepšiu alternatívu a nechať auto v gará-
ži. Nato však potrebujú informácie. V Sie-
mense vyvíjame webovú aplikáciu Smart-
Guard, čo je taká malá dopravná centrála 
v mobile. Sústreďuje on-line dáta o vla-
koch, metre, autobusoch, prímestských 
vlakoch, trolejbusoch a iných verejných 
dopravných prostriedkoch, takže cestujú-
ci vie, či autobus mešká, alebo či má k dis-
pozícii nadväzujúce spojenie, alebo či sa 
mu oplatí ísť iným spojom. Jednoducho 
môže sa v danom okamžiku rozhodnúť, 
čo je pre neho najvýhodnejšie.

 Na čo Siemens využíva Kompetenč-
né centrum pre automatizáciu železníc 
v Žiline? 
Toto vysoko špecializované pracovisko 
je pre nás veľmi dôležité a jeho význam 
stále rastie. Projektuje pre nás železnič-
né riadiace a zabezpečovacie zariadenia, 

pričom participuje na projektoch zastre-
šených spoločnosťami Siemens Nemecko, 
Rakúsko a Švajčiarsko, ktoré sa realizu-
jú po celom svete. Kompetenčné centrum 
v Žiline nám spočiatku pomáhalo zvlád-
nuť obrovský nápor zákaziek, ktoré sme 
realizovali v minulých rokoch. Teraz sa 
situácia zmenila a je pre nás nenahradi-
teľné. Dokonca si myslím, že už v blízkej 
budúcnosti dôjde k tomu, že pre nás bude 
robiť nielen inžiniering, ale aj zavádzať 
železničné systémy do prevádzky. Bude to 
práca s vyššou pridanou hodnotou. 

Nepotrvá viac ako päť rokov a na koľajniciach sa začnú 
pravidelne objavovať automatické vlakové súpravy.

Jürgen Schölzel (55) pracuje v spoločnosti Siemens AG od roku 1986 a dve desaťročia 
sa venoval vývoju riadiacej a zabezpečovacej techniky. V súčasnosti riadi distribúciu 
technických riešení Rail Automation v Nemecku.
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P
opularita učení o nadprirodze-
ných, rozumom nevysvetliteľných 
veciach sa nešíri len Slovenskom. 
Aj vo vyspelejších krajinách sa 

ľudia obracajú k moderným šamanom, 
ktorí hlásajú prírodné liečiteľstvo, home-
opatiu a alternatívnu medicínu. Odpor 
proti očkovaniu neotvoril dvere návratu 
nebezpečných chorôb len na Slovensku, 
robí problémy aj v Nemecku či Spojených 
štátoch. Aj tu vedu nahrádza liečivá sila 
magnetov a kameňov, ľudia bojujú s ra-
kovinou práškom do pečiva zmiešaným 
s javorovým sirupom, špičkoví manažéri 
chodia za svojimi guruami, duchovnými 
učiteľmi. 
A svetové technologické firmy stava-
jú kancelárie podľa zásad feng šuej, aby 
údajne priestorom lepšie prúdila energia.
„To všetko sa odohráva v 21. storočí, vy-
še 250 rokov od začiatku osvietenstva!“ 
čuduje sa nemecký spoločenský časopis 
Cicero. Redakciu najviac zaráža, že ten-
to trend výrazne zasahuje aj vzdelanejšie 
vrstvy spoločnosti. Kde sa vôbec berie tá-
to skepsa, často až animozita voči vede? 
Jedna z príčin je možno ukrytá vo vede 
samej – realitu popisuje chladne a bez 
duše. Celý známy vesmír raz potemnie, 
akoby ani nemal zmysel. Evolúcia je len 
bojom „sebeckých génov“ bez „vyššieho 
plánu“, ktorý viedol k dokonalej bytos-
ti, akou je človek. Zato svet ezoteriky je 
úplným opakom – zaplavujú ho pozitív-
ne energie a čakry. Vďaka „božskej“ sile 
prírody, zhmotnenej do všadeprítomnej 
predpony bio a zázračných liekov z tro-
pických bylín, pôsobí upokojujúco a po-
skytuje bezpečie. 
Ústup od racionality však môže mať aj 
hlbšie korene. Neprekvapuje, že techno-
fóbia našla hrubozrnné vyjadrenie v rôz-
nych konšpiračných teóriách. Najmä 
tých, ktoré „odhaľujú“ zvrátené úmysly 

farmaceutickej loby či snahy iluminátov 
o naše zotročenie čipovaním alebo roz-
prašovaním jedov po oblohe, takzvaných 
chemtrails. Skúmanie dôvodov, prečo ľu-
dia týmto teóriám napriek množstvu dô-
kazov a argumentov čoraz viac veria, od-
haľuje aj príčiny averzie k vede.
Eric Oliver a Thomas Wood, politológova 
z Chicagskej univerzity, po ôsmich ro-
koch bádania vyvrátili názor, že konšpi-
rácie sú len výsledkom prostej ľudskej 
hlúposti a manipulácie. V Spojených štá-

toch sú rozšírené medzi všetkými vrs-
tvami a verí im veľa kvalitne vzdelaných 
ľudí. „Vysvetlenie tkvie v psychike, kde 
dôležitú úlohu hrá intuícia. Nevyvinula 
sa, aby spracúvala obrovské množstvo in-
formácií o technológiách či medicíne. Ma-
la zabezpečiť holé prežitie v savane, kde 
v neznámom teritóriu všade okolo číha-
li neviditeľné a zákerné dravce,“ 
píšu autori. 
Intuícia je schopnosť poro-
zumieť niečomu bez vedo-
mého uvažovania. Hľadá 
súvislosti medzi náhod-
nými javmi, preto nepo-
trebuje matematiku ani 
logiku – skôr naopak. 
Je založená na viere 
v existenciu nevidi-
teľných síl, več-
ného boja medzi 
dobrom a zlom. 
V modernom sve-
te zlo akoby ste-
lesňovalo všetko, 

čo zdanlivo ide proti prírode – jadrová 
energetika, geneticky modifikované po-
traviny, očkovanie... Nie náhodou skep-
su voči vede sprevádzajú výzvy na „ná-
vrat k prírode“, do akýchsi idealistických 
a harmonických čias spred priemyselnej 
revolúcie. 
Znie to paradoxne, ale dnes, v čase naj-
väčšieho rozmachu vedy, siahajú ľudia po 
intuícii, aby si vysvetlili čoraz zložitejší 
svet. Vedecký pokrok však vyvolal veľkú 
diferenciáciu profesií a o mnohých moder-
ných poznatkoch je reálne informovaná 
len špička špecialistov. Pre bežného člo-
veka zostal len internet. Tu však existuje 
mnoho vymyslených priestorov, z ktorých 
neustále vyletujú nové „šokujúce infor-
mácie“. Ku skutočným rizikám tak pridá-
vajú ďalšie, vymyslené a je naozaj ťažké 
sa v nich zorientovať. Šarlatáni a profesio-
nálni polemici bývajú na internete najviac 
ukričaní, našťastie silnejú aj stránky ako 
Prečo ľuďom hrabe? alebo Lovci šarlatá-
nov, ktoré odhaľujú ich nezmysly. 
Intuícia v informačnej explózii zlyháva 
a ešte viac dezorientuje. Skutočnou ob-
ranou môže byť len veda – obracia sa na 

racionálne časti mozgu a ponúka me-
tódy, ako zistiť, či to, čomu je človek 

náchylný veriť, má naozaj základy 
v prírodných zákonoch. Keďže ve-
decká metóda je priveľmi mladá 
a ešte sa nestala súčasťou bežné-
ho myslenia. Navyše stále sa ani 
dobre nevyučuje – študentom sa 

veda často predkladá ako súbor 
faktov a nie ako spôsob pozná-

vania sveta, založený na kri-
tickom myslení, overovaní 
faktov a racionálnom hod-
notení, ktoré musí prejsť 
oponentúrou. 

Ľubomír Jurina,
šéfredaktor VISIONS

Kde sa berie 
„imunita voči vede“?

Veda ponúka metódy, ako zistiť, či 
to, čomu je človek náchylný veriť, 
má základy v prírodných zákonoch.
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U
lica tesne pri južnom 
okraji Central Parku, 
kde stojí nová veža, 
získala svoju prezýv-

ku Milionársky rad po správach 
o vysokom štandarde ponúka-
nom v One57 a ďalších dvoch, eš-
te len pripravovaných budovách. 
„Klenot Miliardárskeho radu“, 
ako vežu nazval istý časopis o re-
alitách, sa môže pýšiť najvyššou 
cenou newyorského bytu. Pres-
ne 100 471 452,77 dolára zaplatil 
v One57 nový majiteľ za duplex 
penthouse s plochou tisíc štvor-
cových metrov. Okolie tejto časti 
parku sa už o tri roky radikál-
ne zmení. Je pravdepodobné, že 
jeden alebo viaceré byty v no-
vých domoch prekonajú rekord 
z One57.

Znehybnené kaskády
Na južnej strane sa One57 zužu-
je krátkymi odskokmi. Zároveň 
sa zvyšujú rôzne široké i celkom 
úzke výrezy extrémne dlhého 
hranola. Šikmé zaoblené špičky 
smerujúce k oblohe inšpirovali 
kaskády. Zvýrazňujú ich aj ako-
by tečúce zvislé, striedavo svetlé C
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Mrakodrap vysoký 
tristo metrov 
postavili v New 
Yorku naposledy 
v sedemdesiatych 
rokoch minulého 
storočia. až minulý 
rok k nemu pribudla 
306,4-metrová 
veža one57 so 75 
poschodiami na 
Miliardárskom rade 
v manhattanskom 
Midtowne.

AUTOR: Karol KlaNIc
FOTO: WaDE ZIMMErMaN

Byty predávali ešte pred dokončením. Pre záujemcom nahrali videá presného 
výhľadu, ktoré premietali v oknách ukážkových bytov. Nemohli použiť vrtuľník, 
a tak dali vyrobiť špeciálne drony. 
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a tmavé pruhy použitého skla. 
Naopak, severná strana má pa-
nely z číreho skla. Investor sa 
obával, že by ich farebnosť moh-
la zmeniť výhľad na park z by-
tov. Predpokladal, že byty od 7,35 
milióna dolárov prilákajú najmä 
panorámou. Park vo viac ako tre-
tine z nich dokonale vidieť bez 
najmenšej prekážky. 
Na Piatej a Madison Avenue i na 
Central Park West je veľa bytov 
s úchvatným výhľadom na park, 
ale ani jeden nedosahuje čo len 
dvestometrovú výšku. Výhľad 

v One57 je jedinečný aj tým, že 
budova stojí len niekoľko desia-
tok metrov od parku. O dokona-
lú čistotu okien sa starajú elek-
tronicky riadené otočné telesko-
pické žeriavy na deväťmetrovej 
oceľovej strešnej plošine. Daňou 
za „rolls-royce výškových umý-
vačiek okien“, ako nazvali zaria-
denie, je citeľný kaz pri pohľade 
na mrakodrap z juhu. 

róba Zlatej adely 
Meňavú západnú a východnú 
fasádu nazval autor, parížsky 

architekt Christian de Port-
zamparc animáciou. Nepravi-
delné tvary zo zelenomodrých 
a striebrosivých panelov majú 
pripomenúť róbu z portrétu 
Adely Blochovej-Bauerovej od 
Gustava Klimta (1907), známe-
ho aj ako Zlatá Adela. Obraz 
kúpili do galérie na Piatej Ave-
nue za 135 miliónov dolárov, 
stál teda viac než rekordný byt 
v One57. 
Starostlivo strážené súkro-
mie obyvateľov, z ktorých 
mnohí radšej kúpili byt 

prostredníctvom dílera, chrá-
nia aj oddeleným vchodom 
rezidenčnej a hotelovej časti. 
Do 39. poschodia obsadil vežu 
hotelový reťazec Park Hyatt. 
Hotel otvorili minulé leto, pol 
roka pred dokončením budo-
vy. Výhľad z hotela Park Hyatt 
New York sa nevyrovná bytom. 
Na 59. ulici hraničiacej s par-
kom stoja pred ním dva veľké 
a známe hotely z tridsiatych 
rokov minulého storočia, JW 
Marriott Essex House (141 m) 
a Hampshire House (143 m). 

one57 sa mal pôvodne týčiť do výšky 420 metrov, ale v skutočnosti je o vyše  
sto nižší. Investorovi narušilo plán neúspešné úsilie získať susednú parcelu.



O
d fosílnych palív je 
dnes závislých až 95 
percent všetkých au-
tomobilov a za per-

spektívnu alternatívu sa vo 
všeobecnosti považujú elek-
tromobily. Elektromobilitu 
podporujú nielen výrobcovia, 
ale aj viaceré vládne progra-
my. Obrovské sumy sa investu-
jú do vývoja pohonov, batérií 
i výstavby infraštruktúry. 

lídrom môže byť Čína
Po nemeckých cestách by ma-
lo o päť rokov jazdiť milión áut 
s elektrickým pohonom. Znížia 

emisie skleníkových plynov 
a súčasne poslúžia na skladova-
nie elektriny, aby sa efektívne 
využili kolísavé dodávky ener-
gie z vetra a slnka. 
Podobné programy podporujú aj 
vlády v ďalších krajinách. Vlani 
v máji osem štátov USA uzatvo-
rilo dohodu, ktorej cieľom je do 
roku 2025 dosiahnuť registráciu 
3,3 milióna automobilov s „nu-
lovými emisiami“. Dosiaľ sa 
v Spojených štátoch presadzova-
li hybridné pohony, tentoraz ide 
o čisté elektromobily. 
Vlani sa do týchto iniciatív vý-
razne zapojila aj Čína. Vláda 

chce v rámci päťročného plá-
nu vyrobiť do roku 2020 päť 
miliónov elektromobilov. „Čí-
na sa stáva svetovým lídrom 
elektromobility,“ potvrdzuje 
ambície ázijského obra Jörg 
Grotendorst, riaditeľ spoloč-
nosti Siemens eCar Power-
train Systems. 

Elektrina pre 
nových hráčov
V Európskej únii budú auto-
mobilky povinné znížiť emi-
sie CO2 na 95 gramov na kilo-
meter. „Neexistuje iný spôsob, 
ako to dosiahnuť, len rozvojom 

alternatívnych pohonov,“ vraví 
J. Grotendorst. 
Otázkou zostáva, aký biznis 
model dokáže „poraziť“ ob-
rovskú dominanciu spaľova-
cích motorov. V automobilovom 
priemysle platí, že inovácie sa 
nasadia najprv v drahších pré-
miových modeloch a do maso-
vej výroby sa dostanú až po op-
timalizácii a redukcii nákladov. 
V prípade elektromobilov auto-
mobilky zvolili opačnú cestu – 
stavili na malé a stredné autá. 
Keďže zákazníci v týchto seg-
mentoch sú citlivejší na ceny, 
výrobcom sa zužuje finančný 
priestor na vývoj a inovácie.
Pre rozvoj elektromobilov uro-
bila významný krok firma Tes-
la Motors, ktorá pred rokom 
uvoľnila všetky patenty na 
elektrický pohon svojich pré-
miových sedanov. „Tesla nepo-
dá žaloby proti komukoľvek, 
kto v dobrej viere využije na-
še technológie. Svetu chceme 
priniesť prospech podporou 
rýchlo sa vyvíjajúcich techno-
logických platforiem,“ vysvet-
lil toto rozhodnutie spoluza-
kladateľ firmy, známy inová-
tor Elon Musk.

Alternatívy pre autá 
budúcnosti
Do roku 2030 by sa mal počet automobilov na svete 
zdvojnásobiť na takmer dve miliardy. obrovský dopyt dáva 
príležitosť, aby výrobcovia experimentovali s technológiami 
a ponúkli trhu nové alternatívne pohony.

AUTORI: INDuSTrY JourNal, ĽuBoMÍr JurINa
FOTO: TESla, ToYoTa, SIEMENS

Elon Musk s fi rmou Tesla Motors bude silnou konkurenciou automobiliek, ktoré neinvestujú do alternatívnych pohonov.
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„Ak sa objavia noví konkuren-
ti aj z iných odvetví, bude to len 
dobre, budeme nútení neustále 
sa zlepšovať,“ reagoval pre ča-
sopis Spiegel generálny riaditeľ 
spoločnosti Daimler Group Die-
ter Zetsche. A dodal, že agilní 
výrobcovia ako Tesla môžu byť 
„posledným klincom do rakvy“ 
veľkým automobilkám, ktoré 
nebudú dostatočne investovať 
do alternatívnych pohonov. Na-
vyše elektrické autá sa dostali 

do hľadáčika aj IT gigantov 
a podľa vzoru Googlu začal vy-
víjať svoj elektromobil s auto-
matickým riadením aj Apple. 

Japonská vodíková 
revolúcia? 
Ako je známe, okrem ceny vo-
zidiel je základným kameňom 
elektromobility infraštruktú-
ra. „Úspech bude závisieť od 
jednoduchej prevádzky celého 
systému – prístupe k dobíjacím 

staniciach, rýchlosti dobíjania, 
ako aj k jednoduchým služ-
bám spojeným s elektrickými 
autami,“ upozorňuje Roland 
Busch, člen vedenia spoloč-
nosti Siemens. Problémom je 
zatiaľ široká škála dobíjacích 
zástrčiek, rôzne koncepty pre 
dobíjanie a fakturáciu, ako aj 
nejednotné normy uplatnené 
v elektromobiloch. 
Toyota, najväčšia automo-
bilka na svete, sa rozhodla 

problémy s infraštruktúrou 
obísť a ponúknuť ďalšiu al-
ternatívu. Po úspechu svojich 
hybridných modelov prišla 
s autom na vodíkový pohon. 
Toyota FCV sľubuje dojazd až 
päťsto kilometrov pri spotrebe 
päť kilogramov vodíka. Využí-
va hybridný systém HSD, kde 
spaľovací motor nahradili vo-
díkové palivové články. Ceno-
vo patrí k prémiovým autám, 
ktoré zo začiatku doplnia naj-
mä autopark štátnych inštitú-
cií a firiem, dbajúcich o svoju 
(ekologickú) povesť. 
Toyota sa netají skepsou voči 
čisto elektrickým automobi-
lom – okrem malého dojazdu 
sa stráca ich ekologický výz-
nam, ak nejazdia na elektri-
nu vyrobenú z obnoviteľných 
alebo čistých zdrojov. „Sme 
presvedčení, že vodík sa ča-
som stane populárnou voľbou 
pre pohon automobilov bu-
dúcnosti,“ tvrdí Karl Schlicht, 
viceprezident spoločnosti 
Toyota Motor Europe. Cenovo 
konkurencieschopné vodíko-
vé vozidlá sa podľa odhadov 
automobilky objavia najskôr 
okolo roku 2030. Ale aj v tom-
to prípade treba vyriešiť rad 
technických problémov – pri 
skladovaní treba vodík chladiť 
a stláčať a technicky náročné 
je aj samotné čerpanie paliva 
do nádrže auta.

Evolúcia rôznych 
alternatív
Odborníci odhadujú, že glo-
bálny trh automobilov s alter-
natívnym pohonom narastie 
do roku 2024 na 178 miliárd 
dolárov, čo je suma, ktorá mô-
že prilákať mnohých investo-
rov. Navyše Rusko a India dnes 
zaostávajú za vývojom a ak sa 
raz zapoja do svetových tren-
dov, trh sa ďalej rozšíri. Veľ-
ké príležitosti podnietia vznik 
nových technológií – niektoré 
prejdú postupným evolučným 
vývojom, iné budú sľubovať 
revolúciu a mnohé sa ukážu 
ako slepá ulička. V každom 
prípade možno po roku 2030 
očakávať zaujímavý mix rôz-
nych pohonov, ktorý začne vy-
tláčať spaľovacie motory. 

Elektromotorizácia značky Siemens
Sivetec MRS 7702
Kvapalinou chladený elek-
tromotor poskytuje výkon do 
148 kilowattov (201 koní). Pri 
hmotnosti 56 kilogramov je 
ideálny na pohon elektromo-
bilov. 

Sivetec MRS 7701
Moderné hybridné vozidlá vy-
užívajú spravidla synchrón-
ne elektromotory ako Sive-
tec MRS 7701 s účinnosťou 96 
percent. Sú kompaktné, rela-
tívne ľahké a veľmi efektívne.

Sivetec MRI 7700
Asynchrónny motor s energe-
tickou účinnosťou 95 percent je 
mimoriadne vhodný pre auto-
mobilky. Asynchrónne motory 
ponúkajú oproti synchrónnym 
rad výhod, najmä pri vysokých 
otáčkach.

Toyota FcV na vodíkový pohon má dojazd až päťsto kilometrov pri spotrebe päť kilogramov vodíka.



P
odrážka patrí k obuvi odjakživa. 
Máme k dispozícii dve základné 
verzie – šitú a lepenú. Šitá sa pova-
žuje za kvalitnejšiu, pretože nepre-

vlhne a zvyčajne ju možno obmeniť. Dôle-
žitý je aj materiál a vzorka podrážky. Tvrdý 
materiál na vlhkom podklade kĺže, mäkký 
sa zasa ľahšie opotrebuje a neochráni nohu 
pred ostrými kameňmi a skalnatým teré-
nom. Turisti z celého sveta uznávajú za naj-
lepšie podošvy od známeho talianskeho vý-
robcu Vibram. Bezchybne splynú s mokrým 
i suchým povrchom a nekĺžu, konštruk-
cia zaručuje výbornú stabilitu, dostatočnú 
trakciu a guma naozaj veľa vydrží. 

Membrány na dýchanie
Neradno zabúdať ani na ďalšie prvky topá-
nok. Napríklad obuv vybavená membránami 
je celkovo ľahšia, neoťažie ani nasatím vody 
a dovetrá pot, ktorého noha vyprodukuje pri 
namáhavej horskej túre aj za jednu šálku.
Gore-Tex sa s nohami naozaj mazná a pou-
žíva sa na turistickú obuv už vyše dvadsať 
rokov. Ide o tenkú fóliu s miliardou mikro-
skopických pórov na štvorcový centimeter, 
ktorá je odolná proti vode a pritom vysoko 
priedušná. Aj keď sa nohy zatopia, dýchajú 
a zostávajú v suchu. Membrána je konštruo-
vaná na základe bezporézneho polyetylénu, 
vkladá sa medzi podšívku a zvrškový ma-
teriál, dýcha smerom von a nepustí vlhkosť 
dovnútra. 
Membrána SympaTex sa radí hodnotami 
priedušnosti i odolnosti proti vode do naj-
vyššej kategórie. Membrána Gritex sa zasa 
postará, aby nohy zostali v suchu a teple aj 
v nepriaznivom daždivom či zimnom po-
časí. Skonštruovali ju na báze polyuretánu 
a tvorí vlastne tenký film nanesený na tex-
tilnú podšívku. Má dobré tepelnoizolačné 
vlastnosti a hodí sa na ľahkú turistiku, v ex-
trémnych podmienkach by však neobstála. 

Čo ešte príde vhod? 
Pri výbere zvršku stojí za úvahu tkanina 
Cordura – je desaťnásobne trvanlivejšia 

než bavlna, vydrží trikrát viac ako štan-
dardný polyester a dvojnásobne prekoná-
va nylon. Obuv z Cordury vraj jednoducho 
nezničíte, je to „high performance“ tka-
nina odolná proti oderu a trhaniu. Navy-
še má nízku hmotnosť, zvýšenú prieduš-
nosť a schne oveľa rýchlejšie ako kožená 
klasika. 
Hodí sa aj antibakteriálna úprava, správ-
ne odpruženie alebo systém na spevnenie 
členka. Ten vyvinuli pre perfektnú kon-
trolu chodidla a stará sa o dobrú stabilitu 
vo všetkých fázach pohybu. Dodáva pocit 

bezpečia a pohodlia aj pri chôdzi dolu te-
rénom alebo po svahu. 

obuv pre ženy
Podľa najnovšej biomechanickej štúdie spo-
ločnosti Sports Biomechanics ženy chodia 
a bežia inak ako muži. Jednou z príčin je 
uhol Q. Ide o anatomický uhol medzi panvou 
a kolenom, ktorý je u žien väčší vzhľadom na 
širšiu panvu a nižšie posadené ťažisko. Dá-
my si to môžu overiť na patente Q-FormTM 
značky Merrell. Kombinuje vhodne zvole-
né tlmenie s podpornou a prirodzene uspo-
riadanou medzipodošvou a vytvára techno-
lógiu, ktorá je údajne prispôsobená ženám 
a spôsobu, akým sa pohybujú. 
Čím teda outdoorová obuv spríjemní po-
byt v prírode? Musí mať tvrdú, no pružnú 
podrážku, ktorá nekĺže na suchu ani na 
mokrom povrchu, nesmie nás tlačiť a od-
ierať, musí byť vnútri pevná, mäkká a su-
chá aj po desiatich kilometroch chôdze 
po horách, mala by nohu pevne, ale nie 
do odrenín držať a istiť. Všetko ostatné je 
bonus navyše. To, že muž chodí inak než 
žena, je síce podnetné, ale dôležitejšie je, 
aby na túre kráčali spolu tí, ktorí k sebe 
patria. 

Ideme ďalej

Stúpať do kopca či svižne si vykračovať po rovine, okolo 
jazera alebo vziať to nadol naprieč lesom je krásny 
zážitok. S nesprávnou obuvou sa však môže pohyb na 
zdravom vzduchu premeniť na horor.

AUTORKA: VlaDIMÍra STorcHoVÁ
FOTO: SHuTTErSTocK 

Turisti v meste
Najnovším módnym trendom je takzvaný urban outdoor, ktorý inšpiráciu z príro-
dy prenáša do mesta. Napokon, aj to je svojrázny priestor na turistiku. Nový štýl sa 
zrodil vďaka cestovateľským zážitkom počas predĺžených víkendov v atraktívnych 
európskych i svetových mestách a takzvaným backpackers, mladým cestovateľom 
s batohmi. Pre pohodlné chodenie po uliciach miest návštevníci často volili obuv aj 
oblečenie určené skôr do prírodných terénov – nepremokavé, vysoko odolné, vy-
bavené outdoorovými technológiami. A odtiaľ bol už len malý krôčik k móde urban 
outdoor. Nechýba jej mestská elegancia, ale pridanou hodnotou je funkčnosť ma-
teriálov – odolnosť proti vode, rýchloschnúci efekt a antibakteriálna úprava.
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Zrkadlový disk
Hoci deväť z desiatich externých harddiskov skončí niekde za 

monitorom a pod hromadou káblov, výnimku ponúka 
francúzsky výrobca elektroniky LaCie. Zaužíva-
ný stereotyp svojimi produktmi nabúrava už dl-
hodobo. Najnovšie si na pomoc zavolal dizajnér-

ku Pauline Deltourovú, ktorá navrhla pevný disk 
s príznačným názvom Mirror. Obal externej pamä-

te tvorí sklo Gorilla Glass 3, na ktoré sme zvyknutí 
pri smartfónoch, kde chráni citlivé dotykové displeje. 

Tu ho použili ako plášť harddisku, čím vytvorili efekt 
funkčného zrkadla a zároveň spoľahlivú ochranu ulo-

žených dát. Tých sa na disk zmestí jeden terabajt. Pripo-
jiteľnosť rieši rozhranie USB 3.0. LaCie Mirror je položený 

v stojane z ebenového dreva, čím sa dojem elegantného do-
plnku na pracovnom stole dokonale zvýraznil.

Kontrolovaná aktivita
Zlatý vek monitorovacích náramkov po krátkom útlme získal nový rozmer vďa-
ka postupnému znižovaniu ich trhovej ceny. Stálica na trhu Jawbone prichádza 

s trackerom Up Move za päťdesiat dolárov. Ponúka veľa funkcií, ktoré poznáme 
z oveľa drahších zariadení. Up Move meria kroky, fyzickú aktivitu a spálené kalórie 

počas celého dňa. Sleduje tiež počet hodín a kvalitu spánku. Zariadenie má dokonca 
režim hodiniek, ktorý vám ukáže čas pomocou dvoch zabudovaných LED diód. Tie uka-

zujú hodinu a päťminútové intervaly. Azda najlepšou informáciou je výdrž batérie. Vý-
robca uvádza až šesť mesiacov na jedno nabitie. Telo Jawbone Up Move vyrobili z eloxova-
ného hliníka a vybavili odolnosťou proti vode. Zaujímavo je vyriešený aj spôsob nosenia. 
Okrem klasického náramku na zápästie je k dispozícii spona, ktorú si môžete pripnúť na-
príklad na opasok alebo vrecko nohavíc.

Fotografi a z mobilu
Pokusy instantnej tlače fotografií priamo po stla-
čení spúšte sa na trhu s elektronikou objavu-
jú v nepravidelných cykloch s menšími 
či väčšími úspechmi. Posledným experi-
mentom je Prynt, financovaný na plat-
forme Kickstarter. Tento kryt na mobilný 
telefón vytlačí na špeciálny fotografický 
papier akúkoľvek fotografiu do tridsiatich 
sekúnd. Spôsob „vyvolávania“ obrazu je 
technologicky podobný chemickému pro-
cesu, aký používa Polaroid, takže zariade-
nie neobsahuje žiaden atrament ani tonery 
s farbou. Výhodou Pryntu je modulárna veľ-
kosť krytu, nastaviteľná na akýkoľvek model 
smartfónu so systémom iOS alebo Android. Výrobca pracuje 
aj na sprievodnej aplikácii na spoločné používanie a prezeranie 
fotografií, ako aj videí. Prynt totiž automaticky nahráva situáciu, 
pri ktorej sa chystáte na fotografovanie. Video sa ukladá do cloudu, takže okrem odfo-
tografovania scény budete vy a vaši priatelia poznať aj príbeh súvisiaci so snímkou.
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Múdry poťah
Pravdepodobne všetci by sme chceli byť zdravší a deň prežiť čo najproduktívnejšie. 
Málokto z nás sa však zameriava na jeden z hlavných predpokladov týchto 
základných potrieb – na dobrý spánok. Revolúciu v tomto sme-
re sa snaží vyvolať inteligentný obal na matrace s poe-
tickým názvom Luna. Chytrý poťah zahreje posteľ 
skôr, ako sa vôbec dostanete domov, cez aplikáciu 
vo vašom telefóne. Luna vďaka integrovaným sen-
zorom na detekciu dýchania a srdcového tepu ana-
lyzuje vaše zvyky i potreby a učí sa, čo presne po-
trebujete pre kvalitný spánok. Vďaka technológii 
Dual Zone dokonca dokáže rozohriať každú stranu 
postele na inú teplotu. Najväčším prísľubom je však 
komunikácia s ostatnými „smart“ zariadeniami v do-
mácnosti. Cez rozhranie Wi-Fi vie „obliečka“ informovať 
termostat v izbe a nastaviť správnu teplotu pre kvalitný spánok. Ale 
tiež dokáže poslať signál digitálnemu vrátnikovi, aby zamkol dvere, keď za-
spíte, oznámiť svetlám, aby znížili intenzitu, či pri budení poslať informáciu kávova-
ru, aby vám pripravil čerstvú kávu. Prikrývka Luna je vybavená technológiou Smart Alarm, 
ktorá rozpozná vhodný okamih v spánkovom cykle a zobudí vás v správnom momente.

Čarovné tlačidlo
To, že Amazon nie je len najväčší internetový obchod, ale aj 
jeden z hlavných inovátorov v online predaji a nákupe, po-
tvrdil naposledy informáciou, že na doručovanie zásielok 
bude využívať drony. Najnovšie prichádza s oveľa uveri-
teľnejšou a vlastne v praxi už aj odskúšanou technológiou 
Dash Button. Technológia ku každému druhu výrobku pri-

radí konkrétne tlačidlo, pripojené k domácej Wi-Fi sieti, ktoré 
umiestnite na miesto, kde doma produkt skladujete. Ak naprí-

klad zistíte, že vám chýbajú pracie prostriedky, tlačidlo pripev-
nené napríklad na práčke jednoducho stlačíte. Tovar, pre ktorý 

je Dash Button určený, sa automaticky uloží do online nákupného 
košíka služby Amazon a obchod vám pošle oznámenie s možnosťou po-

tvrdenia objednávky. V súčasnosti Amazon umožňuje k tlačidlu priradiť len 
niekoľko vybraných druhov tovaru, ako napríklad plienky, pracie potreby alebo 

čaje. Zoznam sa ale pomerne rýchlo rozrastá. Spoluprácu napríklad potvrdil Whir-
pool, výrobca vodných filtrov Britta alebo tlačiarní Brother.

 
Čím sú pravidlá a podmienky používania dronov 
prísnejšie, tým viac si výrobcovia dávajú zá-
ležať na ich bezpečnosti. Spoločnosť Parrot, 
ktorá je pionierom v segmente, predstavila 
na veľtrhu spotrebnej elektroniky CES 2015 
kvadrokoptéru senseFly eXom. Model umož-
ňuje výkonnejšiu a predovšetkým bezpečnej-
šiu prevádzku. Je vybavený piatimi kamerový-
mi senzormi, ktoré automaticky ukazujú smer bez 
toho, aby ste museli manuálne otáčať hlavou kamery. Táto technológia sa 
podobá tej, ktorú používajú pri parkovacích senzoroch niektorých moder-
nejších áut. Novinkou sú ultrazvukové snímače, ktoré po celý čas letu in-
formujú, ako blízko je prekážka. SenseFly eXom je navyše proti poškodeniu 
v prípade zrážky chránený karbónovými ochrannými nárazníkmi, schop-
nými absorbovať aj silnejší náraz. Zásadným vylepšením je aj trojitá kame-
rová hlava, ktorá má integrovanú kameru na nahrávanie videa vo vysokom 
rozlíšení, digitálny fotoaparát a navyše aj termovíznu kameru.

Bezpečná kvadrokoptéra

AUTOR: JoZEF JaKuBČo
FOTO: arcHÍV VÝroBcoV
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Podporujeme inovatívnosť a nové technológie, preto sme 
sa stali generálnym partnerom iniciatívy Mestské zásahy. 
Po siedmich rokoch opäť v Bratislave s otázkou, ako ju 
zlepšiť. Projekt bol tentoraz otvorený tiež pre širokú 
verejnosť, preto sme sa zapojili aj my. 
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