
ľudia technológie inovácie

Svet sa otvára 
nápadom

Mesto ako elektráreň

Koľajnicový zázrak Maschen

www.visions.sk

leto 2010VISIONS



siemens.com/answers

Energeticky účinná technológia pohonov a inteligentné softvérové 
prostriedky znižujú náklady na energiu až do 70 %.
Školenie vhodnosti pre váš závod: najprv sprehľadnite toky energie vo vašom závode. Potom analyzujte po-
tenciál šetrenia nákladov. A nakoniec nahraďte existujúcu technológiu energeticky účinnými komponentmi. 
V každom stupni vášho procesu vás budeme podporovať, pričom vám ponúkneme kompletný sortiment vý-
robkov, systémov a nástrojov pre účinný a aktuálny energetický manažment.

Ako upravíme naše výrobné
závody na šetrenie energiou?
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Vážení čitatelia, milí priatelia,
motorom rozvoja technológií bola odjakživa

snaha zlepšiť ľuďom život a prácu a, samo-

zrejme, mať z dobrého nápadu aj vlastný

úžitok. Začalo to parným strojom, pokračo-

valo elektrinou a každý technologický skok

radikálne zmenil spôsob života. Zatiaľ posled-

 nou technologickou revolúciou je internet. Od

ostatných sa však významne odlišuje – celo -

svetová sieť sa stáva sama osebe hybnou silou

výskumu. Nielen výmenou informácií, digi-

tálnymi vedeckými knižnicami, ale umožňu -

je aj postupy, o akých výskumníci v minulých

desať ročiach ani nesnívali. Internet dovoľuje

zapo jiť do výskumu všetky otvorené hlavy 

a zná so buje tak tvorivý potenciál. Deje sa

opak toho, na čo sme boli doteraz zvyknutí,

keď významné firmy ukrývali svoj vlastný

výskum za zatvorenými dverami. Dnes sa

čoraz častejšie obracajú na svojich zákazníkov

– používateľov internetu, aby sa podieľali na

nových riešeniach. A ukazuje sa, že obrov ská

internetová komunita je neuveriteľne vyna-

liezavá. Produktivita firemného výskumu

rastie v desiatkach percent a miera úspeš-

nosti produktov sa zdvojnásobila. Ušetrené

výdavky na výskum možno vynakladať na

ďalšie projekty a technologický pokrok sa

dostáva do vyšších obrátok. 

Vladimír Slezák

generálny riaditeľ Siemens s.r.o. a predstaviteľ

koncernu Siemens AG na Slovensku

VISIONS
Časopis o ľuďoch, technológiách a inováciách

Vydáva: Siemens s.r.o.
Stromová 9, 837 96 Bratislava
Ročník 5 / číslo 2
Vychádza štvrťročne
Jazyk vydávania: slovenský

Šéfredaktor: Ľubomír Jurina

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

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

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

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

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

leto 2010

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

FOTOFASCINÁCIA..............4

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

ĽUDIA

Interview

Štefan Šlachta: Metropoly 
sú nepopulárne .....................10

My Visions

Daniel Valúch: Prečo 
majú veci hmotnosť ..............38

Komentár

Ľubomír Jurina: Keď je reč 
o miliardách ..........................41

TÉMA ČÍSLA
Svet sa otvára nápadom......14
Viac svetla a energie ..............16

Zákazníci môžu do vecí 
hovoriť...................................17

Najlepšie vlastnosti ...............18

Vývoj bez hraníc ....................19

TECHNOLÓGIE

Letiská

Zelené terminály 
budúcnosti.............................20

Osvetlenie

Keď sa noc prebúdza .............22

Doprava

Slovensko je líder 
v elektronickom mýte............24

INOVÁCIE

Zdravie

Najvyššia kvalita 
pri najnižšej dávke ................34

Doprava
Koľajnicový zázrak 
Maschen.................................36

LIFESTYLE
Architektúra
Mesto ako elektráreň.............42
Nový šperk 
na portskej avenide ...............44

Auto Moto
Volvo a Subaru 
vidia chodcov.........................46

Premium
Orient Expressdnešných čias...48

Šport
Lietanie pod jedným krídlom...50

Art
Verný zvuk.............................52

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

VISIONS



4 5 VISIONS leto 2010

F O T O F A S C I N Á C I A



Blesky v srdci elektrárne

V turbogenerátore sa mení mechanická energia z turbíny na elektrickú energiu. V magne-
tickom poli elektrického generátora vznikajú elektrické výboje, ktoré môžu poškodiť izoláciu
turbogenerátora. Výskumníci spoločnosti Siemens preto spoločne s partnermi pracujú na
optimalizácii izolačných vlastností materiálov na týchto elektrických strojoch. Využívajú
pritom nanočastice, ktoré dovoľujú pripraviť materiály s unikátnymi elektrickými vlast-
nosťami, ale zároveň aj odolné proti mechanickému poškodeniu. 
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Vyššia bezpečnosť 
– autá na seba dohliadnu
Výsledkom spoločného úsilia vývojárov kon-

cernov BMW Group Technology a Siemens je

komunikačný systém, cez ktorý môžu au to-

mobily komunikovať medzi sebou a súčasne

aj s dopravnou infra štruk túrou. Cie ľom pro-

jek tu bolo zvýšiť bez peč nosť a ply nu losť auto-

 mobilovej dopravy a ušetriť po hon né látky.

Prvé testy v ostrej prevádz ke sa teraz usku-

 točňujú v USA a Európe a jednou z tes tova -

ných foriem komunikácie je nová rádiová

techno lógia založená na koncepte WLAN.

Vzájomné prepojenie vozidiel a oboj stranná

komunikácia s riadiacimi doprav ný mi cen-

trami prinesie vodičom dôležité informá cie

o doprave (uzávierky a zápchy na cestách,

poľadovica a podobne). Systém BMW Effi-

cientDynamics môže zároveň dopravné infor  -

mácie využiť na optimálne hos podárenie 

s energiou v automobiloch. Komu nikácia

automobilu s dopravnou infraštruktúrou je

totiž pre zníženie spotreby energií kľúčová.

Systém BMW EfficientDynamics aktivuje

stop/štart systém motora len v situácii, keď

je medzi zastavením a rozbehnutím vozidla

prestávka dlhšia ako niekoľko sekúnd. Komu-

 nikácia Car2X funguje pri riadení dopra  vy

obojsmerne, pretože mení autá poskytu jú ce

potrebné údaje o prevádz ko vej situácii na

takzvané mobilné senzory.

N O V I N K Y

Vykurovanie podľa 
predpovede počasia
K najväčším únikom energie dochádza pri

nadmernej prevádzke vykurovacích a kli ma-

tizačných zariadení. Zbytočné a energeticky

neefektívne prekurovanie sa už čoskoro mô že

stať minulosťou. Výskumníci zo Siemens

Building Technologies vyvinuli automatizo-

 vaný systém, ktorý dokáže samočinne pri spô-

 sobiť kúrenie očakávanej zmene počasia. 

V prípade, že sa blíži studený vzduchový

front, systém zvýši intenzitu kúrenia. Keď na -

opak teplota ovzdušia stúpne, vykurovanie

sa obmedzí. Systém je už v súčasnosti v pre-

 vádzke v chate Monte Rosa v nadmorskej

výške 2 883 metrov. Chata elektrickú ener giu

generuje prostredníctvom solárnych pane lov,

pričom dodávka vody sa zabezpečuje z blíz-

keho okolia. Systém podľa potreby zapína

alebo vypína viaceré procesy, ako sú na -

príklad kúrenie alebo čistenie odpadovej

vody, v zá vislosti od očakávaného počasia.

Hoci sa sys tém zatiaľ iba testuje, už teraz

sa podarilo znížiť energetické náklady chaty

o jednu tre tinu. Skúsenosti z chaty Monte

Rosa v bu dúc nosti poslúžia ako základ pre

podobné testy v školách, nemocniciach, obyt-

ných domoch a kanceláriách.

Nová družica
skladala maturitu
Veľkosť ľadových polí v polárnych oblastiach,

jeden z kľúčových údajov pre výskum glo -

bálnych zmien klímy, sa od roku 1970 meria

pomocou vizuálnych družicových snímok.

Doteraz však nebolo možné zistiť hrúbku

ľadu. Začiatkom apríla sa dostala na obežnú

dráhu sonda Cryosat 2, ktorá vedcom zistí

mnohé z potrebných údajov. Pri skenovaní

povrchu používa radarové vlny. Obrovské

množstvo získaných údajov sa transportuje

na Zem, kde sa ďalej vyhodnotí. Aby sa Európ-

ska vesmírna agentúra ESA presvedčila, že

komunikačné systémy budú počas celej misie

bezchybne pracovať, požiadala výskumníkov

zo spoločnosti Siemens vo Viedni, aby zo stro-

jili zariadenie na testovanie komunikačného

modulu nového satelita. V testoch kontro lo va li

aj to, ako spoľahlivo satelit môže spracúvať

objednávky z pozemnej stanice. Signál medzi

satelitom a riadiacim strediskom to totiž vôbec

nemá jednoduché. Slnečný vietor a ďalšie

faktory ho často rušia. Pre dokonalé overenie

funkcie inžinieri posielali komunikač né mu

systému signál, do ktorého umelo vložili chy -

by. „Skúška dospelosti“ družice bola úspešná

a inžinieri vo Viedni už vyvíjajú špeciálne

testy pre zariadenie ďalšej družice z pro-

gra mu ESA – ADM Aeolus. Vypustia ju bu dú ci

rok a poslúži ako monitor prúdenia vzdu chu

oko lo našej planéty.



Elektráreň budúcnosti 
– z komína stúpa len para
Vodík má štvornásobne viac energetického

obsahu ako zemný plyn. A nielen to. Pri jeho

spaľovaní s čistým kyslíkom nevznikajú prak-

 ticky žiadne škodliviny – len voda. Podľa

výskumníkov z ruského výskumného centra

spoločnosti Siemens, ktorí spolupracujú 

s ruskou Národnou výskumnou jadrovou

univerzitou na poznávaní spaľovacích pro-

cesov, ponúka vodík jednu z možných ciest,

ako znížiť emisie nebezpečných oxidov dusí ka.

Cesta od teoretického poznania k bežnej pre-

vádzke je však zatiaľ ešte veľmi vzdialená 

– výroba čistého kyslíka je totiž priveľmi

nákladná. Prvá generácia budúcich vodí ko -

vých plynových turbín tak bude spaľovať

plyn zmiešaný so vzduchom. Tento proces

však stále ešte vytvára oxidy dusíka, ktoré

spôsobujú smog a kyslé dažde. Navyše, čím

vyššia je teplota spaľovania, a teda aj účinnosť

elektrárne, tým vyššie sú aj sadze. Výskum ní -

ci teraz vyberajú vhodné typy horákov, ktoré

generujú najnižšie emisie pri čo najvyššej

teplote spaľovania. Ale spaľovacia teplota nad

3 200 stupňov Celzia znamená ďalší kameň

úrazu – pre súčasné turbíny používané v elek-

trárňach je priveľmi vysoká. Vedci sa preto

zaoberajú aj výskumom tepelne odolnej kera-

miky, ktorá by lopatky turbín ochránila.

Počítačové vírusy aj 
v elektrickej zásuvke
Nielen správcovia počítačových sietí sa obá va -

jú vírusov a ďalšieho škodlivého softvéru.

Znie to možno zvláštne, ale podobným

úto kom čelia tiež rozvodné siete energetic -

kých firiem. Pritom správny chod elektrických

sústav je kľúčový pre fungovanie celej eko -

nomiky. Americká distribučná sústava je

zhruba štyridsať rokov stará a vybudovali

ju v čase, keď sa s kybernetickými útokmi

nerátalo. Možno práve preto sa vlani vyskytlo

veľa útokov. Vedci z výskumných laboratórií

spoločnosti Siemens v USA preto vyvinuli

automatizovaný systém, ktorý vytvára obranu

proti útočníkom. Systém možno spustiť v kon-

 trolných strediskách i rozvodniach, používa

dešifrovacie metódy a deteguje pokus o vnik -

nutie či získanie kontroly nad prístupom 

k energetickej sieti. V budúcnosti sa táto tech-

 nológia objaví aj v ďalších kritických systémoch

infraštruktúry, napríklad v ropovodoch a ply-

 novodoch. 

Súkromný Falcon 
vyštartoval na orbitu
Odborníci i nadšenci ohlasujú nástup novej

éry v kozmonautike. Zaslúžil sa o to úspešný

štart nosnej rakety Falcon 9, ktorá je dielom

súkromnej firmy SpaceX. Jej zakladateľom je

známy miliardár, fantasta a filantrop Elon

Musk, ktorý zbohatol vďaka firme PayPal.

Nikdy doteraz žiaden súkromný investor ne-

dokázal financovať, vyvinúť, vyrobiť a poslať

na obežnú dráhu raketový nosič, porovna teľ -

ný so „štátnymi“ projektmi. Falcon 9 sa ka-

pa  citou 27 ton vyrovná všetkým súčasným

ťaž  kým nosičom – americkým Delte IV a Atla -

su IV, európskej Ariane, ruskému Protonu 

i čín skemu Dlhému pochodu 5. Päťdesiatmet -

rová raketa vzlietla začiatkom júna s maketou

koz mic kej lode Dragon (na snímke), ktorá

sa deväť a pol mi nút po štarte spokojne uve -

lebila na obež nej dráhe 250 kilometrov nad

zemským povrchom. Šesť motorov dvojstup -

ňo vé ho Falconu 9 možno po použití vyzdvih-

núť z mora a po užiť pri ďalšom štarte, čo

zni žu je cenu za prepravu nákladu na obež nú

drá hu. Falcon 9 vynesie na orbitu svoj náklad

za 27 milió nov dolárov, čo je o polovicu me  nej

ako u „štátnej“ konkurencie. SpaceX má 

s NASA od roku 2008 podpísanú dohodu,

podľa ktorej bude za bez pečovať dopravu

amerických astronautov i ná klady na medzi -

národnú vesmírnu stanicu ISS. Ak pôjde všet-

ko podľa plánov, sedem člen ná loď Dra gon

začne lety pre NASA od roku 2012. Bude to

historicky prvé využitie súkromnej nosnej

rakety a kozmickej lode, pričom ďal šie mož-

 nosti pre komerčné iniciatívy vo vesmíre sú

naozaj široké. 
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N O V I N K Y

Nový rekord v dĺžke 
hypersonického letu
Americké letectvo dosiahlo rekord v dĺžke

hypersonického letu medzi lietadlami pohá -

ňanými atmosférickými motormi. Bezpilot-

nému lietadlu X-51A WaveRider sa nad Tichým

oceánom podarilo dvesto sekúnd udržať

hypersonickú rýchlosť, čiže aspoň päťnáso bok

rýchlosti zvuku. Doterajší rekord 12 sekúnd

držalo bezpilotné lietadlo X-43A americké ho

Národného úradu pre letectvo a vesmír. To

je naďalej držiteľom absolútneho rýchlostné -

ho rekordu, keď v novembri 2004 približne

na desať sekúnd vyvinulo rýchlosť desať ná-

sobne vyššiu, než akou sa šíri zvuk, teda

vyše 11 200 kilometrov za hodinu. X-51A

WaveRider dosiahol šesťnásobok rýchlosti

zvuku, približne sedemtisíc kilometrov za

hodinu. Stroj, ktorý pripomína skôr raketu

ako lietadlo, odštartoval z Edwardsovej le tec -

kej základne v Kalifornii zavesený pod kríd-

lom bombardéra B-52. Vo výške 16-tisíc

metrov sa bezpilotné lietadlo vyrobené firma -

mi Boeing a Pratt & Whitney Rocketdyne

odpútalo a pomocou raketového motora

dosiahlo rýchlosť 4,8 machu, udávajúceho

pomer rýchlosti letu k rýchlosti zvuku. Potom

sa spustil špeciálny náporový motor, ktorý

stroj dotlačil k rekordnému letu. Informovala

o tom agentúra AFP.

Akú teplú krv mal 
Tyrannosaurus Rex?
Súčasné cicavce sú teplokrvné a udržujú si

telesnú teplotu okolo 37 stupňov Celzia. Stu-

 denokrvné živočíchy ako plazy, obojživelníky

či ryby majú teplotu zvyčajne nižšiu a kolíše

podľa prostredia. Prečo a kedy vznikla táto

odlišnosť, sa zatiaľ nevie. Vedci doteraz hľa -

dali kľúč k telesnej teplote vymretých živo -

čí chov v rôznych hladinách izotopov

ob siah nutých vo fosíliách. Množstvo izotopu

kyslíka 18O v biomineráloch ako kalcit,

aragonit či apatit kolíše v závislosti od toho,

akú malo zviera teplotu. Problémom však

je, že teplota nie je jediným faktorom, ktorý

ovplyvňuje množstvo tohto izotopu. Sku pina

geochemikov z Kalifornského technologic -

kého inštitútu v Pasadene tento problém

dokázala prekonať. Ako základ zobrali metódu,

ktorá sa používa pri hodnotení teplotných

fluktuácií vo vápenci. Modifikovali ju tak,

aby bola použiteľná pre bioapatit, ktorý sa

vytvára v kostiach a zuboch. Pri formovaní

bioapatitu majú izotopy kyslíka 18O a uhlíka

13C tendenciu zhlukovať sa k sebe. Pri vzo stu-

pe teploty sa však počet väzieb znižuje, čo

umožňuje dopočítať telesnú teplotu. Vedci

túto metódu vyskúšali na kostiach a zuboch

žijúcich zvierat – slonov, nosorožcov, kroko-

dílov, aligátorov a žralokov. Potom metódu

aplikovali na fosílie a zistili, že mamuty mali

telesnú teplotu zhruba 38 stupňov Celzia,

srstnaté nosorožce 36,6 a vymreté aligátory

30,4 stupňa Celzia. Teraz sa vedci chcú pustiť

aj do merania teploty u skôr vymretých zvierat,

napríklad dinosaurov. Informovala o tom

americká vedecká akadémia PNAS.

Japonci poslali do kozmu
slnečnú plachetnicu 
Japonská raketa H-IIA (F17) v polovici mája

vyniesla do vesmíru sondy Ikaros a Akacuki.

Po úspešnom oddelení posledného stupňa

zamierili obe sondy za spoločným cieľom 

k Venuši. Akacuki má za úlohu skúmať atmo-

sféru a klímu planéty. Ikaros však bude

pokračovať ďalej. Pokiaľ všetko pôjde tak,

ako má, v blízkosti Venuše už bude mať

roz vinutú plachtu a naberie rýchlosť pre

plachtenie slnečnou sústavou. Ikaros je

technologický demonštrátor slnečnej plachet-

nice. Plachta z tenkého polyamidového filmu

má tvar štvorca s uhlopriečkou 20 metrov.

Na niekoľkých miestach má solárne články

a senzory pre počítanie prachových častíc.

Riadiace prvky sú uložené v uhlopriečnych

výstuhách. Cieľom projektu je zachytiť slneč -

ný vietor a silu žiarenia, začať zrýchľovať 

a v ďalšej etape vykonať test navigácie a ma -

névrovania. Informovalo o tom japonské

výskumné stredisko JSpEC.



Siemens ocenili za etiku 
v podnikaní
Slovenská obchodná a priemyselná komora

(SOPK) vyhlasuje od roku 2002 súťaž Veľká

cena SOPK, ktorou oceňuje dodržiavanie etic-

kých princípov v podnikaní. Koncom apríla

odovzdal pred seda komory Peter Mihók (na

snímke vpravo) toto ocenenie za rok 2009

spoločnosti Siemens. „Cenu vnímam ako sa tis-

 fakciu za našu dlho ročnú snahu o vy tvá ra nie

pozitívneho podnikateľského prostredia na

Slovensku i ako ocenenie nášho súboru pro-

cesov zamera ných na dodržiava nie zákonov

a na etické správa nie zamestnancov,“ po ve dal

Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Sie mens,

s.r.o., a predstaviteľ Siemens AG na Slovensku.

Etický kódex spoločnosti Siemens je základ ný

do kument interného Compliance progra mu.

Program zastrešuje nielen vzťahy medzi ma -

nažérom a pracovníkom či medzi za mest nan-

 cami navzájom, ale aj vzťahy k od  bera  te ľom,

dodávateľom, partnerom, porad com a spro -

stredkovateľom. Reálne plnenie usta novení

etického kódexu v každodennej praxi sa usku-

 točňuje prostredníctvom vyko náva cích smer-

níc a obežníkov. Tieto pra vid lá sa uplatňujú

celosvetovo a platia bez výnimky na kaž dé ho

zamestnanca koncernu Siemens. Do práve

ukončeného ôsmeho ročníka sú ťa  že sa zapo-

 jilo sedem spoločností. Od roku 2002 bolo

dovedna hodnotených 102 firiem.

Terminály, ktoré čítajú čipy
Zaujíma vás, čo všetko je uložené v čipe vášho

pasu alebo technického preukazu k autu? Od

júna si môžete údaje prečítať v samoobsluž -

ných termináloch. Prvých 125 kioskov náj de -

te na dopravných inšpektorátoch a vy  bra ných

policajných oddeleniach dokladov. Postupne

môžu pribúdať ďalšie na úradoch, poštách,

staniciach, matrikách či v bankách. Termi ná ly

zabezpečovala spoločnosť Sie mens v rámci

projektu elektronických služieb pre osvedče-

nie o evidencii vozidiel. Čipové tech nické

preukazy sa vydávajú od 1. júna, už dlhšie

má me takéto cestovné pasy a čo sko ro by k nim

mali pribudnúť čipové občianske preukazy.

Terminály môžu v budúcnosti slúžiť aj na iné

účely. „Ide o komunikačný uzol pre rozličné

informačné systémy rezor tu vnútra, ktorý je

prepojený s centrálnymi do kladovými agen-

 dami,“ vysvetľuje Stanislav Lencz, expert

Sie mens IT Solutions and Ser vices (SITS) 

a pro jektový manažér. S roz ši rovaním stán kov

by mali pribudnúť ďalšie služby. Významnou

možnosťou bude pria my prístup k elektro nic-

kým službám verejnej správy. „Ak človek bu-

de potrebovať napríklad rýchlo si overiť, 

v akom stave je jeho žiadosť a nemá poruke

mobil ani notebook s pripojením na internet,

zájde na miestny úrad ale bo poštu a poslúži

mu kiosk,“ hovorí Igor Šenkarčin z oddelenia

verejného sektora SITS. A vo vzdialenejšej

budúcnosti možno terminály vybaviť aj mo -

dulom na bezhoto vostné platby či tla čiar ňou.

Spolu s elektro nickými ID kartami, ktoré na -

hradia ob čianske preukazy, to otvorí bránu

k novým spoplatne ným službám, ktoré dnes

vyžadujú autentifikáciu používateľa.

Sinumerik oslávil 
päťdesiate narodeniny
Bez CNC riadenia sústruhov a fréz si dnes

presné strojárstvo ani nedokážeme predsta viť.

Revolučnú zmenu do obrátenia kovov pri nies -

la v roku 1960 spoločnosť Siemens, keď uvied -

la na trh Sinumerik, prvý priemyselný ria dia ci

systém pre obrábacie a tvárniace stroje, kto rý

je založený na numerickom riadení. Produk-

 tivita a flexibilita výrobných procesov sa

vďaka nemu okamžite zvýšila. Sinumerik

odvtedy prešiel niekoľkými generačnými

skokmi a v súčasnosti sa využíva vo všetkých

oblastiach výrobných operácií v strojárstve.

Umožňuje rýchlu výmenu údajov medzi od -

deleniami konštrukcie a výrobnými prevádz -

kami vybavenými CNC strojmi. „Sinumerik

urobil zo Siemensu vedúcu technologickú

a novátorskú spoločnosť v riadení strojov

na päťdesiat rokov,“ hovorí ge ne rálny riaditeľ

Siemens Motion Control Systems Uwe Frank.

Na veľtrhu obrábacích strojov EMO vlani

Siemen predviedol nielen nový kompaktný

Sinumerik 828D a pre vádzkové rozhranie

Sinumerik Operate In terface, ale aj balík

technológií pre frézovacie aplikácie Sinu-

merik MDynamics. Podľa vedúceho úseku

obrábacích a tvárniacich strojov Siemens

Drive Technologies Uwe Hä berera je Siemens

vyhľadávaným partnerom strojárov na celom

svete: „Poskytujeme pod poru pre celý životný

cyklus strojov a vý rob kov a školíme operá-

torov.“



Bratislava má viac ako 426-tisíc obyvateľov, ale denne sem prichádza
okolo tristotisíc ďalších. Každý deň mesto zaplní 60-tisíc áut, ktoré
podvečer zasa odchádzajú. Život a identitu hlavného mesta to 
ovply v ňuje veľmi negatívne. Bratislava má aj veľa iných 
problémov. Jeden z nich pomenúva hlavný architekt 
Bratislavy Štefan Šlachta ako pro vinčnosť a malomeštiactvo, 
ktoré sa spájajú s neschopnosťou prijímať súčasnú 
architektúru. 

Metropoly sú nepopulárne

AUTOR: EDUARD ŽITŇANSKÝ
FOTO: EMANUEL BOSON
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Aké najväčšie hriechy páchajú archi tek -

ti a aké sa páchajú na nich?

Architektúra je služba. Mala by to však byť

v prvom rade služba verejnému záujmu – až

potom aj stavebníkovi. To je problém, ktorý

sa však ťahá dejinami. Poznám prípady, keď

v socializme odmietli kolegovia projektovať

výslovný nezmysel. Dnes architekti až pri -

veľmi ochotne vychádzajú v ústrety inves to -

rom, investori nerobia súťaže, aby vybrali

optimálne riešenie, projekty sa zadávajú

kamarátom či po známosti aj preto, že takí to

tvorcovia potom slepo poslúchajú. To, že na-

príklad projekt Národný hokejový štadión či

Národný futbalový štadión vznikli bez súťaže

je nielen obchádzanie zákona o verejnom ob-

starávaní, ale aj potvrdenie, že sa nehľadá naj -

lepšie riešenie. Pritom náklady na súťaž sú

často iba promile z celkových investičných

nákladov.

Za najväčší hriech na architektoch považu-

jem najmä to, že stavebný zákon dovoľuje

projek tovať aj nearchitektom, a tak sa často

nekva litné veci zvezú na našu hlavu, hoci 

v sku toč nosti s tým architekti nemajú nič

spoločné.

Do akej miery môže charakter mesta

ovplyvniť architektúra a urbanizmus?

Kto pozná Ľubľanu, môže posúdiť ako jeden

geniálny architekt, ktorý mal vy tvo re né

podmienky, dal mestu svojskú pečať či tvár.

Josip Plečnik nielen veľkými stavbami, ako je

knižnica či Trojmostie, ale najmä urbanistic -

kými detailmi urobil z centra Ľubľany ča rov né

a nezabudnuteľné miesto. Väčšina z nás

pozná mnohé príklady stredovekých miest,

Benátok či Petrohradu. Ale aj fínska Tapiola,

Sydney s Utzonovou operou, Kuala Lumpur

či Šanghaj sú príklady, ako architektúra vy -

tvára obraz mesta. Môžu to byť dominanty

– historické či novodobé, môžu to byť zá -

hra dy a parky, inokedy rieka či nová štvrť

ako pa rížske La Defénse. To všetko ovplyv -

ňuje cha rakter mesta – zavše pozitívne,

zavše negatívne.

Zeleň je pre ľudí dôležitá. Prečo sa

mestá o ňu tak málo starajú? Ako je na

tom Bratislava?

Hodnota zelene v mestách vzrástla iba po

druhej svetovej vojne. Myslím, že predtým si

ju väčšina až tak silne neuvedomovala. Bolo

jej dosť. Radikálna výstavba nových veľkých

sídlisk, v ktorých zeleň absentovala, a zne uží-

vanie existujúcej zelene priniesli potrebu

bojovať o jej zachovanie. Bratislava má na

jednej strane zelene veľa – vďaka lesoparku

je na obyvateľa mnoho štvorcových metrov,

v skutočnosti však v bežnom živote absentu je.

Chýbajú najmä zelené parky na relax, ktoré

by mohli byť „poruke“ a nie kilometre vzdia-

lené. Nemám však rád, keď sa hovorí o be -

tó novej džungli – to je možno Chicago,

Man hattan. Nám chýba kvalita a údržba

toho, čo máme. To je treba zmeniť. 

Životné prostredie a mesto – ako si vie

poradiť mesto s emisiami a hlukom? Exis-

tuje ucelená predstava, ako urobiť mesto

obývateľným?

Mníchov je trochu väčšie mesto ako Bra ti -

sla va a z tohto pohľadu je oveľa príjemnej -

ší. Široké ulice s bohatou zeleňou, parky,

po kojné obytné štvrte sú výsledok dlho-

do bého moderného plánovania – to sa

nedá docieliť z roka na rok. Pre príjemný

život v meste robíme veľmi málo, skôr

naopak, čím ďalej tým viac si ho zneprí-

jem ňujeme. Starostovia mestských častí by

mohli dosiah nuť aspoň v určitých lo ka li tách

lepšiu kvalitu bývania, žiaľ, ani sa o to nes-

nažia. Pozrite, čo sa stalo z Hausberglu pod

Hradom!

Prečo je problém doprava? Ako môže

vyzerať ideál?

Doprava v Bratislave je nekonečný príbeh.

Hoci osobne sú mi dopravné problémy blízke

– nie som dopravný inžinier. Za štyridsať

rokov socializmu sa doprava buď neriešila,

alebo keď, tak veľmi nešťastne – napríklad

Staromestská ulica či križovatka Račianske

mýto. Posledných dvadsať rokov prinieslo

enormný nárast počtu vozidiel v meste a ešte

väčší nárast každodenne prichádzajúcich

vozidiel. To, čo sa urobilo, rieši len čiast -

kové problémy, nie sú to koncepčné riešenia.

K tým chýbajú odvaha i financovanie. Mesto

nevyužilo stavebný boom, aby prinútilo de-

veloperov podieľať sa na financovaní doprav-

ných riešení. Hľadáme riešenia pre autá, nie

pre človeka. Koľko ľudí by už dnes ochotne

presadlo na bicykle, keby boli na to vytvorené

podmienky. Nie sú, hoci mohli byť a nestálo

by to tak veľa. Aké je ideálne riešenie? Ne viem,

ale ak by fungoval dobrý systém regionálnej

dopravy, možno by sme eliminovali časť zo

šesťdesiattisíc áut, ktoré do mesta pri chá dza-

jú. Ak by fungoval dobrý systém hromadnej

dopravy, mnohí by auto nechali na okraji

mesta a pokračovali s ním.

Aký je vplyv moderných technológií

na architektúru a urbanizmus?

Čoraz väčší. Pozrite sa na olympijské stavby

v Pekingu, na Expo v Šanghaji, na Alianz

arénu a Múzeum BMW v Mníchove, na veľtrhy

v Miláne, vežu v Dubaji – to všetko pred nie-

koľkými rokmi jednoducho nebolo realizova-

teľné. Nie sú to však len veľké stavby – posun

pri rodinných domoch je rovnako obdivu -

hod ný.

V čom je Bratislava iná ako ostatné

európske hlavné mestá?

V mojich očiach je to predovšetkým fenomén

Dunaja a potom príjemná ľudská mierka. 

V Bratislave, keď si sadnete do správnej ka -

viarne, za dve hodiny stretnete každého, koho

potrebujete. Žiaľ, už sa to rýchlo mení. Na-

priek tomu Bratislava je ešte stále malé veľko-

mesto, kde poznáte veľmi veľa ľudí, ale dá

sa utiahnuť aj do anonymity.

V čom je naopak rovnaká? Aké spo -

ločné problémy majú metropoly?

Spoločným znakom hlavných miest je, že

zvyšok krajiny ich nemá rád. Tak je to s Vied -

ňou, Parížom, Berlínom, Varšavou. Hlavné

mestá majú vždy väčší potenciál, viac infor-

mácií, kontaktov, financií a ostatní im to zá-

vidia. V Bratislave je však denne takmer



tristotisíc Nebratislavčanov a tí sú tu jedno -

ducho „nie doma“. Na Bratislavu nadávajú,

hoci z nej profitujú. Všimnite si, aká je Bra -

ti slava napríklad cez sviatky, keď väčšina

tých to ľudí odíde domov. Veľmi príjemná.

V milió nových metropolách to tak necítiť 

– v Bratislave však áno.

V ostatných rokoch vyrástlo v Bra ti sla ve

niekoľko pekných budov a (asi aj viac)

nepekných. Existujú nejaké kritériá pre

vzhľad a riešenie stavby, alebo závisí

všetko len od vkusu a erudovanosti archi-

tekta? Je v právomoci hlavného archi tek-

ta zasiahnuť?

Autorský názor je veľmi citlivá záležitosť. Nie-

kto vníma proporcie oveľa citlivejšie ako iný,

je to otázka poznania súčasných trendov,

otázka farebnosti, materiálov a mnohých

ďalších vecí. Ako pedagóg som takmer celý

život konzultoval a korigoval stavby projek-

tov. Boli študenti, ktorí si dali povedať a rea go-

vali na podnety, ktoré dostali. Boli však aj

takí, ktorí to nedokázali alebo tvrdo presa -

dzovali svoje. To platí aj v dnešnej mojej

funkcii – konzultujem veľa projektov.

Prichádzajú najmä tí, ktorí ma osobne pozna -

jú a vedia, že mi nejde o presadzovanie vlast-

 ného názoru. Každý projekt sa dá urobiť aj

lepšie, aj horšie. Často sa však stretávam s aro-

 ganciou, ignorantstvom. Je mi veľmi ľúto, že

nemáme oveľa viac architektonických sú -

ťaží, v ktorých by sa kryštalizovala kvalita

archi tektov a ktoré by aj určovali trendy. 

Z komisie pre záväzné stanoviská však

často vraciame projekty aj pre nekvalitnú

architektúru.

Keby sa to dalo, ktoré budovy by ste 

v Bratislave najradšej nevideli a prečo?

Je ich dosť veľa a určite sa tu nedajú vyme no-

 vať všetky. Symbolom ignorantstva je pre

mňa veža Auparku, diskutabilná je veža vedľa

budovy VÚB na Mlynských nivách. Prekáža mi

veža Obydick na Račianskej ulici, viaceré „vily“

na Kolibe, Strážach, na Búdkovej či pod Sla-

 vínom. Nový dom, ktorý vstúpil do chodní ka

na Dunajskej ulici. Zväčša je to pre ignoran  ciu

kontextu, či už obrazu ulice alebo pano rá my

mesta, agresivitu, bezohľadnosť k verej né mu

záujmu. Že sa to dá aj inak, vidíme teraz na

príkladoch Eurovey či Digital parku.

Existuje nejaká rozumná miera zacho -

vania historických budov? Kedy má his tó -

ria ustúpiť?

Konflikt starého a nového existuje stáročia.

Poznáme mnoho príkladov – parížske bul-

váre, mešita v Córdobe, bratislavský Avion.

Aj Chrám sv. Petra nebol postavený na ze-

le nej lúke, ale na mieste staršieho chrámu.

Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD., (70) hlavný architekt Bratislavy. Štúdium na Fakulte
architektúry SVŠT v Bratislave skončil u profesora Vladimíra Karfíka. Neskôr pôsobil v Štátnom
ústave pre projektovanie dopravných stavieb ako hlavný architekt a v Štátnom ústave pamiat -
kovej starostlivosti. V roku 1994 sa stal spoluzakladateľom a zároveň prezidentom Spolku
architektov Slovenska. Významný podiel mal aj na vzniku Slovenskej komory architektov.
V roku 1994 sa stal profesorom a v rokoch 1994 – 2000 rektorom VŠVU. Od roku 2006 zastáva
funkciu hlavného architekta hlavného mesta SR Bratislavy. Zaoberá sa výskumom slovenskej
architektúry, je autorom mnohých dokumentačných a biografických prác. Získal Cenu Emila
Belluša za významnú pedagogickú činnosť.
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Ak staré nahrádza nová kvalita, teda kvalita

vo všetkých smeroch, čiže aj duchovná hod-

 nota, nielen technická či prevádzková, potom

to treba rešpektovať. Rozvoj mesta sa nedá

a nesmie zastaviť. Inak je mesto mŕtve. Po -

sú denie hodnôt však musí byť objektívne 

a ne môže byť paušálne. A nemalo by ísť o roz -

hod nutie politické, ale odborné. Ochrana

histórie sa však dnes často politicky zne uží va.

V Bratislave to poznáme veľmi dobre.

Často sa hovorí o Podhradí. Má zmysel

ho obnovovať? Je škoda, že pôvodná zá -

stavba zmizla?

Ktorá bola tá pôvodná zástavba? To, čo si

pamätáme, samozrejme, pôvodné nebolo.

Ani to z 19. storočia. Čo teda? Nostal gia za

takzvanou pôvodnou zástavbou je fa lošná

a hlúpa. Stopu histórie je však možné a po -

trebné zachovať. To sa dá množstvom naj -

rôznejších spôsobov. Obnovením pô vod nej

siete ulíc, možno aj replikami niektorých

cenných objektov, inštalovaním fragmentov

starej zástavby, rešpektovaním mierky, ma-

teriálmi a zavše aj vytvorením atmosféry. Je

to zložitý proces tvorby a nemožno ho vidieť

ani posudzovať iba čierno-bielo.

O PKO, kine Mladosť a viacerých mies-

tach sa hovorí, že majú genius loci. Čo si

pod tým má človek predstaviť? Je dôležité

tieto miesta či stavby zachovať?

Ide skôr o spolitizované kauzy, najmä PKO,

ktoré by sa dali veľmi rýchlo vyriešiť, keby

sa vyriešiť chceli. S geniom loci – duchom

miesta majú málo spoločné. Genius loci nie

je len v architektúre, je aj v atmosfére, šir šom

prostredí, vytvárajú ho aj ľudia. Hotel Devín

napríklad ostal Devínom, ale zmenilo sa

genius loci, keď tam svojho času prišla „no vá

klientela“. Voľakedy sa veci menili veľmi po-

maly, dnes veľmi rýchlo. Aj architektúra je už

čiastočne spotrebným tovarom. Preto sa k ve-

ciam v minulosti vytváral oveľa silnejší vzťah.

O PKO si stále myslím to isté – nestačí ho

za chovať, je potrebné s ním niečo urobiť.

Ale čo – na to existuje tisíc rôznych od po ve dí.

Zatiaľ sa hovorí iba o jednej. Teraz po do -

končení River Parku sa diskusia za a proti

ešte vyostrí. Celkom sa na to teším.

Prečo a ako ste sa stali architektom?

Rovnako ako mnohí iní. Rád som kreslil, zda -

lo sa, že mám určité výtvarné cítenie kombi-

 nované s technickým myslením, urobil som

prijímačky, štúdium ma maximálne zaujalo.

Ale to architekta zo mňa neurobilo. Všetko

prišlo až potom. Spolupráca s Vadimírom Kar-

 fíkom, pobyty v Nemecku a Fínsku, samo štú-

dium. Nie je to ľahké, ale krásne povolanie.

V ktorej zo svojich pozícií sa cítite naj -

komfortnejšie – ako učiteľ, autor, umelec

či úradník v samospráve?

V každej pozícií sa človek môže veľa naučiť.

Vždy som sa mal čo učiť, mal som okolo seba,

našťastie, nemálo výnimočných ľudí. Boli to

profesijné, ale i morálne autority. To človeka

poznamená. Ak ste kdekoľvek v pozícii, v kto -

rej sa očakáva, že budete pomáhať, a ak to

akceptujete, cítite sa potom spokojne hocikde.

Tá „komfortnosť“ závisí od toho, či sa vyrov-

náte sám so sebou. Ľudia trpiaci komplexmi

majú celý život pred sebou niečo, čo na há -

ňajú – lepšie auto, väčší dom, luxusnejšiu

dovolenku. Nikdy som sa za žiadnou pozíciou

nehnal. Ak však robíte prácu čo najlepšie, tak

to zavše príde samo.

Čo zo svojej tvorby považujete za naj -

lepšie?

Podiel na výchove viacerých generácií slo ven-

 ských architektov.

Na čom pracujete teraz?

Pripravujem si prednášky na viaceré konfe -

rencie, rozpísaných mám niekoľko článkov,

čakajú ma viaceré oponentské posudky, kaž-

 dodenné konzultácie, schvaľovanie (a od -

mie tanie) projektov, píšem libreto výstavy

o du najskom nábreží, riešime otázku zá chra -

ny nemeckého veslárskeho klubu a iné veci.

Popritom pijem čaj, lebo ma už týždeň trá pia

zapálené priedušky.

Územný plán predpokladá do roku 2030

nárast počtu obyvateľov o osem desiatti -

síc. Už teraz sú naprojektované byty pre

dvestodvadsaťtisíc obyvateľov.

Existujú školy architektúry, kde popri hlav -

nom odbore architektúra si môžete zapísať

vedľajší odbor – žurnalistiku, fotografiu, ma -

nažment, pedagogiku a mnohé ďalšie. Sú to

potom ľudia, ktorí píšu o architektúre, foto -

grafujú či manažujú architektúru oveľa lep-

šie, ako to robí len žurnalista či fotograf. Žiaľ,

k tomuto sme sa ešte nedostali.

Ktoré verejné funkcie sú pre architektov

a urbanistov najdôležitejšie a najťažšie?

Patrí k tomu aj práca vo verejných funk ciách.

Starší si ešte možno pamätajú, keď bol pri má-

 torom Bratislavy architekt Milan Hladký, Bra-

tislava sa rozvíjala mimoriadne ús peš ne. Bol

to veľmi dobrý urbanista, ktorý presne ve del,

čo treba pre rozvoj mesta urobiť. Dnes, žiaľ,

medzi nami takého nemáme, ale aj pod  mien -

ky sú iné. O rozvoji mesta by však mali bez po -

chyby rozhodovať odborníci, nie iba politici. 
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A
ni vlastné tímy výskumníkov už

dnes nezaručia firmám náskok pred

konkurenciou. „Najdôležitejšia pá -

ka, ako zvýšiť tempo inovácií, je

vytváranie výskumných sietí,“ zdôrazňuje

Hans-Jörg Bullinger, prezident spoločnosti

Frauenhofer Gesellschaft. „Analýzy po tvr dzu-

jú, že v Európe najrýchlejšie rastúce podniky

zapájajú do procesov inovácie partnerov aj

externých partnerov, či už z hospodárstva

alebo vedy.“ 

Čo je open innovation
Mnohé firmy idú ešte o krok ďalej, stavajú

na open innovation. Na internete vypíšu ve -

rej ne súťaž o najlepšie riešenie. Mechaniz-

mus nazvaný crowdsourcing, prenáša

spra covanie problému na obrovskú masu

používateľov internetu. A ako sa ukázalo 

v predchádzajúcich rokoch, sú neuveriteľne

vynaliezaví.

Tento fenomén bol známy už pred érou inter-

 netu. V roku 1994 istý americký výskumník

v oblasti inovácie spočítal, že 82 percent

funkčnosti technických nástrojov vytvorili

používatelia. Napríklad komunita rádioama-

térov si sama vyvinula a zdokonalila dôležité

súčasti vysielačiek. 

Internet teraz ponúka nové možnosti „tímo-

vého výskumu“. Existuje celý rad sieťových

platforiem pre kontakt s riešiteľmi problémov

a starajú sa o otázky duševného vlastníctva

a honoráre. „Duševné vlastníctvo je pri ta -

kýchto kooperáciách háklivá téma, najmä

ak ide o technické patenty, ktorými si firmy

môžu zabezpečiť konkurenčné výhody,“ zdô -

razňuje Holger Ernst, profesor inovačného

manažmentu na WHU v nemeckom Vallen-

dare. Dôležité pritom je aj určiť, kto mal aký

podiel na vývoji produktu. Experti však zdô -

razňujú, že ak sa správne definujú pravidlá

hry, môže open innovation fungovať aj v rám -

ci existujúcich patentových pravidiel. 

Online riešitelia čakajú
Tisíckam zlepšovateľom na internete nejde

len o peniaze alebo patenty. Študenti sa takto

snažia vybudovať si kontakty s potenciálnym
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zamestnávateľom alebo budúcim partnerom

a získať skúsenosti vo svojom špeciálnom

odbore. A mnohých jednoducho baví vy mýš -

ľať riešenia, navyše ak ide aj o rýchlosť. Štú-

die dokazujú, že zložité technické problémy,

na ktorých firmy pracujú často niekoľko me -

siacov alebo rokov, vyrieši internetová obec

za niekoľko dní. 

Aj Siemens siaha po metódach open innova-

 tion. S náročnými problémami sa obracia

na e-brokerov a na ich platformách zverej -

ňuje zadania a odmeny za najlepšie riešenie

(napríklad na NineSigma alebo yet2com).

Polovicu zadaní sa takto darí úspešne zvlád-

 nuť. Celosvetovú obec riešiteľov využívajú

aj iné veľké koncerny ako BASF, Novartis ale -

bo Nestlé. Napríklad na americkej platforme

InnoCentive Challenge, orientovanej pre-

važ ne technicky, čaká na zadania približne

180-tisíc riešiteľov. Výsledky výskumu z tej to

platformy priniesli podľa štúdie Forrester

Research priemernú úspešnosť 74 percent.

Známa a úspešná je aj platforma Schweizer

Atizo.

Zákazníci radi vymýšľajú
Veľa nových myšlienok vzniká aj v prípade,

ak firma umožní zákazníkom podieľať sa

cez sieťovú platformu na inováciách. Zároveň

sa tak darí výrazne zredukovať „produktové

prepadáky“. K pionierom tejto formy crowd-

sourcingu patrí IBM a Procter&Gamble. Na

internetovej stránke Connect+Develop môžu

zákazníci Procter & Gamble predkladať nápa -

dy, ale aj pracovať na konkrétnych problé-

moch podniku. Aj prostriedok Swiffer, známy

ako magnet na prach, pochádza z jednej sie -

ťovej „výskumnej skupiny“. Až 35 percent

produktového vývoja Procter & Gamble vznik-

lo v roku 2004 na základe externých podne tov

a tento podiel sa má zvýšiť na polovicu. Pro-

duktivita firemného výskumu sa zlepšila 

o 60 percent a miera úspešnosti produktov

sa zdvojnásobila. Súčasne sa podarilo zredu-

kovať výdavky na vývoj z 5,8 na 3,4 percenta

obratu. 

Ďalší priekopník crowdsourcingu – americ -

ká firma Threadless – vytvára svoje produkty

výlučne podľa návrhov zákazníkov. Členovia

komunity Threadless predkladajú týždenne

zhruba tisíc nápadov na motívy tričiek. Naj -

ob ľú benejšie dostávajú na základe hlasova nia

odmenu až do 20-tisíc dolárov. 

Pod názvom „LED – Emotionalize your light“

vypísala spoločnosť Osram súťaž o nápady,

Viac svetla a energie
Technológia firmy Banyan Energie sľubuje 90-percentnú redukciu potrebnej silíciovej plochy
v solárnych moduloch – pri rovnakej produkcii elektrickej energie. Náklady výrobného stre-
diska takýchto modulov by mali klesnúť o 75 percent. „Náš systém umožňuje desaťnásobne
znížiť veľkosť zariadenia na spracovanie blokov Wafer a buniek,“ hovorí riaditeľ Shondip
Gosh (na obrázku hore). Vznik výskumného združenia podporil Siemens v USA a založili
ho absolventi univerzity v Berkeley a Stanfordovej univerzity. Spolupracuje tiež s US Natio nal
Renewable Energy Laboratory.
Združeniu Progressive Cooling sa podarilo dostať na plochu približne 6,5 štvor cového
centimetra viac ako 80 bielych LED-iek a vyrobiť svetelný zdroj, ktorý je podstatne svetlejší
a oveľa efektívnejší ako tradičné lampy. „Špeciálna súčiastka zabraňuje prehrievaniu systému
LED-iek. Je vyrobený z kremíkového nosiča s približne 60 miliónmi vertikálne naleptaných
pórov rovnakého tvaru na jeden štvorcový centimeter,“ vysvetľuje hlavný technik Ahmed
Shuja (na obrázku vpravo) koncept, ktorý vyvinula Univerzita v Cincinatti.
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ktorá hľadala kreatívne svetelné riešenia. Pod-

mienkou bolo, aby bolo osvetlenie cenovo

dostupné a jednoduché na výrobu i obsluhu.

K najlepším návrhom patrila plávajúca sve -

telná mušľa, ktorá vo vani svieti uvoľňujú ci mi

farebnými tónmi alebo Chromatic Ball, gu ľa té

svietidlo meniace farbu svetla jednoduchým

otočením prostredníctvom urýchľovacích

senzorov. „Z viac ako šesťsto nápadov, ktoré

nám poslali riešitelia, bolo možné väčšinu

technicky realizovať,“ informuje Thomas

Lackner, výskumník v Siemens Corporate

Technology (CT).

Takisto priaznivci automobilky Fiat sa mohli

cez internetovú platformu zúčastniť so svo ji -

mi dizajnérskymi nápadmi na tvorbe Fiatu

500. Štyritisíc gurmánov sa zasa zúčastnilo

na hlasovaní za rôzne chute polievok Acecook.

„Vďaka crowdsourcingu sa podnikom darí

zohľadniť potreby zákazníkov a rýchlejšie

reagovať na dynamicky sa meniacich trhoch,“

hodnotí Caroline Rudzinská z Management

Zentrum Witten. Aj preto súťaže nápadov

plánuje tiež spoločnosť Bosch Siemens do -

máce spotrebiče.

Nápady z univerzít vo výrobe
Výborné výsledky prináša aj spojenie podni -

kov s univerzitami a výskumnými ústavmi.

Fyzici Kodanskej univerzity a Technickej uni-

verzity v Berlíne vyvinuli spo loč ne so Sie men-

 som postup, ktorý porovnáva eko logickú

bilanciu priemyselných strojov, oce liarskych

procesov a lodných pohonov. Me tó dou Eco-

Care možno z dôležitých údajov, napríklad

emisií CO2 a prachu, či spotreby vody a ener -

gie, určiť, aké ekologické je dané rie še nie.

Produkty, ktoré spĺňajú kritériá, do sta nú

certifikát Green Solution. 

Siemens vytvára strategické partnerstvá 

s významnými univerzitami nielen kvôli spo-

ločnému výskumu, ale aj na podporu talen tov

a budovanie sietí. Centers of Knowledge In-

ter change (CKI) vznikajú priamo na univer-

zi tách, kde manažéri Siemensu hľadajú

part  nerov pre spoluprácu, organizujú work-

 shopy a vyberajú študentov na štipendijné

programy Siemensu. Po celom svete existuje

v súčasnosti osem takýchto centier – v Nemec -

ku, Dánsku, Číne a USA. 

Prostredníctvom Technology-to-Business

Centers ponúka Siemens odbornú a finanč -

nú podporu pre uvádzanie výsledkov univer-

zitného výskumu do praxe. V Kalifornii takto

vyvinuli na základe koncepcie Univerzity 

Zákazníci môžu do vecí hovoriť
Keď podniky zapoja do inovácie prostredníctvom sieťových platforiem aj svojich zákazníkov,
zlepší sa produktivita výskumu i miera úspešnosti produktov. Pomocou crowdsourcing
podniky rýchlejšie zohľadnia potreby zákazníkov a reagujú na dynamický trh. 
K priekopníkom tejto formy crowdsourcingu patria Procter & Gambel alebo americký výrobca
tričiek Threadless. Osram vypísal súťaž na najlepšie nové kreatívne riešenie osvetlenia.
Cez internetovú platformu sa mohli budúci zákazníci svojimi dizajnérskymi nápadmi
podieľať aj na tvorbe Fiatu 500. 

www.pg.com
www.pgconnectdevelop.com
www.swiffer.com
www.threadless.com
www.osram.com
www.led-emotionalize.com
www.bsh-group.com
www.fiat500.com
www.acecookvietnam.com

Nápady pre pop-kultúru: Americká firma Threadless vytvára svoje produkty výlučne podľa návrhov zákazníkov.
Aj taliansky Fiat vytvoril internetovú platformu, cez ktorú sa vyjadrovali fanúšikovia legendárnej „päťstovky“.

Ikony zo siete: Kreatívne svetelná riešenia hľadal Osram spoločne so zákazníkmi v súťaži „LED – Emotionalize
your light“. Prostriedok Swiffer, známy ako magnet na prach, sa objavil v roku 1999. Internetová „výskumná skupina“
pomohla rozšíriť rodinu prachoviek a dnes Swiffer používa viac ako 50 miliónov domácností.



Najlepšie vlastnosti
Na výskum nanomateriálov sa zameriava
Technologický ústav pre supertvrdé a uhlí -
kové materiály (TISNCM) v Troitsku (v Če ľa-
binskej oblasti v Rusku). Do kovovej matice
hliníka sa zabudovávajú drobné nanočias-
 točky uhlíka, aby sa zlepšila tvrdosť a pev-
nosť zliatin a zároveň aby sa zachovali ich
výborné elektrické a termické vlastnosti.
Nanotrubice obsahujú fulerény, mo le ku ly
zo 60 atómov uhlíka, ktoré sa podobajú
futbalovým loptám. (foto hore)
www.tisncm.ru

Výskumníci moskovského Engineering
Physics Institute pracujú na turbínovej
technológii, ktorá by zvýšila účinnosť
odlučovania CO2 zo súčasných 30 percent
na 40 až 45 percent na zariadeniach pre
splyňovanie palív v kombinácii s paroply-
 novým cyklom. Cieľom je redukovať emi-
sie turbín na zmiešaný plyn na úroveň
elektrární poháňaných čisto zemným
plynom. Nevyhnutnosťou bolo optimalizo-
vať spaľovanie plynu. (foto vľavo)
www.mephi.ru

Kde nájdete výskumníkov
platformy OI
www.ninesigma.com
www.yet2.com
www.innocentive.com
www.atizo.com

Partneri z oblasti vedy
www.frauenhofer.de
www.whu.edu (Vallendar)
www.mz-witten.de (centrum 
manažmentu Witten)
www.ku.dk (univerzita v Kodani)
www.tu-berlin.de
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v Cincinnati extrémne silný a efektívny zdroj

svetla z LED lámp. Aj centrum v Šanghaji sa

zaoberá LED-kami a do kooperácie zapája

potenciálnych dodávateľov, ktorí využívajú

aj technológie tretích strán.

Nie konkurencia, ale spojenectvo
Celkove vstupuje Siemens ročne po celom

svete do viac ako tisíc kooperácií s uni-

verzitami a partnermi z priemyslu. Ener-

getici tak spoločne so Siemensom riešia

dôležité témy, napríklad vylučovanie CO2

v elektrárňach alebo napojenie elektrických

vozidiel do elektrickej siete. 

Siemens je členom aliancie Green Carbody

Technologies, ktorú tvorí šesť desiatok vý rob-

 cov automobilov a ich subdodávateľov. Chcú

dosiahnuť úspory energie pri výrobe, pretože

pri produkcii auta sa v súčasnosti spotrebuje

takmer toľko energie, ako neskôr spotrebuje

auto v prevádzke. Podiel karosárskych dielcov

pritom predstavuje viac ako 26 percent. Práve

tu by sa mali dosiahnuť až 50-percentné ener-

getické úspory a výrazná redukcia spotreby

materiálu. Za svoj znalostný manažment

a aktivity v open innovation získal Sie mens

v roku 2010 druhé miesto v súťaži Euro pean

Most Admired Knowledge Enterprises Studie,

ktorú vyhodnocuje me dzi národná agentúra

pre prieskum trhu Te leos. Od roku 2001 patrí

Siemens k naj lepším finalistom a o prvenstvo

zápolí s firmami ako BP, Nokia, Ericsson, IKEA,

BBC, Mondragon Group, SAP či Royal Dutch

Shell. 

Súčasťou open innovation je aj tool tech-

noweb, ktorý spája ľudí vnútri spo loč nos ti

Siemens. „Hľadanie riešení sa tu uskutoč ňu je

podobne ako u e-brokera. Všetci registrovaní

pracovníci môžu do platformy zadávať úlohy

a každý používateľ môže odpovedať na otáz-

ky,“ informuje výskumník T. Lackner. Po uží va

sa aj metóda innovation jams. Cieľom tých to

Všeobecné informácie
www.openinovation.eu
www.wipo.int
www.forester.com
siemens.com/urbanization
siemens.com/energy
siemens.com/innovation
www.ct.siemens.com
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Pôvod najlepších nápadov
Odkiaľ získali najlepšie riešenie firmy, ktoré sa zúčastnili prieskumu (v percentách)

klienti / zákazníci
41
48
35
40

35
43
35
28

33
31
33
34

33
30
34
34

27
24
28
28

26
31
21
28

17
17
13
22

v celosvetovom meradle
Ázia / Tichomorie
Severná Amerika
západná Európa

vedúci obchodných jednotiek

zamestnanci

vlastné výskumno-vývojové oddelenie 

generálny riaditeľ / konateľ

obchodní partneri / dodávatelia

distribúcia (predaj)

33
34
30
35

16
15
19
14

14
11
14
16

13
11
14
14

11
13

9
10

8
8
8
8

6
8
5
4

Čo si o open innovation myslia firmy
V jednotlivých grafoch uvádzame názor firiem, ktoré sa zúčastnili prieskumu (v percentách)

v celosvetovom meradle
Ázia / Tichomorie
Severná Amerika
západná Európa

Túto koncepciu sme úspešne aplikovali 
a budeme ju aplikovať aj naďalej.

Nevyužívame ju – naše duševné vlastníctvo je priveľmi 
hodnotné na to, aby sme sa oň s niekým delili.

Ešte sme o nej nepočuli.

Preskúmali sme túto možnosť, nevidíme 
v nej pre našu firmu žiaden prínos.

Open innovation je pre nás priveľmi 
komplikovaná alebo príliš drahá.

Poverili sme špecialistov vypracovaním 
stratégie open innovation.

Koncepciu sme aplikovali, ale neúspešne 
a nebudeme ju viac využívať.



Čo je open innovation?

Pri open innovations sa firmy nespoliehajú

len na schopnosti vlastných výskumníkov,

ale integrujú do procesov inovácie externých

riešiteľov. Tak sa bez veľkých výdavkov do stá-

 vajú k odborným znalostiam a riešeniam

problémov. Platí to pre B2B i spotrebiteľské

produkty. Cieľom je zamerať produkty podľa

želaní zákazníkov a znížiť tým mieru „pre -

padákov“. Firmy sa preto cielene pýtajú zá -

kazníkov, čo chcú, alebo ich aktívne zapoja

do vývoja niektorého produktu – napríklad

klasickou súťažou o najlepší nápad.

Ako je upravená otázka duševného

vlastníctva?

Open innovation funguje v rámci existujú ce  ho

režimu patentov. Aby sa predišlo problé mom,

treba vopred správne definovať pra vid lá

hry – napríklad vyhlásením o dôvernosti ale-

bo vzdaním sa práv. Dnes ešte väčšinu rie ši-

teľov motivuje možnosť, aby aktívne, ale zato

bez práv, spolupracovali na vývoji neja ké ho

produktu. Ale časom ich sebavedomie poras-

tie, takže im podniky budú musieť umožniť,

aby sa podieľali na úspechu produktu.

Kto prevádzkuje open innovation?

Často sú to firmy bez veľkých vývojových

kapacít. Ale open innovation využívajú aj

veľké podniky. Zvýšiť inovačný potenciál

možno aj využitím internu v rámci podniku,

najmä vo firmách, ktoré pracujú v celosve-

tovom meradle s veľkým objemom vlastných

znalostí ako napríklad Siemens. V tomto

prípade nie sú žiadne problémy so zacho -

vaním dôvernosti alebo patentovými prá-

vami, lebo všetko zostáva v koncerne.

Výskumníci z rôznych oddelení, ktorí by sa

možno inak vôbec nestretli, môžu prepojiť

svoje znalosti a vytvárať synergie. Tento

potenciál využíva zatiaľ len málo koncernov

naozaj dôsledne.

Nahradí open innovation klasický

spôsob vývoja?

Nie. Je to doplnok, ktorý poskytuje efektívne

alternatívy vývoja. 

Vývoj bez limitov
Rozprávame sa s profesorom Frankom Pillerom 
o procesoch inovácie s externými riešiteľmi 

Prof. Dr. Frank Piller je ve -
dúcim katedry techno ló gií
a inovačného manažmentu
RWTH v Aachene. Na Tech-
nickej univerzite v Mnícho ve
viedol výskumnú skupinu
Customer Driven Value Crea-
tion.

veľkých moderovaných diskusných fór so

stovkami i tisíckami účastníkov je hľadanie

nových riešení a ich vyhodnocovanie. 

Virtuálne laboratóriá budúcnosti
Aktuálne prieskumy potvrdzujú, že open

innovation má budúcnosť. Asi tretina všet -

kých podnikov po celom svete už túto koncep-

 ciu využila a ráta s ňou aj do budúcnosti.

Väčšina sa zhoduje, že význam open inno-

vation ako novej výskumnej paradigmy do

roku 2024 výrazne vzrastie a zvýši efektívnosť

procesov inovácie. 

O niekoľko desaťročí už nebudú hľadať rie še-

nia špecifických problémov jedno tliví vý skum-

 níci. Budú existovať vir tuálne laboratóriá, kde

budú spolupracovať špecia listi a experti, na -

vzájom spolu bezprostredne komunikovať

ako v reálnom prostredí – ne závisle od toho,

v ktorej časti sveta sa práve na chádzajú, či

sú doma, na pláži alebo v kan  celárii. Po treb né

základné informácie pre svoju prácu získajú

z produktových a vý rob ných online databáz.

Výsledkom budú rie šenia vo virtuálnom

priestore, kde sa v holo gramoch blízkych

realite odskúšajú výsledné parametre. 

Tímy výskumníkov: Siemens spoločne s inými podnikmi
a univerzitami vyvíja riešenia pre e-mobilitu, energetickú
efektívnosť pri výrobe automobilov a optimalizáciu
riadenia v priemysle.
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M
oderné letiská musia spĺňať pro-

 tirečivé požiadavky. Z jednej

strany sa menia na obrovské

nákupné centrá. Napríklad spo-

ločnosť Fraport, spravujúca medzinárodné

letisko vo Frankfurte, má 60 percent príjmov

z prenájmov, poplatkov za parkovanie a po die -

lov na obratoch obchodov. Z druhej strany

sa letecké spoločnosti snažia, aby sa ich stro je

zdržiavali na zemi čo najkratšie. Lebo lietadlá,

ktoré stoja, nezarábajú. Aj preto dĺžka času,

ktorý cestujúci potrebujú pri prestupe na

nad   väzujúci let (MTC – Minimum Connecting

Ti   me), spolu s letiskovými poplatkami sú pred-

 metom tvrdej konkurencie medzi le tiskami. 

Energia pre letiská
Výhodu získajú letiská, ktoré využívajú naj -

novšie technológie najmä v logistike a bez peč -

nosti. Ide o procesy, ktoré do seba perfektne

zapadajú – od prepravy batožiny, technic ké

zariadenia budov s klimatizáciou a osvet le -

ním cez informačné systémy pre ces tu júcich,

navádzacie systémy v ob rov ských par kovis -

kách až po systémy pohybli vých ciest bez

vodiča pre dlhšie transferové trasy.

Frankfurtské letisko vybavilo vlani napriek

hospodárskej kríze viac ako päť miliónov

cestujúcich a takmer dva milióny ton nákladu

v rámci 463-tisíc príletov a odletov. Takéto

výkony má za sebou aj americké letisko Den-

ver International Airport. Veľká infraštruktú -

ra takéhoto letiska je mimoriadne náročná

na spotrebu energie. V roku 2007 to bolo 216

miliónov kilowatthodín, teda viac ako 40 kWh

na jedného pasažiera, čo je denná spotreba

stovky klasických chladničiek. Dostatočný dô -

vod, aby sa prevádzkovatelia letísk zamysleli

nad úspornými opatreniami. Cieľom je jed no-

duchými prostriedkami a nízkymi investí-

cia mi dosiahnuť vysoké úspory spotreby

ener gie a redukciu oxidu uhličitého. 

Jednoduché, ale účinné kroky
Spoločnosť Siemens vypracovala štúdiu pre

medzinárodné letisko v Denveri. Spo treba

elektrickej energie by sa dala zredukovať 

o 12 percent. Najefektívnejšie sú opatrenia

v kúrení, chladení, vetraní, osvetlení a pre -

prave batožiny, ktoré spolu predstavujú viac

ako 80 percent spotreby energie. 

Senzory CO2 a inteligentné riadenie ventilá-

cie terminálov by ročne ušetrilo energiu za

425-tisíc dolárov, pričom investičné nákla dy

predstavujú len polovicu ušetrenej sumy.

Rovnako účinné by bolo použitie úspor ných

žiaroviek a LED svietidiel v častiach letiska,

ktoré sú osvetlené denne osemnásť a viac

hodín. Spotreba energie by sa zredukovala

o jedenásť miliónov kilowatthodín, čo zodpo-

vedá približne desiatim tisícom ton CO2 ročne.

Pre veľké komplexy budov, akými sú aj le tis-

ká, je dôležitou témou zásobovanie energiou.

Pre letisko v Denveri vyplynul zo štúdie po-

L E T I S K ÁT E C H N O L Ó G I E

AUTOR: MARKUS HONSIG, MILAN LOUCKÝ
FOTO: HITECH

Letecká brandža sa po hospodárskej kríze znova zviecha. Podmienky
však zostali turbulentné, a nezavinil ich len islandský vulkán. Sta rosti
robí nielen nízka miera rastu, ale aj čoraz naliehavejšia potreba bez-
pečnosti, zvyšovanie cien energií a silnejúce ekologické povedomie.

Denverské medzinárodné letisko: Vysokú spotrebu
energie možno výrazne znížiť. Najdôležitejšie je ustrážiť
chladenie, vetranie, osvetlenie a prepravu batožín.Zelené terminály

budúcnosti



tenciál úspor sedemtisíc ton CO2 a pol milió na

dolárov energetických nákladov, ak by sa na

prípravu teplej vody využívala napríklad bio-

masa. Prepojenie spotrebných miest na le tis-

ku navyše poskytne kontrolu nad spotrebou

energie, čo pomôže identifikovať slabé mies ta

a nahradiť ich modernou technikou.

Siemens ponúka svoj nástroj Green Building

Monitor, schopný zobrazovať aktuálnu spo -

trebu energie. Na letisku v Stuttgarte by sa

dali efektívnym energetickým manažmentom

docieliť úspory až do 40 percent.

Batožina pozná cestu
Preprava batožiny je jadrom fungujúceho

letiska – týka sa rýchlosti pri prestupovaní

alebo bezpečnosti, s ktorou sa kufre a tašky

na konci cesty dostanú na pás správneho do-

 pravníka. Každý stratený kus batožiny nielen

rozladí pasažierov, ale stojí aj veľa peňazí.

V roku 2008 sa stratilo približne 25 miliónov

kufrov, ktoré zapríčinili náklady viac ako dve

miliardy dolárov.

Letisko v Pekingu, jedno z najväčších na sve-

te, je ukážkou efektívnej prepravy batožín.

Na 316 stanovísk na checkingu nadväzuje

68 kilometrov dlhá sieť, ktorá triedi a pre -

pravuje batožinu. Transport kufra z jedného

lietadla do druhého trvá menej ako 25 minút,

to je čas, ktorý sa približuje k rekordu a je na

úrovni „najrýchlejších“ letísk sveta – vo Vied -

ni alebo v Soule. Zariadenie v Pekingu úspeš -

ne prešlo krstom ohňom, akým boli Letné

olympijské hry v roku 2008. Podobný ná roč-

ný systém používa od roku 2008 aj medzi -

národne letisko v Dubaji.

Security takmer všade
Ďalšou veľkou témou je bezpečnosť. Kontro la

pasažierov a presvecovanie batožiny majú

vysokú prioritu. Pri pasažieroch ide aj o bez-

pečnú identifikáciu, pri ktorej sa uplatňujú

biometrické znaky, napríklad odtlačok prsta.

Biometria sa dá využiť pri checkingu, boar -

dingu i pri hraničných kontrolách. Pomocou

Location-based-Services získavajú letecké

spoločnosti informáciu o tom, kde sa pa sa -

žier práve nachádza.

Rovnako dôležitá je ochrana okolia letiska

alebo zabezpečenie proti krádežiam na par -

kovisku. Preto sa čoraz častejšie prepájajú

rôzne riziká do integrovaných systémov a rie-

šia spoločne. Vstupné kontroly, monitoring

videokamerami, ochrana pred vlámaním, ma -

nažment alarmov či evakuácia musia byť

dobre zladené.

Mimoriadnou výzvou pre každé letisko sú

veľké udalosti – napríklad majstrovstvá sveta

vo futbale. Podobne ako v roku 2004 v Lisa -

bone na európskom šampionáte zvolili v Juž -

nej Afrike ekologický a nízko nákladový

va riant: dočasný terminál, ktorý poskytuje

všetko potrebné, okienka na checking, bez -

pečnostné systémy pre cestujúcich a bato ži nu,

ako aj kompletný systém na prepravu bato -

žiny.

Zelené lietanie
A ako budú vyzerať letiská v roku 2030? Štú-

 dia Siemensu ukazuje jasné trendy. Vďaka

nenápadným a spoľahlivým bezpečnostným

systémom sa už nebudeme musieť stavať do

radu pred okienkami a kontrolnými bodmi.

Letiská sa okrem toho ešte viac zmenia na

svet zážitkov a obrovských nákupných centier.

Ich prevádzka však bude omnoho viac akcen-

 tovať trvalú udržateľnosť a ekológiu. Lie ta nie

bude zelené. 

Transport k odletu
Lietaniu do vzduchu zvyčajne predchádza
náročná cesta po zemi. Aby sa cestujúci do-
stavili na odlet včas, stavili niektoré letis ká
na pohyblivé cesty. Napríklad na letisku
v katarskej Dohe sa v súčasnosti buduje
transportný systém bez vodiča Cable Liner.
Na modernom Airport Rail Link v Novom
Dillí sa môžu pasažieri zaregistrovať pri
nastupovaní do vozňov, ktoré sú vybavené
kontajnerom na batožinu a ten na letisku
automaticky vyloží náklad k jednotlivým
letom. Tomu, kto príde autom, navádzacie
systémy pomôžu nájsť parkovacie miesto
a znovu nájsť auto po návrate. Pri vjazde
vozidla do parkovacej zóny registruje video
poznávaciu značku a pri návrate k autu
ukáže systém zákazníkovi, kde jeho auto
parkuje.

Letisko v Stuttgarte: Permanentný monitoring a precízne riadenie na základe aktuálnych čísel zabezpečuje
maximálnu energetickú efektivitu.



S
ú moderné pouličné osvetlenia na

podstate LED diód vhodné aj do úz-

kych historických uličiek? Túto otáz -

ku si často kladú otcovia miest, ak

sa ich rozhodnú rekonštruovať. Odpoveďou

môže byť nové pouličné osvetlenie staro by lé -

ho centra nemeckého mesta Regensburg,

ktoré znižuje spotrebu elektriny až o 80 per-

 cent a má dvojnásobne dlhšiu životnosť než

konvenčné lampy. 

Päť projektov na Slovensku
„Úspory závisia od toho, aký zdroj osvetle-

nia LED diódy nahrádzajú. Čoraz častejšie

sa presadzujú pri rekonštrukciách verej -

ného osvetlenia najmä v historických cen-

trách a pe ších zónach, prevažne tam, kde

nahrádzajú obyčajné ortuťové výbojky

alebo žiarovky,“ hovorí vedúci divízie ve-

rej ného osvetlenia spoločnosti Siemens

Richard Procik. Prevádz ková životnosť LED

diód s viac ako 50 tisíca mi hodín svietenia

je dvojnásobne dlhšia ako pri konvenčných

zdrojoch a treba ich vymeniť len raz za

desať rokov. 

Úsporné osvetlenie ulíc sa stalo dôležitou té -

mou v mnohých mestách najmä potom, čo

Európska únia prijala nariadenie, ktoré vlani

ohlásilo koniec klasických žiaroviek. Týka

sa aj postupného vyraďovania menej úspor-

ných zdrojov pouličného osvetlenia do roku

2015, vrátane rozšírených ortuťových vý bo-

 jok, ktoré poskytujú len 50 lúmenov stude -

ného bieleho svetla na jeden watt (lm/W).

Alternatívou pre verejné priestory je vysoko

efektívna sodíková výbojka s merným vý ko-

nom 120 lm/W.

„Od roku 1997 sme uskutočnili na Slovensku

päť projektov verejného osvetlenia – v Bra -

tislave, Trnave, Trenčíne, Poprade a Žiline.

Všetky sú na základe vysokotlakových so dí -

kových žiaroviek. Projekt v hlavnom meste,

ktorý bol najväčší, priniesol úsporu elektrickej

energie o 40 percent. Dôležitým efektom bo lo

aj zlepšenie estetického vzhľadu mesta. Sú -

časťou projektov verejného osvetlenia je aj

iluminácia kultúrnych pamiatok i význam-

ných budov,“ hodnotí uplynulé obdobie

Richard Procik.

O S V E T L E N I ET E C H N O L Ó G I E

Optimálne osvetlené pešie zóny, chodníky, cestné ťahy, námestia
a parky vytvárajú príťažlivý kolorit večerného mesta. Človek víťazí
nad tmou čoraz dokonalejšími prostriedkami. Počas niekoľkých
tisícročí sme si vytvorili mnoho „umelých sĺnk“, bez ktorých si už
nevieme predstaviť náš život. Najnovšími v dlhom rade sú LED diódy.

LED diódy v Regensburgu: Bavorské mesto a firma
Osram patria nerozlučne k sebe. Pred poldruha rokom
tu otvorili najmodernejší závod na svete na výrobu LED
diód a LED svietidlá sa starajú o verejné osvetlenie tohto
starobylého mesta. Most Steinerne Brücke osvetľuje
21 900 diód. Letným nociam pri Dunaji dávajú neo pa-
 kovateľné čaro.

Keď sa noc
prebúdza

AUTOR: ĽUBOMÍR ŠTANCEL
FOTO: SIEMENS, SITECO
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Bez svetelného smogu
Medzi konvenčnými metódami sú momen-

tálne lídrom keramické halogenidové zdroje.

Silné lúče bieleho svetla, ktoré tieto lampy

vytvárajú, majú veľmi dobrý index farebné ho

podania. Väčšinou sa používajú v miestach,

ktoré vyžadujú obrovské množstvo svetla,

napríklad na štadiónoch. 

Dnešné LED diódy už takmer dosiahli úroveň

keramických kovových halogenidových zdro-

jov. S merným výkonom 100 lm/W a indexom

farebného podania farieb 80 sa preto pova -

žujú za svetelné zdroje budúcnosti. S precízne

určenými uhlami vyžarovania možno ich

svetlo smerovať oveľa presnejšie ako pri kon-

 venčných lampách. To vedie k význam ne niž-

šej spotrebe energie vo verejnom osvetlení

a majú taktiež znížené svetelné imisie. Svet-

lo, ktoré zvyčajne žiarilo do okien obyva te -

ľov alebo hore do neba, je už minulosťou.

Malé diódy sú ideálnymi partnermi pre in-

teli gent nú reguláciu. Pre samosprávy mô -

žu byť atraktívne aj vďaka svojej dlhej

život nosti. 

Víťazný Regensburg
Teplé svetlo LED diód v Regensburgu sa stalo

súčasťou mestských múrov, budov, zelene,

zdôrazňuje štruktúru a vyzdvihuje objekty

zvláštneho významu. Historické fasády vy -

zerajú v noci rovnako malebne ako cez deň.

Uličky sú oveľa jasnejšie, diódy vytvárajú dlhé

svetelné kužele, pričom niektoré sú stre ďu jú

svetlo smerom dolu. Osvetlenie protiľahlých

stien využíva len 30 percent elektriny po treb-

 nej na osvetlenie chodníkov. To je ďalší dôvod,

prečo lampy vyžadujú iba 40 W v porovnaní

s 90 W, ktoré spotrebovali ich predchodcovia.

Re gensburg vyhral so svojím svetelným dió-

dovým konceptom prvú cenu v nemeckej

súťaži Energeticky efektívne osvetlenie miest.

Získal vďaka tomu späť 60 percent nákladov,

ktoré vynaloží, ak vymení všetkých 250 svie-

tidiel v historickom centre za svetlá LED počas

nasledujúcich dvoch rokov. V budúcnosti bu-

de po nociach jemné diódové osvetlenie mesta

Regensburg očarúvať návštevníkov a oby-

vateľov – pričom spotrebuje iba polovicu

elektrickej energie oproti minulosti.

Teplé svetlo: Historické centrum Regensburgu je na zozname svetového dedičstva UNESCO. Svetlo z LED diód
zdôrazňuje štruktúru a vyzdvihuje historické objekty. 

Kvet kaly i tancujúca kobra 
Pre svietidlo DL10 vyvinuté spoločnosťou
Siteco je charakteristický tvar pripomínajúci
kvet kaly (tak ho vnímajú skôr dámy) či vztý -
čenú hlavu kobry (tak ho častejšie hodnotia
páni). Vzniklo vďaka technológii LED diód,
pretože ich malé požiadavky na rozmer dovo-
 lili navrhnúť nový a nezvyčajný tvar telesa
svietidla. 
Netradičný dizajn majú na svedomí aj vy so -
ko kvalitné materiály použité pri kon štruk -
 cii svietidla. Teleso je z tlakovo liateho
hli níka v kovovo sivej farbe Siteco, dopl -
nené optic kými prvkami čiastočne z čí re ho
a čiastočne z matovaného plexiskla. Kó nic-
ký stožiar v an ti koróznej úprave, ktorý je
nalakovaný rovna kou Siteco farbou, tvorí
so svietidlom jeden harmonický celok.
Požiadavky pre osvetľovanie komunikácií
podľa normy ČSN EN 13 201 spĺňa 83 vyso ko
účinných LED diód doplnených kvalitným
optickým systémom. Teplota chromatickosti
svetla je štyritisíc kelvinov, ide teda o príjem-
né biele svetlo. Existuje aj ďalší variant
svie tidiel DL10, ktorý umožňuje nastaviť
ľubo voľnú farbu v RGB systéme a tým pri-
spôsobiť osvetlenie okoliu alebo farebný mi
efektmi dotvoriť náladu prostredia. Po prvý
raz je to možné uskutočniť použitím jedi né ho
svietidla: na významných námestiach, v spo-
lo čenských centrách, na peších zónach ale bo
komunikáciách. Uplatnenie elegantného
svietidla DL10 je naozaj veľmi široké. Prvá
jeho pilotná inštalácia na Slovensku sa pri -
pravuje v Bratislave.

Video o tomto produkte
nájdete v e-bookovej verzii
na www.visions.sk.



S
poločnosť SkyToll sa podpisom zmlu -

vy s Národnou diaľničnou spo loč -

nosťou v januári minulého roka

za viazala vybudovať a prevádzko-

vať Komplexnú službu elektronického vý be ru

mýta v Slovenskej republike. Mnohoročné

skúsenosti s mýtnymi systémami boli hlav -

ným dôvodom, prečo sa SkyToll rozhodol pre

spoluprácu so spoločnosťou Siemens. Po núk-

la jedno z najvyspelejších riešení dostupných

v súčasnosti na európskom trhu. Na jeho prí-

prave sa podieľalo vyše dvesto expertov, z to-

ho 150 vo viedenskom kompetenčnom centre

pre Electronic Tolling a 45 zo Slovenska. Sie -

mens ho dodal v požadovanej lehote dva nás-

 tich mesiacov. 

Slovensko – tranzitná krajina
V prvých štyroch mesiacoch získal štát cez

elektronický mýtny systém takmer 38 milió -

nov eur. Doterajší výber potvrdzuje, že Slo -

vensko je do veľkej miery tranzitnou kra ji nou.

Do 30. apríla sa do mýtneho systému za re -

gistrovalo vyše 166-tisíc vozidiel, až 80 per-

 cent z nich v kategórii nad 12 ton. Z celkovej

výšky vybraného mýta zaplatili viac ako 43

per cent dopravcovia zo zahraničia. Tí si vo

väčšine prípadov zvolili režim predpla te né ho

mýta, pretože cesty využívajú len nie koľ ko -

krát ročne. Takto sa rozhodlo 90 percent

za  hraničných zaregistrovaných vozidiel.

Slo venskí dopravcovia si v režime predpla -

teného mýta zaregistrovali viac ako 65 per-

 cent vozidiel. Denne využívalo vymedzené

úseky ciest v priemere 27,4 tisíca vozidiel.

Dňom s najvyšším výberom mýta bol štvrtok

29. apríla, keď štát zinkasoval 546,8 tisíca eur.

Technologická revolúcia
Slovenský projekt je vo svete unikátny 

– okrem diaľnic a rýchlostných ciest totiž

pokrýva aj veľký rozsah ciest prvej triedy

(približne 1 900 kilometrov). Využíva naj -

vyspelejšiu technológiu satelitného výberu

mýta na základe GPS – GSM technológie,

kto rá efektívne zvládne aj nárast nákladnej

do pravy a rozširovanie cestnej siete na Slo -

ven sku v nasledujúcich rokoch. „Som veľmi

rád, že Slovensko sa stalo dejiskom takého

unikátneho projektu. Zažili sme malú tech-

nologickú revolúciu, keďže sme jednou 

z pr  vých krajín na svete s takou širokou spo -

plat nenou cestnou sieťou, ktorá zahŕňa aj

cesty prvej triedy,“ zdôraznil Vladimír Sle zák,

generálny riaditeľ spoločnosti Siemens.

Použité technológie majú vysoký stupeň

fle xibility. Prevádzkovateľ mýta môže do

existujúcej štruktúry úsekov ciest rýchlo 

a jed  no ducho zaradiť nové úseky a reagovať

tak na aktuálne požiadavky. Výhodou sa te -

litného systému je aj fakt, že rozširovanie

počtu úsekov nevyžaduje vysoké investičné

náklady, čo potvrdili aj prvé mesiace prevádz-

ky. Naopak, pri takzvaných mikrovlnných

systémoch, ktoré sa využívajú v Českej re-

publike alebo v Rakúsku, trvá zmena rozsahu

spoplatnenia niekoľko mesiacov. Navyše sa

spája so značnými nákladmi. Treba totiž určiť

polohu nových mýtnych brán, získať sta veb né

povolenia a súhlas s vedením prívodných na -

pájacích káblov, postaviť mýtne brány a ak-

tualizovať údaje v centrálnom IT. 
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Na slovenských cestách platia od začiatku roka vozidlá nad 3,5 tony
elektronické mýto. Systém výberu je unikátny nielen rozsahom, ale
aj zvolenou technológiou na základe GPS – GSM. Toto naj vy spe -
lejšie riešenie dodala spoločnosť Siemens.

Slovensko je líder 
v elektronickom mýte

AUTOR: ĽUBOMÍR ŠTANCEL
FOTO: PETER HUDEC, SKYTOLL

Jedna palubná jednotka pre celú Európu
Matej Okáli, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva spoločnosti Skytoll

Okrem výberu mýtneho má systém ešte iný prínos pre Slovensko?
Veľkým prínosom je aj jedinečný zdroj údajov, ktoré popisujú, ako sa správajú dopravné
toky v Slovenskej republike. Tieto údaje možno v budúcnosti využiť na riadenie dopravy,
ale napríklad aj na presné sledovanie vývoja hospodárstva na základe indikátora, ktorým
je objem prepraveného tovaru na cestách. 

Kedy budú slovenskí dopravcovia jazdiť po Európe s jednou palubnou jednotkou?
Slovensko v súčasnosti disponuje najmodernejším mýtnym systémom, ktorý je už dnes
v rámci využívanej palubnej jednotky technologicky pripravený na interoperabilitu s oko-
litými krajinami. Máme záujem byť lídrom v implementácii takzvanej Európskej mýtnej
služby, ktorá funguje na princípe „jedna zmluva – jedna palubná jednotka – viaceré
mýtne systémy“. SkyToll môže okamžite začať rokovania s prevádzkovateľmi jednotlivých
elektro nických mýtnych systémov. Rozhodujúcu úlohu však majú jednotlivé štáty. K plno-
 hodnotnej interoperabilite treba uzavrieť medzištátne dohody v súlade s prijatými smer-
 nicami EÚ. To je otázka najbližších rokov.

Video reportáž nájdete 
v e-bookovej verzii 
na www.visions.sk.



Palubné jednotky bez problémov
Siemens je dodávateľom satelitných palub-

ných jednotiek a softvérového riešenia na

zber údajov potrebných pri výpočte mýta.

Riadi bezpečnú a účinnú komunikáciu me dzi

palubnými jednotkami a centrálnym systé-

mom, aktualizuje softvér cez GSM pre tak-

mer všetky komponenty na palubnej jed not ke

a umožňuje prevádzkovateľovi spravovať

palubné jednotky v teréne. 

Do mája dodal Siemens spoločnosti SkyToll

dvestotisíc satelitných palubných jednotiek

a štvormesačná prax potvrdila, že ich po uží-

vanie je pre vodičov veľmi jednoduché. Môžu

si ich zabezpečiť na viac ako sto zákazníckych

miestach po celom Slovensku. Palubná jed-

notka sa upevňuje na čelné sklo vozidla a pri

režime predplateného mýta je pripojená na

12-voltový zdroj autozapaľovača. Na prevádz-

ku netreba vonkajšiu anténu, čím sa vylu ču-

jú komplikované montážne postupy. Po

in štalácii jednotka okamžite začína praco-

vať a zaznamenáva údaje o pohybe vozidla

na vymedzených úsekoch ciest. Údaje sa pre-

nášajú do centrálneho systému na ďalšie

spracovanie. 

Kontrola platenia mýta
Palubná jednotka obsahuje aj mikrovlnný

modul. Umožňuje komunikáciu so systémom

na kontrolu výberu mýta, ktorý preveruje,

či sa vozidlo nepokúša vyhnúť platbe. Vý be r

mýta sa kontroluje kombináciou kontrol-

 ných brán a mobilných jednotiek, ktoré ko-

munikujú s centrálnym systémom. Ich

úlohou je preveriť, či má každé vozidlo na -

inštalovanú a správne nastavenú palubnú

jednotku. 

V prvých štyroch mesiacoch sa vyskytli po ku-

sy obísť povinnosť platiť mýto. Prevádzkova -

teľ má spolu s mýtnou políciou vypracovanú

stratégiu, ako takýmto pokusom čeliť. Za po-

rušenie mýtneho poriadku vodič nemusí

dostať pokutu priamo na mieste. Všetky mýt -

ne priestupky sa v súlade s legislatívou za-

znamenávajú a uschovávajú dva roky. 

Pria ma fyzická kontrola na cestách sa robí

v súčinnosti s mýtnou políciou. Posádka

mýt neho vozidla je dvojčlenná – príslušník

mýt nej polície a mýtny úradník, ktorý je za -

mest nancom spoločnosti SkyToll. Pokutu za

porušenie mýtneho poriadku, ako aj doplatok

za mýto, môžu vodičovi udeliť priamo na

mieste. 

Prípravy na interoperabilitu
Slovensko získalo unikátnu možnosť spo lu-

podieľať sa na tvorbe jednotného európ ske -

ho mýtneho systému. Palubná jednotka je už

dnes technologicky pripravená na takzva nú

interoperabilitu – spoluprácu s mýtnymi

systémami implementovanými v krajinách

Európskej únie. 

Mapa spoplatnených úsekov a zákazníckych miest
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Aby vietor 
z mora 
pracoval
pre ľudí

AUTOR: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: MICHAL MOUČKA

Továreň v Aalborgu: Aalborg je tretím najväčším mestom v Dánsku. Blízky prístav umožňuje ľahkú prepravu
nadrozmerných nákladov, akými sú aj takmer šesťdesiatmetrové rotorové listy. Primerané rozmery musí mať
aj výrobná hala, ktorá na dĺžku meria 250 metrov. 



Pred dvadsiatimi rokmi začala pracovať prvá veterná farma na svete, umiestnená na otvorenom mori
– takzvaný offshore. Bolo to v roku 1991 pri dánskom mestečku Vindeby, v ktorého názve sa symbolicky
skrýva slovo „vietor“. Odvtedy celý odbor pokročil o kus ďalej a má za sebou rad úspešných projektov.
Prečo sa offshorové elektrárne tak rýchlo rozšírili? V prvom rade preto, lebo ponúkajú dobré riešenie
pre krajiny s vysokou hustotou obyvateľov, kde sa len ťažko hľadajú miesta pre vnútrozemské veterné
farmy. A navyše vietor na mori býva silnejší i spoľahlivejší.

Unikátna technológia: Výroba vrtuľových listov veterných elektrární v Aalborgu
je patentovaná. Kým ostatní výrobcovia listy lepia z dvoch častí ako vianočné pečivo,
tu sa jednotlivé listy odlievajú v jednom kuse bez akýchkoľvek spojov. Tým sa výraz ne
zvyšuje ich kvalita a najmä odolnosť proti vplyvom počasia, napríklad úderom blesku.

Sklené vlákna: Spotreba sklených vláken je v Aalborgu vysoká. Sú základom 
sklolaminátu, z ktorého sa vrtule vyrábajú. Do skladu prichádzajú v roliach 
rozlíšených podľa dĺžky vlákna.

Výrobné stanoviská: Celý výrobný proces je zorganizovaný do najmenšieho 
detailu, aby spĺňal najprísnejšie kritériá z hľadiska efektivity, bezpečnosti práce 
a ochrany prostredia. Pohyb ľudí po hale je minimálny, odpad sa starostlivo triedi
a prekvapujúco nepočuť takmer žiaden hluk.

M
estečko Vindeby si v roku 2008

pripísalo ďalšie prvenstvo, tento -

raz sa stalo miestom výskumu

plávajúcich inštalácií veterných

elektrární, ktorým sa predpovedá veľká bu dúc-

 nosť. Najvýznamnejším svetovým dodávateľom

offsho rových veterných elektrární je spo loč nosť

Siemens. V materskom závode v dánskom Aal-

 borgu vyrába najväčšie sériové veterné turbíny

s výkonom 3,6 MW a s rotorovými listami dlhými

až 58 metrov. Boli sme sa pozrieť, ako sa uni kát -

ne listy turbín vyrábajú. 
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Plnenie epoxidom: Alchymistické laboratórium pripomína aparatúra, kde sa podľa špeciálneho (a pochopiteľne
tajného) receptu miesi v pomere 3:1 epoxidová živica s tvrdidlami, ktoré jej dodajú požadované vlastnosti. Vyskla-
daná forma sa plní epoxidom technológiou vákuového vstrekovania. Vnútri formy sa vytvorí podtlak, ktorým
sa epoxidová zmes nasáva. Aktuálne množstvo epoxidu vo forme zistí obsluha podľa úrovne hladiny v referenčných
nádobách umiestnených pozdĺž formy.

Ako v lietadle: Listy otáčajú turbínou vďaka aerody-
na mickému vztlaku, ktorý spôsobuje vanúci vietor.
Princíp je podobný ako pri lietadle. Vo vzduchu sa udrží
v dôsledku asymetrického tvaru krídel – plocha hornej
strany je väčšia ako plocha spodnej strany, preto tu
vzduch prúdi rýchlejšie, vzniká podtlak a lietadlo letí.
Aj listy turbíny majú iný tvar prednej a zadnej strany,
vzniknutý vztlak tu otáča vrtuľou dopredu.

Obrovské monštrum: Nielen vrtuľové listy udivujú svo-
 jou dĺžkou. Aj pred samotnou formou sa človek cíti ako
mravec pri päte slona. Celé toto monštrum sa k hlave
rotora pripevňuje množstvom veľkých a pevných skrutiek.

Pevné jadro z balzy: Balzové drevo je vhodné nielen pre modelárov. Ako obrovské puzzle vyzerá obkladanie listu
týmto drevom narezaným na drobné segmenty, aby sa dalo správne vytvarovať. Tvorí pevné jadro – kostru roto-
rovej vrtule.

Kostra vrtule: Dôležitým krokom pri výrobe listu je
balenie kostry do sklených vláken. Spodná i horná
časť vrtule sa vytvárajú rovnako: balza sa obloží pät-
nástimi vrstvami, ktoré sa kladú v rôznych smeroch,
aby sa zvýšila pevnosť. Neskôr sa celá forma vyplní
epoxidovou živicou, ktorá sa absorbuje do sklených
vláken a tým vznikne kvalitný sklolaminát. 

Presnosť a dokonalosť: Sklené vlákna sú vysoko pevné
v ťahu, ale veľmi krehké v ohybe. Základom úspechu je
preto dokonalé vyrovnanie fólií na balzovom základe.

Drôt proti bleskom: Na šírom mori je najväčším nepria-
teľom búrka. Každý vrtuľový list má preto v sebe zapus-
 tený medený drôt so špeciálnym povlakom, ktorý slúži
ako bleskozvod. Pri výrobe sa ukladá do drážky z ľahkého
dreva juhoamerického stromu balza. 

T E C H N O L Ó G I E A K O  V Z N I K Á



Kvalita povrchu: Sklolaminát z vrstiev sklených vlá-
ken impregnovaných vhodnou epoxidovou živicou
tvrdne 6 až 10 hodín. Reagujúca hmota sa pritom
silne zahrieva a súčasne sa stáva priehľadnou. To
uľahčuje prvý krok kontroly kvality. Prípadné nerov-
nosti či trhlinky totiž vidno voľným okom. A ak ich
kontrola náhodou prehliadla, prístrojovému skeneru
neuniknú. 

Prstenec základov listov: Jediné komponenty, ktoré sa v Aalborgu nevyrábajú, ale dodávajú sa na zákazku,
sú spodné segmenty listov. Z nich sa vytvára prstencová základňa, ktorou vrtuľa dosadá na rotor.

Uchytenie na rotor: Prstenec základového segmentu
tvorí neuveriteľných 120 vrstiev sklolaminátu. Aby sa
vrtuľa správne otáčala, musí sa uchytiť na rotor pod
vhodným uhlom. Spodný prstenec sa preto pred mon-
 tážou orezáva na uhol dvoch stupňov. 

Vrtule na ťahačoch: Hotové vrtuľové listy sa odvážajú na obrovských ťahačoch k miestam inštalácií, kde sa
poskladá celá veterná elektráreň a uvedie do prevádzky. 

Elektráreň na mori: Turbína nainštalovaná na elek-
trárni. Vietor z mora už nikoho neobťažuje, naopak,
pracuje teraz pre ľudí. 

Obor z Aalborgu: Najväčším typom vrtuľového listu, aký sa v Aalborgu vyrába, je 58 metrov dlhý obor vážiaci
12 ton. Napriek úctyhodným rozmerom však nie je neohrabaný. Počas plnej prevádzky dosahuje pri 15 otáčkach
za minútu obvodovú rýchlosť 270 km/h. Len ťažko uveriť, že tu za týždeň dokážu vyrobiť päťdesiat takýchto listov.
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V
čase päťdesiatych narodením la se-

ra si dávame inú otázku: Na čo

všetko to ešte bude dobré? Možno

ani netušíme, akým smerom sa

tento pol storočia starý vynález vydá vo svete

zajtrajška. Jeho súčasné možnosti a ďalšie

perspektívy sú totiž stále v nedohľadne. 

Dar od priateľa Lasera 
Vreckové laserové ukazovadlo, ktoré sa už

stalo neodmysliteľnou súčasťou audio vizu ál-

nych prezentácií, dosiahne svojím červeným

či zeleným laserovým lúčom bez problémov

T E C H N O L Ó G I E

Osud nejedného geniálneho technického výtvoru ľudstva postihol
na začiatku aj laser. Podobne ako pri lete prvých družíc na obežnej
dráhe okolo Zeme sa mnohí vtedy pýtali: A na čo to bude dobré?

Lúče 
bez hraníc 

AUTOR: MILAN BAUMAN
FOTO: HUGHES AIRCRAFT COMPANY, 

BOEING, NIF, ARCHÍV AUTORA

V Ý R O Č I E



na vzdialenosť šesťsto metrov. Pritom sa dá

bežne kúpiť za niekoľko eur. Zovšednelo. Ko-

niec koncov, ako sám laser. 

Napríklad taký Blu-ray. Modrý lúč popohnal

vývoj optických diskov, ženie dopredu najmä

filmový priemysel, ale mnohí ani netušia,

či nepremýšľajú o tom, na akom princípe

Blu-ray prehrávače pracujú. Načo aj? 

V známej českej komédii Adela ešte ne ve če -

rala slúžil laser ako zbraň. V tejto filmovej

paródii vystupuje Nick Carter (fiktívny ge niál-

ny americký detektív, hrdina vyše tisícky

prí behov vychádzajúcich od konca 19. do

po lo vice 20. storočia v USA), ktorého stvár nil

divadelný a filmový herec Michal Dočoloman-

 ský. Pamätníci filmu si isto spomenú na ne -

zabudnuteľnú scénu, keď Carter komisárovi

Ledvinovi predvádza, ako vraví, „solárnu

ručnicu“ s dodatkom „dar priateľa Lasera“.

A laser je naozaj dar, ktorý ľudstvu otvára

nové dvere do budúcnosti. 

Tušenie objavu 
Takmer každý, kto vyrastal na vernovkách

a iných knižných pohľadoch do svetov zaj-

trajška, musel hltať aj sci-fi príbeh Alexeja

Tolstého Smrtiace lúče inžiniera Garina,

ktorý vyšiel v polovici dvadsiatych rokov

minulého storočia. 

Hlavným hrdinom je zvrátený geniálny vy ná-

lezca inžinier Garin, ktorý plánuje pomocou

svojho vynálezu – hyperboloidu – ovládnuť

svet. Garinov hyperboloid funguje zhruba

ako laserový lúč s obrovskou ničivou silou,

s ktorým možno z morskej hladiny vymazať

vojnovú flotilu, ako aj preniknúť do zemské-

ho vnútra a ťažiť z neho zlato podobne ako

ropu.

A. Tolstoj tu už v dvadsiatych rokoch neuve-

riteľne presne opisuje princíp podobný laseru.

Ale jeho skutočný zrod sa datuje až do oveľa

neskoršieho času, hoci na svet neprišiel z čis-

ta-jasna len „lusknutím prstami“.

Predvojom bol rádiolokátor
Radar sa počas druhej svetovej vojny na oboch

stranách frontu používal na zisťovanie po lo -

hy nepriateľských lietadiel a lodí. Vo vy sie la či

radaru (anglický akronym pre Radio Detec -

ting And Ranging) sa tvoria vy so ko frek venč né

elektromagnetické impulzy veľmi malej vlno-

vej dĺžky (mikrovlny), ktoré sa následne od-

rážajú od sledovaného objektu. Po roku 1945

vývoj ďalej pokračoval a zlepšil parametre

mikrovlnných vysielačov i prijímačov. 

Fyzici sa vtedy vrátili k Einsteinovej myš lien-

ke o stimulovanej emisii žiarenia. V roku 1917

predpovedal, že okrem absorpcie a spontán-

nej emisie existuje ešte stimulovaná emisia.

V roku 1954 vznikli v moskovskom Fyzikál-

nom ústave Akadémie vied Sovietskeho zvä zu

(Nikolaj Basov a Alexander Prochorov) a prak-

 ticky súčasne na Kolumbijskej univerzite 

v New Yorku (Charles Townes) prvé kvantové

generátory mikrovlnného žiarenia. Tieto prí -

stroje dostali pomenovanie maser, od vo de né

zo začiatočných písmen názvu Micro wave

Amplification by Stimulated Emission of Ra-

diation (zosilňovač mikrovĺn pomocou sti mu-

lovanej emisie žiarenia) a všetci traja vedci zaň

dostali v roku 1964 Nobelovu cenu za fyziku.

Základom masera bola komôrka s čpav ko vou

náplňou, vložená do silného elektrického

poľa. Odtiaľ bol už len krôčik k principiál ne

Svet science-fiction: Snímky z laboratórií, kde zdokonaľujú laserové systémy, často pripomínajú pohľady 
do sci-fi svetov. Ide však o realitu, ktorá prekonáva predstavy aj súčasníkov.



podobnému prístroju, ktorý by dokázal na -

miesto mikrovĺn zosilňovať optické žiarenie.

V hre je viac otcov
Ch. Townes, jeden z vynálezcov masera, si so

švagrom Arthurom Schawlowom dal 22. mar -

ca 1960 patentovať princíp kvantového zo -

sil ňovača optického žiarenia. Originalitu ich

myšlienky však vzápätí spochybnil ich krajan

Gordon Gould. Mladý americký fyzik tvrdil,

že na princíp zosilňovania svetla prišiel skôr

a ako dôkaz predložil notársky overený zá pis-

 ník, do ktorého si v roku 1957 svoje myš lien -

ky zaznamenal. 

Tak či onak, Gordon Gould sa dnes pova žu je

za autora pojmu laser. Ten vznikol zo začia-

točných písmen spojenia Light Amplification

by Stimulated Emission of Radiation, teda

zosilňovanie svetla pomocou simulovanej

emisie žiarenia. 

Kým uchádzačov o titul duchovného otca la -

sera je niekoľko, o osobe, ktorá teóriu uviedla

do praxe, nie sú žiadne pochybnosti. Prvý

funkčný prototyp lasera (s červenými lúč -

mi laserového svetla) postavil a predvie -

dol 16. má ja 1960 fyzik Theodore Maiman

z Hughe sových výskumných laboratórií 

v kalifornskom Malibu. Ako aktívne pro stre -

die zvolil kryštál syntetického rubína. Bude nie

atómov na vyššiu energetickú hladinu sa

uskutočňovalo krátkymi svetelnými zá bles -

kami výbojky. K zosilneniu svetla stimulo-

vanou emisiou dochádzalo medzi dvoma

rovnobežnými zrkadlami.

Hoci aparát T. Maimana dokázal vytvárať

la serový lúč len v podobe krátkych pulzov

(ne bol schopný fungovať nepretržite) 

a z dneš né ho pohľadu pôsobil primitívnym

dojmom, odštartoval éru kvantovej optiky.

Krátko po prvom rubínovom laseri začali

vznikať ďalšie typy. Líšili sa nielen aktívnym

prostredím, ale aj spôsobom budenia, vý ko -

nom, vlastnosťami i parametrami. Veľkým

krokom vpred bol najmä vynález po lo vo di čo-

vého lasera v roku 1962 na základe laserovej

diódy, ktorý výrazne zmenšil zdroje lúčov. 

Odvtedy sa laser skúma a vyrába v mnohých

variantoch a rôznymi technológiami, kto rých

výpočet by bol priveľmi dlhý. Prakticky mož -

no povedať, že s laserom sa dnes stretávame

takmer na každom kroku.

Hovorí k vám hologram
Lasery, ktoré spôsobili absolútny prevrat 

v mnohých odboroch, vytvárajú celkom zvlášt -

ny druh svetla, ktoré sa v prírode nikde ne vy-

skytuje. Je jednofarebné (mo nochromatické)

a má podobu úzkeho smerového lúča. Na

tomto základnom princípe sa v početných

výskumných pracoviskách pripravuje aj bu -

dúcnosť tohto vynálezu. Ťažko predvídať, aký

bude, ale s niektorými víziami nás už teraz

zoznamujú najmä autori science-fiction.

Napríklad v populárnom televíznom sci-fi

seriáli Hviezdna brána laser vystupuje okrem

iného (napríklad popri zbraňových systé-

moch) v podobe Asgardského hologramu.

Táto zobrazovacia komunikačná technológia

vysoko vyspelej mimozemskej rasy Asgardov

vytvára holografický obraz, ktorý možno

vygenerovať kdekoľvek, bez akéhokoľvek

projektora. 

Podobné veľmi reálne holografické zobrazo-

 vacie technológie nájdeme v ďalších filmoch,

okrem iného vo Hviezdnych vojnách či v Star

Treku. Vládne všeobecne rozšírený názor,

že je to reálna predstava budúceho vývoja.

Laserové zbrane budúcnosti
V tomto prípade zďaleka nejde o fikciu. Na -

opak, hovoríme o horúcej súčasnosti. Vo feb -

ruári tohto roka USA úspešne otestovali
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Laser proti raketám: Hyberboloid z románu Alexeja Tolstého Lúče smrti inžiniera Garina mal mimoriadny výkon
a na svoju dobu neuveriteľné vlastnosti. Čo by asi povedali vtedajší čitatelia tejto knihy na súčasné možnosti
laserových zbraní? Začiatkom roka laser, upevnený na špeciálne upravený Boeing 747, zničil odpálenú balistickú
raketu. 

Jeden z otcov laseru: Theodore H. Maiman s kryštálom
syntetického rubínu, ktorý bol srdcom prvého laseru. 

T E C H N O L Ó G I E V Ý R O Č I E



vy soko výkonný laser umiestnený na lieta-

dle, ktorému sa podarilo zostreliť balistic kú

raketu. Podľa americkej Agentúry pre proti-

raketovú obranu ide o prvý úspešný test

tejto futuristickej technológie. Laser, ktorý

vojaci skúšajú aj pre ďalšie využitie, vraj

poskytne možnosť zlikvidovať niekoľko cie -

ľov rýchlosťou svetla zo vzdialenosti stoviek

kilometrov. 

Prvá laserová zbraň sa objavila v roku 1968,

keď firma AVCO Everett postavila plynový

laser CO2 s výkonom niekoľkých stoviek kilo-

wattov. Podľa neoficiálnych správ dokázal

tento laser už vtedy zničiť lietadlo. 

Zapália obrovské lasery fúziu?
Plnohodnotné prístroje, ktoré by dokázali

rozbehnúť termojadrovú fúziu, aká horí 

v Slnku a iných hviezdach, síce stále ešte nie

sú k dispozícii, ale ich vznik je len otázka

času. Zatiaľ sa darí vytvárať krátke a do ma -

lého priestoru koncentrované laserové pulzy,

ktoré trvajú niekoľko miliardtín sekúnd. Ak

bude tento laserový náraz dostatočne silný,

malo by už dôjsť k zlúčeniu jadier vodíka 

a uvoľneniu obrovskej energie. Bude to teda

zrejme unikátny vynález, ktorý sa zaslúži 

o novú energetickú perspektívu ľudstva.

Naj bližšie sa dostali začiatkom tohto roka

vý skum níci v momentálne najväčšom la se -

ro vom systéme na svete, v kalifornskom Na-

 tional Ignotion Facility. V zariadení, ktoré

vý ko nom šesťdesiatnásobne prevyšuje dneš -

né lasery, ostreľujú guľôčku s priemerom

jedného milimetra 192 laserovými lúčmi 

s koncentrovanou energiou okolo dvoch

miliónov joulov.

A čo ďalej?
Ak sa zamyslíme nad možnosťami lasera,

napadá nám v tomto čase často diskutova ná

téma – prenos energie na diaľku. Rovnako

sa uvažuje aj o prenose energie smerom ku

kozmickým staniciam. Takýchto nápadov je

veľa.

V tomto okamihu však len môžeme pokrčiť

ramenami, pretože niektoré objavy sa naozaj

ťažko predvídajú. Celkom isto však nie sme

na konci ďalších, možno aj prevratných mož -

ností lasera. 

Nove šance ponúka napríklad európsky pro-

jekt Extreme Light Infrastructure (ELI) – viac -

účelového lasera s výkonom zhruba stokrát

väčším, ako je výkon najväčších súčasných

laserov. Obrovský laser bude jadrom apli kač -

ného centra pre vývoj nových materiálov,

hadrónovej terapie, kompaktných ultrain-

tenzívnych zdrojov žiarenia a častíc a pre

základný výskum v kvantovej a relativistickej

fyzike. Očakáva sa, že prinesie nové poznatky.

Na projekte spolupracuje trinásť európskych

krajín a ak sa tento projekt uskutoční, pôjde

o najväčší laser na svete. Predpokladá sa

vý stavba troch laserových centier v Českej

republike, Maďarsku a Rumunsku. 

Najvýkonnejší laser: V americkom tokamaku National Ignition Facility sa pokúšajú zapáliť umelé slnko. 
Na dvojmilimetrovú guľôčku naplnenú vodíkom, uloženú v zlatom valčeku, útočí takmer dvesto laserových
lúčov. 

Holografický priestor: Hologram z kultového seriálu Hviezdne vojny má schopnosť prenášať informácie a hovoriť
s ich príjemcom. Možno predpokladať, že táto vízia nie sú veľmi vzdialené od možností vedy a techniky 21. storočia.



Z D R A V I EI N O V Á C I E

Každý pohľad do ľudského vnútra je zásah do organizmu. Nie je to inak ani v prípade, keď sa pozeráme
pomocou röntgenových lúčov. Aj preto Siemens vyvíja medicínske prístroje schopné s čoraz menšou
intenzitou žiarenia vytvoriť snímku, ktorá lekárom napovie, ako liečiť alebo operovať. 

Najvyššia kvalita
pri najnižšej dávke AUTOR: MILAN LOUCKÝ

FOTO: SIEMENS

João Carlos Costa, M.D., Diagnóstico por Imagem,
LDA, Portugalsko: Aj pri použití extrémne malého
množstva kontrastnej látky intravenózne (35 ml) 
vynikne perfektný obraz tepien. Dosiahnutý bol
s veľmi nízkou dávkou 1,12 mSv.
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A
by Siemens dokázal kvalitu prí stro-

jov CT, usporiadal súťaž o naj lep šiu

snímku získanú s čo najmenšou

dáv kou žiarenia. Volá sa Internatio-

nal CT Image Contest a mohol sa jej zúčastniť

každý lekár so snímkou zhotovenou na nie -

ktorom z rodiny prístrojov CT Somatom Defi-

 nition. Ďalším kritériom bola čo naj niž šia

dávka ožiarenia a prirodzene aj vysoká

kvalita snímky. Viac ako tristo klinic kých

obrazov z tridsiatich krajín hodnotila me dzi -

národná porota zložená z uznávaných profe-

sorov. Súťažilo sa v šiestich kategóriách pre

rôzne časti tela – srdce, cievy, hrudník, bruš -

ná dutina, panva a neurologické zobra zenie

a každá ma la jedného víťaza. Jednomyseľný

verdikt hodno tiacej poroty znel veľmi opti-

misticky: „Sním ky víťazov sú vynikajúce a do-

kazujú, že mimoriadne vysokú diagnostickú

hodnotu možno dosiah nuť aj s extrémne

nízkou dávnou radiácie. Vidno dokonca aj

veľmi jemné detaily, kto ré vedú k presnej šej

diagnostike.“ Víťazné ob ráz ky pochádzajú ce

z Belgicka, Číny, Japonska, Kanady, Portugal-

ska a Švédska vystavili orga nizátori na Európ-

 skom rádiologickom kongre se v marci vo

Viedni. O všetkých pri hlásených snímkach

mohli diskutovať aj používatelia ko munitnej

siete Facebook, kto rí navyše mali možnosť

hlasovať za svojich favoritov. 

Yuko Utanohara, M.D., spoluautori: Nobuo Iguchi,
MD, PhD., Kenji Horie, Tatsunori Niwa, Saka kibara
Heart Institute, Japonsko: 68-ročná žena s diagnózou
strednej aterosklerózy. Vynikajúca snímka s nízkou
dávkou 0,97 mSv.

Prof. Dan Han, M.D., Kunming, Medical College,
Čína: CT rozšírenia hlavy a krku, slinivky brušnej a liso  -
vania portálnej žily. Na vznik snímky stačila dávka
6,34 mSv.

Robert McGregor, M.D., Boundary Trails Health Centre,
Kanada: CT angiografie (CTA) a CT obmedzeného prieto-
ku krvi u 55-ročnej ženy. Snímka bola zhotovená s dávkou
7,55 mSv.

Gregory Nicaise, M.D., spoluautor Philippe Everarts, M.D., Centre Hospitalier
de Jolimont, Belgicko: Snímka aorty, vľavo bronchiálne stenózy, atelektázy
a pľúca. Dávka 0,25 mSv.

Petter Quick, CMIV Linköping University, Švédsko: 47-ročná žena s bližšie nešpecifiko-
 vanými bolesťami na hrudi. CT sa zhotovilo, aby sa vylúčilo ochorenie koronárnych tepien,
pľúcna embólia a rovnako aj nádor na pľúcach. CT naozaj nepreukázalo žiadne patologické
zmeny. Snímka vznikla pri dávke len 0,82 mSv.
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S
topäťdesiat rokov museli nákladné

vlaky na všetkých železniciach dávať

prednosť rýchlikom a osobnej dopra -

ve. Pomaly sa šinúce nákladné vlaky

ustúpili aj oveľa pružnejšej konkurencii, hoci

drahšej a neekologickej kamiónovej doprave.

Zo spoločných tratí starnúcich železníc sa

najprv odtrhli vysokorýchlostné vlaky, kto ré

konkurujú leteckej a automobilovej doprave.

Podobným nápadom sa inšpirovala Európska

únia a plánuje vybudovať vyhradené trate

len pre rýchlu nákladnú dopravu (zaru če -

ných 120 km/h). 

„Rýchle koľajnice“ majú prepojiť európske

prístavy a priemyselné centrá. Jednou zo šty-

roch hlavných križovatiek budúcej siete je

aj Maschen, kde sa tridsať rokov zostavujú

ucelené nákladné vlaky. Už nejde o tradičnú

zriaďovaciu stanicu, v ktorej sa jednotlivé

vagóny z vlakov rozpájajú a presúvajú lo -

ko motívami do nových súprav, a to všetko

v sprie vode chaotického mávania zástav ka mi

a pískania posunovačov. Maschen je vyba ve ný

automatizovanými zvážnymi pahorkami.

Denne roztriedi až päťtisíc vagónov a zo sta ví

120 vlakov smerujúcich do Hamburgu alebo

do Škandinávie a až 150 vlakov naložených

kontajnermi z obrovských lodí s nákladom

z ďalekej Ázie.

Stanica z leteckého pohľadu
Koľajisko obojstrannej zriaďovacej stanice,

v železničiarskom slangu „ranžír“ (z nemec-

Viete, kde nájdete najväčšiu železničnú stanicu v Európe? 
V Maschene neďaleko Hamburgu. Na ploche, ktorá sa rovná
ťažko predstaviteľným štyrom stovkám futbalových ihrísk, 
sa rozkladá najväčšia zriaďovacia stanica slúžiaca nákladnej 
doprave. Keby sme tunajšie koľajnice položili do jedného radu,
viedli by až do tristo kilometrov vzdialeného Berlína.

Koľajnicový zázrak
Maschen AUTOR: JAN TŮMA

FOTO: ARCHÍV AUTORA, SIEMENS

Spleť koľajníc: Smerovacie koľajisko juh – sever sa rozvetvuje do 64 smerových koľajníc.

Postrk rozpojených vlakov: Manipuláciu s vozňami
majú na starosti dieselhydraulické lokomotívy M&K 
s výkonom 850 kW.

D O P R A V AI N O V Á C I E



 kého Rangierbahnhof), sa v lesnatej rovine

rozťahuje do šírky 120 koľajníc. Srdcom sú

dva úplne automatizované zvážne pahorky,

mozgom riadiaca centrála a štvorica niekoľ-

koposchodových stavidiel. Využívajú riadiaci

systém vlakotvorby vyvinutý spoločnosťou

Siemens. 

V smere juh – sever sa smerovacie koľajisko

rozvetvuje do 64 koľajníc, v smere sever – juh

do 48 koľajníc, na ktorých sa zostavujú vlaky

z vozňov schádzajúcich z automatizovaných

zvážnych pahorkov. Oba smery sú prepojené

manipulačnými koľajnicami, kam za chá dza jú

elektrické lokomotívy po odpojení od prija -

tých vlakov, aby po kratšej prestávke mohli

po kra čovať v jazde s novo zostavenými

vlakmi. 

Inteligentná „zjazdovka“
Po odpojení a odstavení lokomotívy, ktorá

priviezla vlak z rozradenia, rozpojí personál

súpravu na vozne s rovnakou cieľovou sta ni-

cou a prenosnými rádioterminálmi to ohlási

do počítača operátora. Operátor prevezme

diaľkové riadenie postrkovej dieselhydra ulic -

kej lokomotívy, ktorá vlak vytlačí na 300 met -

rov dlhý a 5,4 metra vysoký zvážny pa ho rok.

Podľa aktuálneho obsadenia smerových ko-

ľajníc, hmotnosti vozňov a odvesov, dokonca

aj s prihliadnutím na smer a silu vetra mu

medzitým počítačový systém vyráta optimál -

nu postrkovú rýchlosť pre okamih, keď voz ne

alebo odvesy dosiahnu vrchol a začnú schá -

dzať k smerovým koľajniciam. Zrýchlenie

vozňov sleduje radar a kolesové brzdy zovrú

svoje čeľuste vždy tak, aby rýchlosť nárazu na

posledný vozeň zostavovaného vlaku ne pre -

kročila 4,5 km/h. Cestu nastavujú výhybky,

ktoré sa musia stihnúť prehodiť v momen-

toch, keď cez ne nič neprechádza. 

Všetko to sleduje operátor, ktorý zasiahne

v prípade poruchy. Pohyb i pozíciu vozňov

signalizujú na druhom monitore koľajnico -

vého plánu svetelné body a linky, podobne

ako leteckí dispečeri sledujú pozíciu a dráhu

pristávajúcich lietadiel. Občas niektorý vozeň

prebrzdením alebo nečakaným zvýšením

odporu ložísk na smerovej koľajnici „zamrz-

ne“. Predtým to musela napraviť postrková

lokomotíva, dnes operátor jednoducho tla -

čidlom ovláda diaľkovo riadené lano medzi

koľajnicami, ktoré pohybuje postrkovým

vozíkom. Ten „zamrznutý“ vagón natlačí

na posledný vozeň tak, aby sa dal bezpečne

pripojiť. 

Prestavba v plnej prevádzke
Po vyše tridsaťročnej prevádzke „ranžíru“

v Maschene sa ukázala potreba prispôsobiť

smerové koľajisko požiadavkám nárastu pre -

pravy tovarov z Hamburgu i Brém. Výmenu

si takisto vyžiadalo trolejové vedenie, obnovu

potrebovali tiež značne opotrebované posu -

novacie lokomotívy, výhybky a brzdy. Aj

výkonnosť zvážnych pahorkov sa musela zvý-

šiť a modernizovať, nevyhnutný bol riadiaci

systém. Celú obrovskú stanicu v noci osvetlí

energeticky úspornejšie veľkoplošné zdroje

z LED diód. Náročnosť modernizačného pro-

 jektu podčiarkuje aj fakt, že prevádzku uzla

počas štvorročnej rekonštrukcie nemožno

ani na okamih zastaviť. 

Ohromujúce čísla z Maschenu
Takmer 700 metrov široké koľajisko, ktoré je v noci osvetlené 2 700 sodíkovými zdrojmi, sa
rozvetvuje na odstavné koľajnice pre poškodené vozne, na koľajisko pre posunovacie loko-
motívy a koľajnice k pomocným prevádzkam. Napočítali by sme tu 825 prevažne diaľ kovo
riadených výhybiek, 688 svetelných návestidiel, 140 koľajnicových bŕzd a 25 posu novacích
lokomotív. Päťsto zamestnancov v trojzmennej prevádzke denne „spracuje“ až päťtisíc voz -
ňov. Od roku 1977, keď uviedli Maschen do prevádzky, tu dodnes roztriedili a zostavili
takmer 1,5 milióna vlakov s približne 50 miliónmi vagónov. To sú doslova ohromujúce čísla.

Elektrické ťahače: Šesťnápravové DB 155 patria k základným typom diaľkovej flotily lokomotív firmy Railion, patriacej
Deutsche Bahn. Celkovým počtom takmer tritisíc lokomotív je najväčší železničný nákladný dopravca v Európe.
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Odporcovia pokusu varovali, že expe ri-

ment môže vytvoriť čiernu dieru, v ktorej

hlbinách zmizne náš svet. Teraz sa tu spo -

lu zhovárame a to znamená, že katastro -

fický scenár sa nenaplnil. Ako po kračuje

výskum simulujúci Veľký tresk?

Experiment sa netýka Veľkého tresku ako

takého. To sa len pre verejnosť tak zaobalilo

a novinári sa toho chytili, lebo to dobre znie.

Fyzici v CERN-e neskúmajú sa mot ný okamih

vzniku vesmíru, ale ako vy ze rala hmota a náš

vesmír tesne po ňom. Zá  roveň overujú fy zi -

kálne teórie, ktoré to popisujú.

Aké sú prvé poznatky?

Nejde o jednorazový experiment, ale o kom-

 plexný výskum, ktorý potrvá zhruba desať

rokov. Výsledky budú prichádzať postupne.

Zatiaľ sa urýchľovač len spúšťa, je to totiž

veľmi náročný a zdĺhavý proces. Fyzici už

na ňom síce robia nejaké výskumy, ale ešte

nepracuje na plný výkon. Pokiaľ ide o počty

zrážok častíc, dosahuje ani nie tisícinu plá -

novanej kapacity.

Kedy nabehne na plný výkon?

V prvom kroku musíme dosiahnuť vyššiu

intenzitu zväzkov, aby sme vytvorili viac

zrážok. Tá sa oproti súčasnému stavu musí

zvýšiť približne tritisícnásobne. S takouto

vysokou intenzitou by mal byť urýchľovač

schopný pracovať už o niekoľko mesiacov.

S týmito parametrami bude fungovať tento

a budúci rok, potom ho čaká ročná technická

prestávka, ktorú využijeme na doplnenie nie -

ktorých systémov, aby urýchľovač mohol ísť

aj na plný energetický výkon, čiže na 14 tera -

elektrónvoltov. Dovtedy bude môcť bežať len

na polovičnú energiu.

Ako si máme predstaviť tento supero-

brovský urýchľovač, o ktorom sa teraz

toľko hovorí?

Je to najväčší urýchľovač elementárnych čas-

tíc na svete. Budoval sa desať rokov, pričom

jeho výstavba stála okolo tri miliardy eur.

Ďalšie tri miliardy eur pohltia štyri plánované

experimenty. Tvorí ho tunel zhruba v tvare

kruhu, ktorý je dlhý takmer 27 kilometrov.

Nachádza sa 80 až 160 metrov pod zemou

Ľ U D I A

V ostatných marcových dňoch sa v Európskej organizácii pre jadrový
výskum (CERN) vo Švajčiarsku začal pokus, ktorý mnohé médiá
označujú za najväčší fyzikálny experiment v dejinách ľudstva.
Vo Veľkom hadrónovom urýchľovači (LHC) sa vedci snažia simulovať
podmienky, aké boli krátko po vzniku vesmíru. Súčasťou súkolesia
tisícov vedcov z celého sveta, ktorí na experimente pracujú, je aj
slovenský elektrotechnický inžinier Daniel Valúch.

M Y  V I S I O N S

AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: JOZEF JAKUBČO, 

ARCHÍV D. VALÚCHA

Prečo majú 
veci hmotnosť



na švajčiarsko-francúzskom pomedzí, medzi

Ženevským jazerom a pohorím Jura. Častice

v urýchľovači sa môžu pohybovať takmer

rýchlosťou svetla, hoci pri fyzikálnych expe -

rimentoch tohto druhu nie je ani tak dôležitá

rýchlosť ako skôr energia častíc. Čím je vyš šia,

tým rýchlejšie sa častice pohybujú. V prípade

LHC môžu dosiahnuť až 99,999999 percenta

rýchlosti svetla. To zodpovedá energii približ-

ne sedem teraelektrónvoltov.

Dá sa táto energia prirovnať k niečomu

hmatateľnému?

Ide o také vysoké hodnoty energie, aké do sa -

hujú niektoré makroskopické objekty. Sedem

teraelektrónvoltov je napríklad kinetická

energia letiaceho komára.

Komára? Čakal som, že uvediete mini -

málne stotonový vlak rútiaci sa rých los ťou

sto kilometrov za hodinu.

Musíte si uvedomiť, že letiaceho komára ne -

tvorí jedna častica, ale z hľadiska fyziky ide

o rozmerný hmotný objekt z rádovo desať

na dvadsiatu protónov a elektrónov, pričom

tento oblak častíc má približne rovnakú ener -

giu ako zväzok, ktorý obieha v urýchľovači.

Koľko ľudí pracuje v CERN-e?

Denne sa v stredisku pohybuje päť- až šesť -

tisíc vedcov, z nich je približne dva a pol tisíca

kmeňových zamestnancov, ďalej niekoľko

stoviek študentov a potom sú tu takzvaní

používatelia, čiže predovšetkým fyzici, ktorí

v CERN-e vykonávajú experimenty, ale pra -

cujú pre iné vedecko-výskumné inštitúcie.

Dorozumievajú sa po anglicky a francúzsky,

čo sú dva oficiálne jazyky, ale vzhľadom na to,

že tamojšiu vedeckú komunitu tvorí okolo

sto národností, počuť tam aj iné reči.

Pracovali ste ako technik v rádiu Rag-

time a neskôr vo Fun rádiu. Ako ste sa

odtiaľ dostali do jednej z najuznávanej -

ších vedeckých inštitúcií, ktorá má po -

diel na zrode internetu, pozitrónovej

emisnej tomografie či mobilnej komu-

nikácie?

Aby neprišlo k omylu, CERN nestál za zro dom

týchto vecí, ako sa často nesprávne uvádza,

ale technológie, ktoré tam boli vyvinuté, sa

neskôr uplatnili pri ich vývoji. Napríklad 

o vznik internetu sa zaslúžila americká ar-

máda, CERN rozvinul len jednu z jeho slu žieb

– World Wide Web. Rovnako to bolo aj s po -

zitrónovou emisnou tomografiou, keď lekári

začali pri diagnostike využívať technológie,

ktoré slúžili na detekciu častíc vznikajúcich

pri rozpade rádioizotopov. Technológie na

výrobu ultrapresných plošných spojov, ktoré

majú pôvod v CERN-e, sa zasa začali používať

pri produkcii mobilných telefónov. To som

však trošku odbočil. Pokiaľ ide o mňa, v rá -

diách som pracoval počas štúdia na vysokej

škole. Do CERN-u, ktorý ponúka početné

programy pre mladých fyzikov a in ži nie rov,

som odišiel ešte ako študent. Na jeden z nich

som sa prihlásil. Mal som šťastie, vybrali ma.

Robil som tam diplomovú prácu a už som

tam zostal.

Aká bola téma vašej diplomovej práce?

Na urých ľovanie častíc sa používajú veľmi

silné elek tromagnetické polia. V tom čase

bolo potrebné vyvinúť prístroj, ktorý by

dokázal merať parametre vysokovýkonných

vy so ko frekvenčných zosilňovačov. V diplo-

movke som sa zaoberal práve touto úlohou.

Potom som v CERN-e tri roky pracoval na

svojom doktoráte, tiež v oblasti výkonovej

vy so ko frekvenčnej techniky. Pôsobím tam

už šesť rokov ako kmeňový zamestnanec.

Čo konkrétne máte na starosti?

Naša sekcia zodpovedá za vy so ko frek venč né

systémy, ktoré, zjednodušene povedané, zod  -

povedajú za riadenie zväzkov v pozdĺžnej

rovine, čiže za urýchľovanie častíc, ale aj za

stabilizáciu ich trajektórie v priečnej ro vi -

ne, aby trvalo obiehali po kruhovej dráhe 

a neoscilovali.

To znamená, že sa staráte, aby urých -

ľo vač správne fungoval?

Presne tak. V CERN-e pôsobia dve veľké sku -

piny pracovníkov. Inžinieri a aplikovaní fyzici

sú zodpovední za fungovanie urýchľovačov,

časticoví fyzici na nich robia experimenty.

Ja patrím k tej prvej skupine.

Čo vedci v CERN-e vlastne hľadajú?

Skúmajú základnú štruktúru hmoty.

Daniel Valúch (33) z Bratislavy vyštudoval Elektrotechnickú fakultu na Slovenskej
technickej univerzite, doktorandské štúdium zavŕšil titulom PhD. Od roku 2000 pracuje
ako inžinier v Európskej organizácii pre jadrový výskum vo Švajčiarsku. Je členom tímu,
ktorý má na starosti vysokofrekvenčné systémy Veľkého hadrónového urýchľovača a urých-
ľovača Super Proton Synchrotron.
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Snažia sa experimentálne dokázať exis-

tenciu temnej hmoty a temnej energie?

Práve to, aké častice tvoria temnú hmotu 

a energiu, je otázka, na ktorú sa vedci snažia

nájsť odpoveď, ale nie je to jediná a ani pri -

márna oblasť výskumu fyzikov v CERN-e.

Poznáme zatiaľ len veľmi malú časť vesmíru

– tú, ktorú dokážeme pozorovať. Podľa teo-

retických výpočtov však známa a viditeľná

hmota a energia tvoria iba štyri percentá ce -

lého univerza. Zvyšok nevieme, čo je. Pred-

pokladáme, že z nepoznaného vesmíru potom

asi tri štvrtiny predstavuje temná hmota 

a štvrtinu temná energia.

Experimenty na Veľkom hadrónovom

urýchľovači majú priniesť viac svetla do

tejto záhady?

Nie priamo, ale mali by posunúť naše poznat   -

ky aj v tomto smere. Ešte nevieme, čo sa 

po  da rí zistiť. LHC bol vybudovaný s per  -

spek tí vou, že má obrovský objaviteľský po-

tenciál. V ostatných dvadsia tich rokoch sa

fyzikálne teórie o štruktúre hmoty uberajú

rôznymi smermi, ale chýbajú experimenty,

ktoré by ich potvrdili alebo vy vrátili. Experi-

mentálna fyzika na najvyšších energiách

trochu ustrnula, lebo neexistovali dostatoč  ne

výkonné prístroje, na ktorých by sa nové

predpoklady dali overovať. LHC by to mal

umožniť.

Existencia akých najmenších častíc

bola experimentálne dokázaná?

Zatiaľ najmenšie známe elementárne časti ce,

teda ďalej nedeliteľné, sú kvarky, z ktorých sa

skladajú napríklad hadróny. Dokážu vytvárať

nielen stabilné formy hmoty, označované ako

protóny a neutróny, ale aj vyše sto ďalších

skupín častíc, ktorých existencia sa teoreticky

predpokladá alebo experimentálne potvrdila

na urýchľovačoch. O ďalších formách vieme,

že sa voľne v prírode nevyskytujú. Ak im však

dodáme potrebné množstvo energie tým, že

ich zohrejeme na dostatočne vysokú teplotu,

čiže dosiahneme podmienky, aké vládli tesne

po Veľkom tresku, môžeme ich vytvoriť.

LHC má okrem iného potvrdiť alebo

vyvrátiť existenciu Higgsovho bozónu,

takzvanej božskej častice. Čo je to?

Božská častica je opäť len prívlastok, ktorý

jej dali novinári. Z fyzikálneho hľadiska však

takéto označenie nemá zmysel. Higgsov bo -

zón je hypotetická elementárna častica, kto rú

predpovedá štandardný model častíc. Ako

jediná z tohto modelu zatiaľ nebola experi-

mentálne dokázaná. Bozóny sú nositeľmi

sily a zabezpečujú komunikáciu medzi os-

tatnými časticami. Predpokladá sa, že práve

Higgsov bozón by mal objasniť, prečo má

hmota hmotnosť.

Ako bude možné využiť výsledky týchto

experimentov v praxi?

Veľký hadrónový urýchľovač vybudovali pre

základný výskum. Praktické využitie poznat -

kov, ktoré prinesie, preto nemožno očakávať

okamžite. Budeme ich môcť uplatniť možno

o desať, dvadsať či tridsať rokov. Podobné fy -

zikálne experimenty v minulosti viedli naprí-

klad k potvrdeniu existencie antihmoty. Keď

bol pred zhruba osemdesiatimi rokmi izo lo-

vaný pozitrón, považovalo sa to len za kurio-

zitu, ale v súčasnosti sa radiačné žiariče

emi tujúce antičastice už využívajú v zdra -

votníctve či priemyselných defekto sko poch.

Takže na praktické prínosy si budeme

musieť počkať? 

Ako sa to vezme. Projekt LHC podnietil

ohrom ný vývoj v oblasti technológií. Keď

sa v roku 1984 rozhodlo o jeho výstavbe,

mno hé z použitých technológií ešte neexis-

tovali. Rozbehol sa napríklad rozsiahly vý -

skum supravodivých materiálov, ktoré dnes

nachádzajú uplatnenie napríklad v magne tic-

kej rezonancii alebo energetike. K veľkému

pokroku došlo vo výpočtovej technike, kto rá

musí byť schopná spracúvať obrovské množ -

stvo údajov. Na tento účel sa vytvorila roz sia-

h la výpočtová sieť Computing Grid spá  ja júca

státisíce počítačov, ktorá sa v súčasnosti vy -

užíva už aj pri výskume liekov a iných pro-

jektoch. Jednoducho LHC posunul vpred

mnohé priemyselné odvetvia.

Vráťme sa ešte k antihmote. Ako ju

máme chápať?

Antihmota je ďalšia forma hmoty, ktorú tvo-

 ria antičastice, akýsi zrkadlový obraz hmoty.

Napríklad namiesto protónov a elektrónov

ju tvoria antiprotóny a pozitróny. Vyzerá to

tak, že po Veľkom tresku jedna z týchto dvoch

foriem hmoty zanikla a ostala len tá druhá,

pričom na jednu miliardu častíc antihmoty

pripadala miliarda a jedna častica hmoty. 

V urýchľovačoch ju však vieme vytvoriť. Prá -

ve tento nepomer spôsobuje, že okolo nás po-

zorujeme len jednu formu hmoty.

Jednou z hlavných postáv bestselleru

Dana Browna Anjeli a démoni je zavražde-

ný fyzik CERN-u, špecialista na antihmotu,

ktorý sa pomocou vedy snažil dokázať

existenciu Boha. Ako sa pozeráte na vzťah

vedy a viery?

Nezaoberám sa týmito otázkami. Knihu som,

samozrejme, čítal, ale jej zápletka je nereálna.

Také množstvo antihmoty, s ktorou sa operuje

v románe, by sme so súčasnými technoló-

gia mi, ktoré máme v CERN-e, vyrábali dve

mi liar dy rokov.



U
ž poznáme čiastočný účet za krí zu.

Len ochrana eura vyjde krajiny

eurozóny na 80 miliárd eur a ďal -

ších 500 miliárd si budú musieť

pripraviť do špeciálneho fondu, ktorý by mal

zabrániť rozšíreniu dlhovej krízy. To všetko

v čase, keď hrubý domáci produkt únie klesol

o štyri percentá a priemyselná výroba sa vrá -

tila na úroveň deväťdesiatych rokov minu lé ho

storočia. Celkový vládny dlh krajín eurozóny

pritom vzrástol takmer o 400 miliárd eur. Ťaž-

ko pred vídať, ako sa budú veci ďalej vyvíjať.

Isté je, že európske štáty nečaká nič iné, len

ob me dzenia výdavkov. 

Pre európsku vedu je to zlá správa. „Vý skum

a vývoj môžu vlády pri tlaku na rozpočet vní  -

mať ako niečo, kde možno ľahko robiť škrty.

Ale prá ve teraz nie je vhodný čas na oklie šťo-

 vanie výdavkov do sektora, ktorý už i tak mno-

hé členské štáty málo podporujú,“ upo zor ňu je

eurokomisárka Máire Geoghe ga nová-Quinno-

vá.

Kra jiny únie ročne vydávajú na vedu a vý skum

okolo 200 miliárd eur a je fakt, že európska

verejnosť by kvôli obmedzeniu týchto výdav-

 kov reptala asi najmenej. Spoločné projekty

sprevádza skôr negatívna publicita a ter čom

kritiky je „predraženie“. Napríklad navigač  ný

systém Galileo. Účet za tridsať satelitov znie

na 3,4 miliardy eur, no začína sa špekulovať,

že porastie na päť miliárd. Už menej sa ho vo -

 rí, že vývoj amerického systému Navstar GPS

mali v rukách vojaci a podľa odhadov jeho ci -

vil ná časť vyšla na 5,6 miliardy dolárov (v roku

2000, keď bol dolár silnejší ako euro). Gali leo

je pritom technologicky vyspelejší ako GPS,

aj preto Američania pripravujú jeho upgra de

za 6,5 miliardy eur.

Európskemu výskumu chýba kvalitné public

relation. Len zasvätenci zaregistrovali, že

ESO pred pár dňami vybrala miesto pre stavbu

Európskeho extrémne veľkého ďalekohľadu

(EELT) v Čile. Obor so 42-metrovým zrkadlom

bude „najväčšie oko do vesmíru“ a očakáva

sa, že prinesie revolúciu v poznatkoch o ves-

míre podobne ako americký Hubblov koz mic -

 ký ďalekohľad, ktorý dnes pozná každé tro  chu

technicky založené dieťa. Náklady na európ-

 sky projekt i prevádzku nepresiahnu dve

miliardy, pričom Hubblov ďalekohľad vyšiel

v prepoč te na eurá rovných osem miliárd. 

Jediný projekt, ktorý nadchol verejnosť, je

CERN. Slovné spojenia ako „božská častica“

či „mikro čierna diera“ zaplnili médiá, aj keď

nápor novinárov v Ženeve nespô sobili tech-

nológie urýchľovača, ale rôzne fantastické

špekulácie o dôsledkoch pokusov. Ani LHC

však nebol vždy „cool“ a polemiky o zmyslu-

 plnosti „drahej hračky“ sa viedli od začiat ku

jeho stavby. Náklady sa pritom pohybujú

okolo piatich miliárd eur, čo je cena za vý voj

vojenského nákladného lie tadla Airbus A400,

ktoré, mimochodom, nie je technologicky

nijako prevratné. Ale s vedomosťou o štruk-

tú re hmoty a fyzikálnom prostredí, v ktorom

žijeme, sa to mnohým zdá priveľa. 

Súčasná „CERNmánia“ potvrdzuje, že európ-

 ska veda potrebuje úspech a propagáciu. Mno-

hé spoločné projekty však ukazujú, že ná kla dy

rastú a termíny sa predlžujú aj pre rivalitu

medzi štátmi, ich snahu získať lepšiu pozíciu

a podiel na financiách, intrigy i vy dieranie

ostatných. Aj vedci medzi sebou súperia 

o prostriedky a občas verejnosti na hovárajú,

aby niektoré nákladné projekty zatrhla, nech

sa ujde na výskum aj iným, najlepšie im. Len-

že vedci by mali postupovať inak – spo loč ne

urobiť všetko, aby európska veda dostala viac

peňazí. Aby nemuseli odchádzať za lepšími

podmienkami do USA a kancelárka Angela

Merkelová sa nemusela sťažovať, že zo šty-

roch žijúcich nemeckých nositeľov Nobe lo -

vých cien traja pôsobia mimo domoviny. 

Európska únia sa mala podľa Lisabonskej

stratégie v tomto roku stať špičkovým cen-

trom svetovej vedy. Členské krajiny mali na

vedu a výskum vynakladať v priemere tri

percentá hrubého domáceho produktu, čím

by sa priblížili USA, kde financie dosahujú

ročne 320 miliárd eur. Zastavili sme sa však

na 1,9 percenta. Brusel sa teraz v novom

de sať  ročnom pláne Európa 2020 pokúša o re -

parát a tak trochu donquijotský verí, že čo sa

ne darilo počas úrodných rokov, zvládneme

v čase krízy. O desať rokov uvidíme výsledok.

Ale so slovenskou vedou musíme urobiť po  -

riadok oveľa skôr. Na výskum dávame okolo

0,48 percenta a náš európsky vklad je zatiaľ

len v tom, že zhoršujeme priemer inova tív -

neho potenciálu celej únie. 

K O M E N T Á R Ľ U D I A

Ľubomír Jurina
šéfredaktor VISIONS

Pre porovnanie: Sto metrov vysoká kopula ďalekohľadu ELET (vľavo) nezaostáva ani za bruselským Atómiom.
V strede je ďalekohľad Very Large Telescope VLT. Obe observatóriá budú nazerať vesmíru v čílskych horách z výšky
okolo 2 700 metrov. 

Keď je reč o miliardách
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C
entrum Las Vegas je veľké, honos né

a vysvietené. Presne tak ako sa na

centrum zábavy patrí. Tisíce kilo-

wattov miznú v herniach, neustále

blikajúcich hracích automatoch, na svoje si

prídu aj návštevníci megalomanských produk-

cií. Státisíce, možno milióny svetiel žiaria celú

noc, len aby si návštevníci užili a do rána mi -

nuli čo najviac svojich peňazí. Ale aj tunajší

podnikatelia a inštitúcie sa začínajú zaujímať

o hospodárenie s energiami. „Energetická

efektívnosť nie je v protiklade s krásou archi-

 tektúry,“ hovorí hviezdny architekt Daniel

Libeskind, ktorý svojím nákupným chrámom

Crystals vytvoril žiarivé „srdce“ mesta. Cen t -

rum mesta hriechu s plochou 1,5 milióna

štvorcových metrov získalo certifikát za ener  -

getickú účinnosť. K úspechu významne pri -

spe li najmodernejšie riadiace systémy budov

Siemens a osvetľovacie systémy Osram, kto-

 rými sú budovy vybavené. 

Aktívne mrakodrapy
Už nejde len o úspory, ktorými sa vyznačujú

pasívne domy. Architekti a technológovia idú

ďalej – spolupracujú na návrhoch aktívnych

domov, ktoré elektrinu produkujú. Plášte bu-

L I F E S T Y L E

Ako zlepšiť život v mestách? Touto otázkou sa zaoberajú sociológovia, urbanisti i technológovia.
Akákoľvek odpoveď má základnú pod mienku – pre kvalitu života mestských obyvateľov, ich dopravu,
bezpečnosť i zdravie bude treba čoraz viac energie. Čo keby si ju mestá vyrábali samy? 

Mesto ako elektráreň

AUTOR: ELISABETH 
DOKAUPILOVÁ

FOTO: HITECH

Dragonfly nad New Yorkom: Koncept šesťstometrového mrakodrapu s bytmi so zelenými plochami od mladého
architekta Vincenta Callebauta. Úspech tohto konceptu však vyžaduje zmenu štýlu – z konzumenta sa stane
producent a z nájomníka aj záhradník. 

A R C H I T E K T Ú R A



dov sú vybavené fotovoltickou vrstvou a na

najvyšších poschodiach sa nachádza turbína,

ktorá z veternej energie vyrába elektrický

prúd. Kým klasická kancelárska budova spo-

trebuje ročne dve- až štyritisíc mega watt -

ho dín, aktívne mrakodrapy sú schopné

vy  pro dukovať aj dvetisíc megawatthodín

prebytočnej energie a ušetriť viac ako tisíc

ton oxidu uhličitého. Takou vežou je aj pro-

jekt Town Town vo Viedni, ktorej autorom je

architektonické štúdio Coop Himmelblau.

Tridsaťposchodová budova vyprodukuje viac

energie, ako spotrebuje. „Analyzovali a si -

mu lovali sme aj prúdenie vetrov, aby sa

dala geometria a plášť budovy perfektne

pri spô sobiť vonkajším podmienkam,“ hovo-

rí Wolf D. Prix, šéf štúdia Coop Himmel-

blau. 

Dynamická architektúra
Kolegovia W. D. Prixa, napríklad taliansky

architekt David Fisher, išli o krok ďalej a pra -

cujú na 80-poschodových mrakodrapoch, kto -

rých poschodia sa otáčajú okolo vlastnej osi,

aby sa solárna a veterná energia ešte lepšie

využila. Takzvaná dynamická architektúra

bude v budúcnosť patriť k špe cifikám ener-

geticky efektívneho spôsobu výstavby. 

Výstavba mrakodrapov pokračuje aj teraz vo

veľkom tempe, veď metropoly sa ďalej roz -

rastajú a musia rásť do výšok. Už dnes je

75 percent celosvetovej spotreby energie 

a 80 percent emisií CO2 dôsledok spotreby

v mestách.

Farmy vo vežiakoch 
Singapur je kandidátom, kde by sa mohol

uviesť do praxe úplne nový typ výškových

budov: vertical farms, viacposchodových

skle níkov, v ktorých sa dorábajú priamo 

v meste potraviny pre obyvateľov.

Dickson Despommier z Kolumbijskej univer -

zity v New Yorku je jedným z autorov tejto

vízie. Argumentuje, že v roku 2050 bude na

Zemi žiť viac ako deväť miliárd ľudí, čo si

vyžiada potrebu ďalšej miliardy hektárov

poľnohospodárskej pôdy, teda plochy veľ -

kosti Brazílie.

Architektov Despommierova myšlienka za-

ujala. Austrálčan Oliver Foster navrhol dva -

násťposchodovú okrúhlu budovu, kde každé

poschodie dosahuje výšku okolo šesť met rov,

aby sa do farmy dostávalo viac denného svetla.

Ešte niekoľko rokov potrvá, kým sa prvá ver-

 tikálna farma naozaj postaví. D. Despommier

ponúka „prechodné“ riešenie, ktoré možno

naplniť jednoduchšie a rýchlejšie – skleníky

na strechách. New York by sa takto dal celý

zá so bovať potravinami, hovorí autor myš -

lien ky. 

Krásne môže
byť ekologické

V akom meste stojí za to žiť?

V otvorenom, demokratickom, v meste, na

tvorbe ktorého sa zúčastnili obyvatelia. Musí

byť vzrušujúce. Mesto potrebuje atmosféru

krea tivity a inovácie. Mne osobne by sa páčilo

globálne mesto, kombinácia viacerých: nie čo

z Berlína a jeho kreatívneho vkusu, trochu

New Yorku vrátane Queensu a Brooklynu, kú -

sok elegancie Milána, poriadok Kjóta a chaos

São Paula. 

Čím je zaujímavý komplex CityCenter

v Las Vegas?

Energetická efektívnosť nie je v protiklade

s architektonickou krásou. Veľká architektúra

je vždy výrazom snov a nádejí ľudí. Technika

nám môže pomôcť tento cieľ dosiahnuť. Tech-

 nickými zariadeniami budov a osvetľovacími

systémami sa dá ušetriť energia. Na záso bo-

vanie slúži elektráreň s vysokou efektivitou.

A šetrí sa aj vodou. Takouto technikou by ur -

čite mala byť vybavená každá súčasná budo va,

aspoň niektorou z jej súčastí. 

Aké dôsledky vyplynuli zo svetovej

hos po dárskej krízy pre architektúru?

Niektoré obrovské projekty ako napríklad

mra kodrap Burdž Chalífa v Dubaji sa poda -

rilo dokončiť len so značnými finančnými

problémami. Iné projekty boli zrušené. Dob rá

architektúra znamená však, našťastie, oveľa

viac ako len vynaložiť čo najviac peňazí na

projekty. 

Daniel Libeskind (63), americký architekt
poľského pôvodu, patrí k najznámejším na
svete. Vyučoval teóriu architektúry na Har-
vardovej, Yaleovej a Londýnskej univerzite.
Podieľal sa na mnohých nevšedných projek-
 toch, okrem iného na Ground Zero v New
Yorku. Teraz sa zaujíma o ekológiu miest. 

Obchodné centrum Crystalis v Las Vegas: Táto stavba sa stala centrom mesta a získala certifikát za energetickú
účinnosť budov. K úspechu prispeli najmodernejšie systémy riadenia budov od spoločnosti Siemens.
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V Porte pribudla významná budova s dynamickým sochárskym
stvárnením od domácich architektov Barbosu & Guimarãesa. 
Pre mobilného operátora Vodafone, ktorý si v nej zriadil centrálu
pre severné Portugalsko, ju postavila najväčšia súkromná 
portugalská banka Milennium BCP a prenajala mu ju.

Nový šperk 
na portskej avenide

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: BARBOSA & GUIMARÃES, 

MIGUEL PIMENTA, PAOLO LIMA

Stavba pre Vodafone: Budova otvorená pred niečo viac ako pol rokom v druhom najväčšom portugalskom
meste inšpiruje. Zvonka ju prirovnávajú k brúsenému kameňu, osvetlenie v interiéri vyvoláva predstavu 
vaječnej škrupiny.



Z
čelného pohľadu vyzerá fasáda

skom ponovaná z faziet ako päť

vlajúcich stúh. Projekt presvedčil

najmä tým, že výstižne zareagoval

na reklamný slogan identifikujúci firmu s dy-

namickým životným štýlom „Vodafone Life,

Life In Motion“.

Stelesnenie svižnosti a flexibility
Priestor medzi „stuhami“ vypĺňajú pásové

okná v tvare jednoduchých a zrkadlovo zdvo-

 jených nízkych a širokých trojuholníkov. Tá to

biela architektúra je ideálna do portskej teplej

klímy s modrým nebom a prudkým slnkom,

ktoré vytvára ostré tiene na členitej fasáde. 

Okná pôsobia vzdušne, kontrastne oproti pá -

som bieleho betónu, najmä keď sa v nich od -

ráža belasá obloha, s ktorou ladia odrazy

paliem v dolných pásoch. Podvečer tento

„vzdušný“ úsek spestruje rytmus úzkych svie-

tidiel zapustených v stropoch kan ce lá rií. 

Napriek geometrickej kompozícii je dojem

z budovy oblý – profily na fasáde aj na bokoch

vytvárajú vlnovky a v čelnom pohľade zľava

doprava plynulo klesá. Čím je pohľad na bu-

dovu šikmejší, tým sú „stuhy” aj „priestor”

medzi nimi nepravidelnejšie. Keď sa k Voda-

 fonu ide avenidou od mora, postupne sa od-

krýva celé priečelie, ak od centra, vyníma

sa zďaleka, keďže vyčnieva z uličnej čiary 

a ukáže sa celá naraz – „vyhupne“ sa. 

Sochy v záhrade? Nie, okná
V nadzemných podlažiach sú nosné predo -

všetkým obvodové múry, preto sú až 40-cen-

timetrové. V interiéri stačili len tri piliere 

v strede, čo umožnilo zriadiť kancelárie

typu open space. Veľkorysý priestor na

troch poschodiach je podmienený koncep-

ciou suterénu, ktorý výrazne presahuje

obvod nadzemnej časti. V podzemí ju podo -

pierajú štyri rady pilierov, krajné nesú

fasá du.

Do rozšíreného suterénu sa nad školiacimi

miestnosťami dostáva denné svetlo cez osem

svetlíkov, individualizovaných po dobne ako

fazety na fasáde. Na trávnatej ploche za do -

mom vyzerajú ako expozícia plastík. Zele nú

plochu člení sieť z tenkých stienok z lia teho

betónu, ktoré prikrýva až po okraj zemina.

Je to echo priečelia, kompozícia nerovna kých

ostrých trojuholníkov zbiehajúcich sa vo

vrcholoch. 

V najlepšej spoločnosti
Budova stojí na najdlhšej mestskej triede,

honosnej šesťkilometrovej avenide z devät-

násteho storočia. Tu, pomerne ďaleko od

centra, prechádza vilovou štvrťou a zo de -

sať víl z prvých desaťročí minulého storočia

sa zachovalo aj priamo na bulvári.

V centre sa začína rondom Praça Mouzinho

de Albuquerque, kde stojí najznámejšia

portská moderná budova od Rema Koolhaa -

sa (2005), sídlo mestského symfonického

orchestra (VISIONS 01/2010). Vodafone kryš-

 talickým tvarom aj koloritom istým spôso -

bom korešponduje s touto Casa da Música,

ktorú považujú za najlepšie dielo holand-

ského architekta svetovej extratriedy. Obe

stavby sú vyrátané na perspektívne pohľa -

dy, ibaže stavba v centre je monumentál-

 nejšia, o polovicu vyššia a predovšetkým

voľne stojaca, vynímajúca sa pred parkom

na ná mestí.

Na triede stoja aj ďalšie známe budovy, pre-

dovšetkým 18-poschodová administratívna

Edifício Burgo od Eduarda Souta de Mouru,

ktorú minulý rok nominovali na cenu Miesa

van der Roheho. Rovno za sídlom Vodafonu

je jedno zo špičkových diel nositeľa Pritz -

kerovej ceny Álvara Siza Vieiru (1992),

múzeum moderného umenia Museu Ser-

ralves (1999) uprostred triapolhektá ro vé -

ho, nemenej významného krajinného par ku.

Na druhom konci pri pobreží uzatvára bul-

vár kruhové námestie Praça de Gonçalves

Zarco, pri ktorom sa rozprestiera zámoček

Castelo do Queijo. Je zaujímavé, že ne ďa -

leko tohto ronda, ale už v prístavnom mes -

te Matosinhos, ktoré tesne prilieha k Portu,

majú ateliér Barbosa & Guimarães. K svoj -

mu dielu majú chôdzou len dobrú polho -

dinku. 

Biely betón: Sídlo Vodafonu je postavené zo samo zhut niteľného bieleho betónu SCC, 
vyvinutého síce v osemdesiatych ro koch, no aj tak materiálu nového milénia.

Trojuholníky: Hlavným prvkom novej dominanty je
trojuholník – jednoduchý ako v tomto interiéri, niekedy
zdvojený, ale vždy ostrý a dynamický.
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K
ým v aute máte stále väčšiu šancu

prežiť aj ťažkú nehodu, ako chodec

ste prakticky bezbranný. A na vy še

sa zdá, že automobilky si z toho ťaž-

kú hlavu zatiaľ nerobia. Za ochranu chodcov

nezískal totiž v histórii nárazových Euro NCAP

ešte ani jediný model maximálny počet bodov.

Švédske Volvo a japonské Subaru sa teraz

rozhodli urobiť v ochrane chodcov radi kál nu

zmenu. Nové Volvo S60 bude štandardne 

a niektoré modely Subaru za príplatok vyba -

vené aktívnymi systémami, ktoré znižujú

riziká zranení po kolízii auta a chodca. 

Volvo ako prvé
Systém Pedestrian Detection with Full Auto

Brake od Volva tvorí nový radar integrovaný

do masky chladiča, kamera namontovaná

pred vnútorným spätným zrkadlom a centrál -

na riadiaca jednotka. Radar sleduje všetky

objekty pred vozidlom a meria vzdialenosť

od nich. Kamera súčasne rozoznáva, o aký

typ objektu ide. Technológia dokáže identifi -

kovať jednotlivé autá a určiť, či stoja, alebo

sa pohybujú rovnakým smerom.

Nový radar so širokým polom záberu umož -

ňuje spoľahlivo zistiť aj chodcov. Riadiaca

jednotka pritom vypočíta trasu pohybu chod-

ca a podľa toho zistí, či chce, alebo nechce

vstúpiť na cestu. Systém chráni nielen do spe-

lých, ale aj deti, keďže rozoznáva ľudí od te -

lesnej výšky 80 centimetrov. Ak bez pro stred né

riziko kontaktu potvrdí radar aj kamera 

sú časne, do práce sa dá najprv výstražný

sve tel ný a zvukový systém a následne aj

auto ma tic ké núdzové brzdenie. 

Do rýchlosti 35 km/h dokáže systém úplne

zabrániť kolízii s chodcom. Pri vyššej rých -

losti, ak vodič včas nezareaguje, sa rýchlosť

vozidla pred zrážkou zníži až do 35 km/h.

To zásadne ovplyvní následky. Ak napríklad

A U T O  M O T OL I F E S T Y L E

V roku 2004 prijali krajiny Európskej únie záväzok, že znížia počet
mŕtvych na cestách o celú polovicu. Nepodarilo sa. Nepomohli
vyššie pokuty, prísnejšie predpisy ani nové nárazové testy Euro
NCAP. Najmä nie chodcom, ktorí ostávajú najohrozenejšou skupinou
v doprave. Teraz sa dostáva k slovu technológia.

Volvo a Subaru 
vidia chodcov AUTOR: ANDREJ HORVÁT

FOTO: VOLVO, SUBARU

Radar aj kamera: Systém Volva na detekciu chodcov
na základe informácií z radaru a kamery vypočíta, či
chcete vstúpiť na vozovku a kedy hrozí riziko kolízie.



Dvojica stereokamier: Výhodou Subaru je okrem radaru dvojica stereokamier. O to účinnejšia je detekcia chodcov v nepriaznivých podmienkach, napríklad v zlom počasí. 

Šťastie v nešťastí: Ak vstúpite neočakávane na cestu a smeruje na vás auto, modlite sa, aby to bolo Volvo S60
alebo Subaru so systémom New EyeSight. Do rýchlosti 30 až 35 km/h dokážu úplne zabrániť zrážke. 

rýchlosť auta klesne z 50 na 25 km/h, zníži sa

riziko vážneho zranenia minimálne o 20 per-

cent a v niektorých prípadoch až o 85 percent.

Subaru sa doťahuje
Do boja na ochranu chodcov sa okrem Volva

zapojilo aj japonské Subaru. Je to veľké pre-

kvapenie, pretože v Európe ani v USA zatiaľ

vo svojich modeloch neponúkalo žiadne in-

teligentné asistenčné systémy vodiča. V Ja pon-

 sku však začiatkom roka predstavilo už dru hú

generáciu systému EyeSight (Zrak), ktorý

dokáže detegovať chodcov a znížiť riziká

zrážky. 

Prvá generácia prišla v krajine vychádzajú -

ceho slnka na trh pred dvoma rokmi a druhá

s názvom New EyeSight už v ničom nezaos -

táva za nedávnou veľkou premiérou Volva. 

Japonská technológia sa pritom nespolieha

len na jednu kameru, ale rovno na dvojicu

stereokamier umiestnených na čelnom okne.

Tie dokážu ešte účinnejšie rozlišovať pohy-

bujúce a statické prekážky pred vozidlom. 

Keďže spolu s New EyeSight prichádza Su ba-

ru aj s inteligentným tempomatom s funkciou

úplného zastavenia, dokáže oveľa viac, než

len upozorniť vodiča na hroziace ne bez pe -

čen stvo zvukovým či vizuálnym výstraž ným

znamením. Ak vodič na výstrahu ne rea gu je,

jednoducho spustí núdzové brzdenie. 

Limitom je viditeľnosť
Subaru tvrdí, že ak je rozdiel rýchlosti medzi

prekážkou a vozidlom menší ako 30 km/h,

môže systém za optimálnych podmienok

úplne predísť zrážke. Ak je rozdiel väčší ale -

bo sa vozidlo pohybuje na nekvalitnej či klz -

kej vozovke so zlou priľnavosťou, minimálne

zníži rýchlosť nárazu, čo je tiež veľký bez peč -

nostný prínos. 

Ale ako to býva, nič nie je stopercentné. Ob -

me dzením oboch nových systémov je zlé po-

časie. Táto technológia má totiž rovnaké limi ty

ako ľudské oko. V tme a v zlom počasí „vidí“

horšie. Aj preto je hlavná zodpovednosť za

bezpečnosť stále v rukách vodiča. 
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K
aždé ráno o siedmej hodine je na

madridskej stanici Atocha zhon.

Hoci odtiaľ do Barcelony vyráža

každý deň takmer tridsať vysoko-

rýchlostných vlakov, tento spoj je pravidelne

úplne obsadený a vopred vypredaný. Posled-

ní cestujúci dobiehajú na nástupisko, preto že

vlak odchádza na minútu presne. Krátko pred

desiatou hodinou títo cestujúci vystúpia na

barcelonskej stanici. Ale nebolo to tak vždy.

Niekoľko rokov dozadu, v čase pred na sa de-

ním vlakov AVE (Alta Velocidad, teda vy so ko-

rýchlostných) by im cesta do šesťsto kilomet -

rov vzdialenej metropoly Katalánska trvala

vyše sedem hodín. 

Rýchlejšie ako lietadlom
Letecká linka Madrid – Barcelona bývala naj-

vyťaženejším spojom na svete. Dnes sa to

však zmenilo. Španielskym železniciam sa

podarilo prilákať časť zákazníkov aerolínií

na svoju stranu. Hoci na prvý pohľad sa môže

zdať, že necelé tri hodiny cesty vlakom sa

nemôžu porovnávať so sedemdesiatimi se -

kundami letu, opak je pravda. Kým stanice sú

v centre oboch miest, na letiská je to pekný

kus cesty. Navyše zákazníci musia byť na le-

tisku aspoň hodinu pred odletom, kým do

vlaku môžu nastúpiť aj v poslednej mi nú te.

„Ak vezmeme do úvahy aj cestu z domu a do -

mov,“ potvrdzuje Abelardo Carillo, ktorý je

v spoločnosti Renfe (španielskej obdobe slo-

venskej Železničnej spoločnosti) zodpo ved ný

Titulky novín na celom svete plnili v roku 1883 správy Henryho Blowitza, korešpondenta londýnskych
novín Times. Vydal sa na jazdu Orient Expressom, v súčasnosti už najznámejším vlakom všetkých
čias, a svoje zážitky sprostredkoval miliónom čitateľov. Písalo sa vtedy o „kráľoch vlakov a vlaku kráľov“
a o najrýchlejšom spojení západu a východu. Vlak prešiel tritisíc kilometrov medzi Parížom a Istan-
bulom za tri dni. Keby H. Blowitz žil dnes, bezpochyby by referoval o ďalšej revolúcii v cestovaní,
ktorá sa práve odohráva v Španielsku.

Orient Express
dnešných čias AUTOR: JAN KOPECKÝ

FOTO: SIEMENS, RENFE, ARCHÍV

Súpravy Velaro: Vlaky AVE Velaro pochádzajú z dielne
spoločnosti Siemens. Španielskemu prevádzkovateľovi
Renfe dodala celkove 26 vlakových jednotiek.

Zážitok z cestovania: Dva vozne biznis triedy ponúkajú takmer stovke cestujúcich nielen zážitok z jazdy, 
ale aj komfort a servis. Takto vyzerá prvá trieda.



za vysokorýchlostné vlaky, „potom je vlak

rýchlejší.“ A to ešte nehovorí o pohodlí.

Komfort, aký by ste nečakali
Porovnaniu s lietadlami sa neubránite ani

v mnohých ďalších ohľadoch. Španielske drá -

hy ponúkajú zákazníkom výber z troch cestov -

ných tried, z toho sú dve nadštandardné.

Ces tujúci v biznis triede alebo v prvej triede

si môže už na stanici užiť pohodu a pokoj

vo vyhradenom salóniku so skvelo vyba ve -

ným barom. Pred príchodom na perón vás

čaká bezpečnostná kontrola podobná tým,

ktoré poznáte zo vzdušných prístavov. V pr vej

triede vás letuška osobne privíta pohá ri kom

šampanského a uvedie na vaše sedadlo. Sa mo-

zrejmosťou je výber z dennej tlače a slú -

chad lá pre prípad, že si chcete skrátiť jazdu

sle dovaním filmov. 

Krátko potom, čo sa vlak takmer ne po ču teľ ne

rozbehne a opustíte predmestie hlavného

mesta, sa začnú servírovať raňajky. Vozeň

pre obchodných cestujúcich zaplnia steward -

ky s vozíčkami a každý pasažier dostane pod-

nos s teplým občerstvením – ako v lietadle.

V prvej triede je komfort ešte vyšší. Jednot li vé

chody sa podávajú na porcelánovom ser vi se

a nechýbajú delikatesy ako sušená španielska

šunka, kozí syr, teplá omeleta alebo kreácia

majstra cukrára. Na výber je, samozrejme,

dostatok vín z vinného lístka. A koľko sa platí

za jednosmernú cestu? Zhruba sto eur v biz-

nis triede a stopäťdesiat v prvej triede. Vla -

koví nadšenci však môžu využiť špeciálne

internetové ceny v turistické triede a vydať

sa na cestu už za štyridsať eur.

Takmer ako raketa
Krátko po štarte uháňa súprava rýchlosťou

tristo kilometrov za hodinu. Ukazovateľ rých-

losti z tejto hodnoty nespadne prakticky po

celý čas jazdy. A to vlak medzi Barcelonou

a Madridom prekonáva výškový rozdiel 

se dem sto metrov! Jednou z výhod vysoko-

rých lostných vlakov je, že vďaka obrovskej

kine tickej energii môžu koľajnice oveľa viac

kopírovať terén a súprava si pritom udržuje

stálu rýchlosť. Naopak však, nepripúšťajú

žiadne veľké zatáčky, takže vlak ide celú cestu

takmer rovno. Tristokilometrovú rýchlosť si

človek uvedomí, až keď vstane a prejde sa

uličkou alebo keď trať kopíruje diaľnicu – vte-

dy aj tie najrýchlejšie autá miznú v diaľke

ako mávnutím čarovného prútika. Za necelé

tri hodiny zastavujeme v Barcelone. Henry

Blowitz by určite nezabudol okomentovať

fakt, že sme dorazili na minútu presne. Tak

ako 99 percent všetkých vlakov AVE. 

Vysokorýchlostný vlak Velaro
„Všetko, čo si niekto dokáže predstaviť, môže niekto uskutočniť,“ vyhlásil Jules Verne,
keď mu učaroval prvý elektrický vlak zostrojený nemeckým vynálezcom Wernerom von
Siemensom. Vysokorýchlostné vlaky to bezpochyby dokazujú. Na trati medzi Madridom
a Barcelonou jazdia španielske železnice Renfe s vlakovými jednotkami Velaro, ktoré sú
pozoruhodné z mnohých dôvodov. Držia okrem iného svetový rekord v rýchlosti, akú
kedy štandardná, neupravená vlaková súprava dosiahla – 404 km/h. O štyridsať kilo-
metrov za hodinu rýchlejšie dokázal ísť len špeciálny testovací vozeň japonského Šin -
kanzenu, absolútny rekord 574 km/h drží špeciálne upravený a skrátený francúzsky
vlak TGV. Tak rýchlo ako v Španielsku teda žiaden iný bežný vlak nikde nejazdí. Vlaky
Velaro možno stretnúť aj na koľajniciach v Nemecku (pod názvom ICE 3) a takisto v Číne
a Rusku. 
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P
araglajding pravdepodobne naj lep-

šie približuje ľudí k podstate lietania.

Na rozdiel od lietadiel, kde človek

vníma priestor len cez zavreté okno,

paraglajding dokonale plní túžby tých, ktorí

závidia vtákom. Lietať znamená cítiť sa slo-

bod ne, mať možnosť kedykoľvek zmeniť

smer, mať absolútnu kontrolu. To všetko pa-

raglajding ponúka. Alfou a omegou je krídlo

alebo padákový klzák, ktorého riadenie je

súhrnom fyzikálnych a geometrických vlast-

 ností. Samotný let sa ovláda zmenami geo-

metrických charakteristík nosnej plochy

kríd la, čo vplýva na aerodynamické sily, sily

aerodynamického odporu a na zmenu roz -

loženia zaťaženia na plochu krídla. Krídlo

je tak vystavené veľkej záťaži, a preto musí

byť vyrobené z vysokokvalitných materiálov. 

Ľahké, pevné, nepriedušné
Krídlo na paraglajding má úplne inú kon -

štrukciu ako klasický padák určený na zosko-

ky. Skladá sa z takzvaného vrchlíka, ktorý

je so spodnou časťou spojený priehradkami.

Tie sa naplnia vzduchom a vytvoria komo ry

určujúce výsledný tvar vrchnej časti. 

Všetky súčasti padákového klzáka sú vy rá ba-

né z vysoko trvanlivých materiálov vyvinu -

tých špeciálne na tento účel. Tkanina musí

spĺňať rôzne požiadavky. Asi najdôležitejšou

je nepriepustnosť vzduchu – krídlo je tým

kvalitnejšie, čím menej vzduchu prepúšťa.

Kvalitu ďalej určuje vysoká pevnosť či nízka

hmotnosť. Pri lietaní rozhoduje aj hmotnosť,

pretože platí rovnica: čím ľahší vrchlík, tým

lepšie letové vlastnosti krídla. Táto vlastnosť

je dôležitá už pri štarte, pretože ľahký ma-

teriál sa krásne nafúkne a vytvorí dokonalý

tvar pre vztlak. Pri zaklopení sa zasa rých-

lejšie vráti do ovládateľného tvaru.

Väčšina tkanín na výrobu krídel je zalo že ná

na nylonových vláknach ošetrených špe ciál-

 nym náterom, ktoré pomáhajú dosiahnuť

Š P O R TL I F E S T Y L E

Nevydarené pokusy Abbasa Ibn Firnasa s klzákom, fantastické
predstavy Leonarda da Vinciho alebo úspešné lety bratov
Wrightovcov. Túžba ľudí lietať bola naozaj veľká. Až taká, 
že dnes je nebo plné železných strojov. Na začiatku ich
evolučnej krivky však navždy zostane jednoduché krídlo. 

Lietanie pod 
jedným krídlom

AUTOR: JAKUB GAVLÁK
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nulovú priedušnosť a zároveň zvýšiť životnosť

tkaniny. Takmer 80 percent krídel vo svete

sa vyrába z materiálu Skytex. Je veľmi pevný,

má výborné parametre v ťažnosti a je veľmi

ľahký. Obľúbeným materiálom je aj Gelve nor.

Ten využívajú najmä paraglajdisti, ktorí lie-

tajú vo vyšších výškach alebo v krajinách 

s horúcim počasím. Na silnom slnku totiž

Skytex stráca niektoré svoje vlastnosti. Gel-

venor však nevykazuje také kvalitné letové

vlastnosti, je oveľa ťažší a náročnejšie sa aj

spracúva. Napríklad pri poškodení vrchnej

časti sa nedá zalepiť, ale musí sa prešívať. 

Čo najmenej šnúr
Na letové vlastnosti má dôležitý vplyv kon -

štrukcia vrchnej časti, teda vrchlíka. V začiat -

koch vývoja padákových klzákov sa na každé

rebro uväzovali šnúry. Išlo o klasickú kon -

štrukciu, ktorej nevýhodou bol najmä veľký

počet šnúr, čo sa v praxi odrazilo na veľkom

aerodynamickom odpore. Dnes je už minu-

losťou. Nahradila ju takzvaná diagonálna

konštrukcia – do komôr medzi rebrá, ktoré

spájajú hornú a dolnú vrstvu vrchlíka, sa vší-

vajú diagonálne výstuhy. Tie zabezpečia rov-

nomerné rozloženie a prenos síl v kon štrukcii.

Znížil sa tak aj počet šnúr, ktoré sa pri tomto

type krídel uväzujú na každé druhé rebro.

Výsledkom nového riešenia je zníženie aero-

dynamického odporu a zlepšenie letových

výkonov. Najnovším riešením pri zostrojovaní

vrchlíkov je „mostová“ konštrukcia, pri ktorej

sa medzi dve diagonálne výstuhy všíva hori-

zontálna, ktorá vytvára akýsi most. Takto

možno uväzovať šnúry až na každé tretie

rebro. Malý počet šnúr znamená minimálny

aerodynamický odpor a veľmi dobré letové

vlastnosti. 

Systém šnúr má tri časti: hlavné šnúry, vet ve-

 nie a riadiace šnúry. Kedysi sa vyrábali z po-

ly esteru, dnes ich však nahradili najmä

polyety lénové šnúry Dyneema alebo Twaron

s priemermi od 1,2 do 1,6 milimetra. A hoci

si to ťažko predstaviť, všetky majú dostatoč nú

pevnosť. Pri športovom paraglajdingu mô že -

me vidieť klzáky s kevlarovými šnúrami 

s prie merom extrémnych 0,2 milimetra. Ich

ne výhodou je krehkosť a lámavosť a tiež zni -

žovanie funkčných vlastností vplyvom UV žia-

renia. Preto sa zväčša po sezóne vymieňajú. 

Pre každého niečo
Padákové klzáky sa pri paraglajdingu delia

do troch skupín. Určujúcou je výkonnosť.

Typ A, teda „standard“, je určený pre úplných

začiatočníkov. Jeho konštrukcia zaručuje, že

sa v kritickej situácii, predovšetkým pri zaklo -

pení, dostane do pôvodného stavu za čo naj -

kratší čas a bez zásahu pilota. Aj preto je

najbezpečnejší, hoci na úkor výkonnosti.

Jeho sklz sa pohybuje na úrovni 1:6 až 1:8,

čo znamená, že na vzdialenosť šiestich až

ôsmich metrov klesne o jeden meter. Druhou

kategóriou sú padáky typu B – „perfomance“.

Sú výkonnejšie, ale zároveň klesá ich bez peč -

nosť. Treťou, najvyššou kategóriou, sú krídla

typu C – „competition“. V tomto prípade ide

o súťažné padáky určené len pre profesio ná -

lov. Ich obsluha si vyžaduje množstvo skú -

seností, pretože v kritických situáciách, keď

sa vrchlík zaklopí, už musí zasiahnuť pilot. 

Neoddeliteľnou súčasťou výbavy para glaj -

distu je sedačka. Pripomína kreslo, v kto rom

je počas letu zavesený pilot. S vrchlíkom je

spojená karabínami a obsahuje tiež akési air -

bagy, tlmiace vankúše, ktoré pri páde zmen šu -

jú možný náraz. Rovnako dôležitou výbavou

je chránič chrbtice. Jednou z častí výbavy

pilota je aj záložný padák. Ten sa využíva len

v kritických situáciách, pretože jeho použitie

vyžaduje zručnosť. Pilot musí hlavné krídlo

znefunkčniť, aby sa nezamotalo so záložným

padákom alebo aby sa pôsobením nefunkč -

né ho krídla pilot pri páde nerozkýval. Do vý-

bavy patrí aj variometer. Pilotovi ukazuje

výš ku a zvukmi ho upozorňuje na klesanie či

stúpanie. Prilba, rukavice, kombinéza slú -

žiaca na ochranu i tepelnú izoláciu patria

medzi samozrejmosti. Pri lietaní v ne zná mych

lokalitách využívajú piloti aj navigačné za ria-

denia GPS, ktoré okrem toho, že slúžia na

orien táciu, zaznamenávajú tiež parametre

letu.

Paraglajding je dnes pomerne bezpečný šport.

Samozrejme, vyžaduje skúsenosti, pretože

pri lietaní sa často ocitnete v situáciách, kto ré

dokonale preveria fyzickú zdatnosť, ale čas to

zažijete aj adrenalínové chvíle a vyskúšate si

psychickú odolnosť. Väčšina ľudí, ktorá ten to

šport vyskúšala, spoznala základnú pravdu

o voľnom lietaní: keď človek vyskúša inú di-

 menziu, bude sa do nej chcieť stále vracať. 

Adrenalín a zážitok: Paragliding spája adrenalínové
zážitky z letu s krásnymi výhľadmi na okolitú krajinu.

Svetový majster: Francúz Charles Cazaux je víťaz vla ňaj-
šej série Svetového pohára v paraglajdingu, najnároč-
 nejšej súťaže v tomto športe. Vy nemusíte podávať
sve tové výkony, stačí nájsť odvahu a začať zbierať
prvé skúsenosti.
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H
oci z pozície masových producen-

 tov ostáva zvuk pozadu, na trhu

pôsobí dostatok menších výrob-

cov, ktorým zvuk učaroval natoľ -

ko, že svoju vášeň pre hudbu premenili aj

na zdroj obživy. 

Zdroj inšpirácie
V českom Kladne už takmer pätnásť rokov

produkuje luxusné reproduktorové sústavy

Roberto Barletta. Jeho výrobky nesú názov

Xavian – v gréckej mytológii to bolo miesto

inšpirácie, kde sa schádzali múzy. R. Barletta

vyštudoval priemyselnú elektroniku v Turíne,

v ktorom v muzikantskej rodine prežil det-

stvo. Odborné vzdelanie, láska k hudbe a cit

pre dizajn mu pomohli vytvoriť značku zná -

mu na celom svete. Xavian sú dnes rešpekto-

vané reproduktorové sústavy, ktoré úspešne

odolávajú masovej konkurencii. Základnou

filozofiou Xavianu je spojenie malosériovej

výroby s minimálnymi kvalitatívnymi odchýl -

kami. Táto kombinácia umožňuje pružne

reagovať na požiadavky trhu, kde tempo ur -

čujú veľkoproducenti. Od tých sa Xavian,

manufaktúra rodinného typu, vyčleňuje

dôrazom na výsledný zvuk. 

Debny s imidžom
Výroba reprosústav začína ozvučnicou, deb-

 nou, do ktorej sa vkladajú reproduktory, čiže

meniče elektrického prúdu na kmity a ná sled-

ne na počuteľný zvuk. V prípade značky Xa-

 vian padla pri výrobe ozvučnice voľba na

takzvanú Medium Density Fiberboard, stred -

ne hustú drevovláknitú dosku, ktorá je vďaka

svojim vlastnostiam plnohodnotnou alterna-

tívou masívneho dreva. Charakteristickým

znakom ozvučníc reprosústav Xavian je ich

tvar, skosená predná stena a malý, takmer

neviditeľný detail v mieste, kde sa spolu do -

týkajú meniče. K luxusným reproduktorom

patrí dokonalý imidž. Aj preto si R. Barletta

hotové reprosústavy označuje vlastným lo -

gom. Na nižšie rady pripevňuje hliníkové,

na vyššie rady dáva ručne lisované logo Xa-

vian priamo na ozvučnicu. Na zadnej stene

možno nájsť kožený štítok, ktorý má podľa

Barlettových slov zdôrazniť ručnú výrobu. 

Ploché televízory, LCD panely, plazmy, dokonalá vernosť obrazu,
3D technológie. Obraz sa stáva populárnym. Čo sa však stalo so zvu -
kom? Veď práve zvuk tvorí neoddeliteľnú súčasť obrazu. Prečo mu
teda tí, ktorým tak záleží na obraze, prisudzujú oveľa menší význam?

Verný zvuk

AUTOR: JAKUB GAVLÁK
FOTO: SOLFEGIO LOUDSPEAKERS, AUTOR
WEB: WWW.XAVIAN.CZ, WWW.SOLFEGIO.EU

Súpravy Xavian: Luxusné reproduktorové sústavy
vyrába v Kladne rodený Talian Roberto Barletta. 
Za jeho špičkové produkty sú hudobní fajšmekri
ochotní zaplatiť aj tisíce eur. 



Forte aj pianissimo
Samostatnou kapitolou výroby reproduk-

to rov sú meniče. Ich kvalitu nemôže vý -

rob ca sú stav ovplyvniť, a preto by ich

výber mal byť ne kom promisný. R. Barletta

po uží  va dánske reproduktory Scan-Speak,

kto ré patria do najužšej svetovej špičky 

a pre Xavian sú zá ru kou, že reprosústavy

budú aj pri viac ku so vej výrobe znieť rov-

na ko. Métou všetkých za nietených audio -

filov je vyrobiť reproduktor, z ktorého by

znela hudba ako naživo. „To však nie je

možné. Mňa zaujíma, aby sústava do siah la

práve ten zvuk, ktorý som si na začiat ku

určil.“ 

Ako by mal teda vyzerať ideálny reproduktor

podľa R. Barletta? „Mala by to byť sústa va,

kto rá vie zahrať niektorú z Beetho   ve no vých

sym fónií s rovnakou silou i dyna mi kou a zá-

 ro veň dokáže reprodukovať pia nissimá, jem -

ne a so zachovaním priestorovosti.“

Strih pre každého audiofila 
Výrobcov špičkových reproduktorových sú -

stav nájdeme aj na Slovensku. Marek Barilla

síce vyštudoval zahraničný obchod, ale už

od detstva mal vzťah k elektroakustike. „Drô -

ti ky, schémy, súčiastky, to všetko ma vždy

zaujímalo. Potom som si uvedomil, ako ma

fascinuje zvuk, médium, iniciátor a nositeľ

emócií,“ spomína M. Barilla. Založil značku

Solfegio loudspeakers. Jej filozofia je zalo že -

ná na in dividuálnom prístupe k zákazníkovi

i vý rob ku. Východiskom je poznanie potrieb

zá kaz ní kov, aby sa definovali zvukové i di -

zajnové požia davky. „Každý kus je vlastne

originál. Vlast nosti a parametre použitých

reproduktorov, od ktorých sa odvíja typoló-

gia ozvučnice, ob vodové riešenie výhybiek,

ako aj ďalšie veci, zohľadňujeme z prípadu

na prípad,“ približuje svoj prístup M. Barilla,

pre ktorého sú precízne merania a ich imple-

 mentácia alfou a omegou kvality. „Repro-

duktor je elektromechanická súčiastka, kto rej

vlastnosti ovplyvňuje množstvo determinan-

tov. Tento jav je zreteľný dokonca aj v prí-

 pade jedného typu v rámci jednej výrobnej

šar že.“ Pre M. Barillu je výsledná kvalita

prvoradá. 

Filozofia Mareka Barillu
Dôraz kladiem na detailné riešenie každej repro -
sústavy, od jej vývoja, cez fyzickú realizáciu, až
po finálnu kontrolu. Vlastnosti reproduktora ako
elektromechanickej súčiastky ovplyvňuje množ -
stvom determinantov. To je jeden z najväčších
kameňov úrazu sériovej výroby. Tá jednoducho
nie je schopná reagovať, pretože pri veľkom roz -
sahu produkcie by bolo veľmi neefektívne kori -
govať každú odchýlku. Mojou snahou je poňať
čo najširšie spektrum subjektívnych audiofilských
potrieb a takto vyhovieť rôznorodým zvukovým
preferenciám zákazníkov.



54 55 VISIONS leto 2010

H R A Č K YL I F E S T Y L E

Energeticky nezávislý
Technológie výroby solárnej energie napredujú neuveriteľným tempom.
Dôkazom môže byť Freeloader Pro, najnovšia nabíjačka na solárnu
energiu, ktorá je schopná nabiť prakticky všetky elektrické zariadenia.
Ak často cestujete do destinácií, kde nemáte záruku prístupu k zdro-
 jom prúdu, bude pre vás Freeloader Pro najlepším riešením. Nabí-
 jač ka používa výkonné solárne panely alebo USB kábel na rýchle
nabitie batérie. Pri slnečnom počasí trvá nabitie od sedem do deväť
hodín, pričom plné nabitie je schopné dodať dostatok energie pre 70-hodinovú
prevádzku mobilného telefónu či plné nabitie akejkoľvek batérie digitálneho foto -
aparátu. Novinkou je tiež možnosť prepnutia na 9,5 voltu, čo umožní nabíjanie aj energeticky
náročnejších vysokonapäťových zariadení, napríklad multimediálnych prehrávačov alebo prenosných
DVD prehrávačov. Súčasťou nabíjačky je aj CamCaddy, špeciálne navrhnutý adaptér, ktorý akceptuje prakticky
všetky typy batérií fotoaparátov a videokamier.

Privátne slnko
Kvalitná čelovka by nemala chýbať vo výbave žiadneho dobrodruha.

Ale jasné svetlo sa zíde aj pri prerušení dodávky elektrickej energie.
Švédsky výrobca Silva svetlu rozumie a dlhoročné skúsenosti 
z výroby čeloviek najnovšie zužitkoval v modeli Silva X-Trail
Plus. Za všetko hovorí svetelný tok, ktorý je až 145 lúmenov.
Čelovka je vybavená výkonnou LED žiarivkou Luxeon K2 TFFC
a dvoma päťmilimetrovými LED diódami pre svietenie na blízko.
O smerovanie svetla sa stará špeciálna optika, ktorá by mala
vytvárať svetelný kužeľ s pokrytím blízkeho aj vzdialeného

priestoru zároveň. Výkon je odstupňovaný do štyroch režimov
s dosahom 75, 58, 37 a 10 metrov. Výdrž na plný výkon je sedem

a pol hodiny, pričom čelovka napája lítiovo-iónový akumulátor s kapa-
 citou 16 Wh. V najnižšom režime sľubuje výrobca výdrž až sto hodín.

Navyše externý akumulátor zaručí, že pri nosení na hlave vám čelovka nebude
nijako prekážať, keďže má hmotnosť len 80 gramov. 

On air
Telefonovanie cez internet sa už dávnejšie stalo každodennou praxou. Čo však pri tomto spôsobe

komunikácie prekáža, sú často nekvalitné headsety, s ktorými sa neraz cítime ako pracovníci call centra.
Najlepší nie je ani zvuk. Riešením tohto problému môže byť stolový mikrofón Blue Snowball USB

od svetoznámej firmy Blue Microphones. Robustný dizajn, sférický tvar a profesionálna kardioidná
vložka Blue, vyvinutá práve Blue Microphones, zaručia, že váš hlas bude zaznamenaný v dokonalej podobe.

Navyše sa kvalitne zaznamenajú aj zvuky z vášho okolia v prípade, že do mikrofónu budete hovoriť viacerí.
A mikrofón si poradí aj s nahrávaním hudby. Prepínačom sa dá charakteristika prepnúť na všesmerovú, kardioid
a kardioid s 10 decibelmi pre hlasnú hudbu. Jeho inštalácia je vďaka funkcii „plug and play“ veľmi jednoduchá.
Stačí zasunúť USB kábel do počítača. 

AUTOR: JAKUB GAVLÁK
FOTO: ARCHÍV VÝROBCOV



Neviditeľné vrtule
Začína sa leto a s ním horúčavy. Klimatizácie sú síce východiskom, ale nie každý uprednostňuje
tento spôsob eliminácie tepla. Alternatívnym riešením sú tradičné ventilátory. Tie sú však hlučné
a krútiace sa čepele rozsekávajúce prúdenie vzduchu nie vždy pôsobia príjemne. Výrobca spotrebnej
elektroniky Dyson prichádza na trh s revolučným riešením. Ich ventilátor Dyson Air Multiplier totiž
nemá žiadnu vrtuľu. Prístroj je zložený z podstavca a veľkého prstenca, ktorý pripomína sci-fi bránu
do inej dimenzie. Využíva špeciálnu technológiu prúdenia vzduchu, je bezpečný a energeticky nená roč -
ný. Nový ventilátor alebo skôr znásobovač vzduchu nasáva z okolitého prostredia vzduch, ktorý ešte
pätnásťkrát násobí a v neprerušovanom prúde ho rozháňa do okolia. Jeho výkon sa dá navyše nastaviť
na tri úrovne a vďaka bezvrtuľovej technológii sa veľmi jednoducho čistí. Zaujímavý je aj dizajn – ak máte
radi futuristicky vyzerajúce a navyše funkčné doplnky, určite si u vás nájde miesto.

Jednokolesové približovadlo 
Ak poznáte Segway, dvojkolesové „približovadlo“ ovládané pohybmi jazdca, a považujete tento druh zábavy

za praktický, má pre vás Honda zaujímavý produkt. U3-X je experimentálne vozidlo s jedným kolesom,
ovládateľné pohybom pasažierovho tela. Je malé a praktické, skonštruované tak, aby bolo pre používateľa čo
najpraktickejšie a aby neohrozovalo nikoho vo svojom okolí. Honda U3-X dokáže meniť rýchlosť, pohybovať

sa, otáčať sa a zastavovať vo všetkých smeroch podľa toho, ako jazdec naklonením trupu zmení svoje ťažisko.
Podarilo sa to dosiahnuť pomocou najmodernejších technológií, vrátane technológie pre riadenie rovnováhy

a prvého viacsmerného hnacieho systému na svete, ktorý umožňuje pohyb všetkými smermi. Zariadenie
vzniklo v rámci robotického projektu ASIMO, ktorého súčasťou je aj slávny humanoid s rovnakým názvom.

Bigtrak sa vracia
Staršie ročníky si určite budú pamätať na Bigtrak. Programovateľné elektrické vozidlo
pripomínajúce tank. Ovládalo sa pomocou klávesnice v zadnej časti a dokázalo si
zapamätať až šestnásť príkazov, napríklad „choď päť metrov dopredu a potom
urob 30-stupňový obrat“. Kultovú hračku vyrobili v roku 1979. Tento rok sa
priaznivci dočkali renesancie Bigtraku. Novinka prichádza s názvom Bigtrak
Jr. Oproti svojmu „pradedovi“ zaberá o polovicu menej miesta, zostáva však
ovládanie pomocou dotykovej plochy, ktorou možno programovať všetky
misie vozidla. Tentoraz však pribudla oveľa väčšia pamäť na dlhšie výpravy.
Jeho výbava bude navyše doplnená napríklad odpaľovacou rampou alebo
digitálnou kamerou.



siemens.com/answers

Všetky naše riešenia v environmentálnom portfóliu pre výrobu, 
prenos a spotrebu energie prispievajú k znižovaniu emisií CO2.
Či už je to pre použitie obnoviteľnej energie, alebo vysoko účinných elektrární, prenos energie s nízkymi 
stratami na veľké vzdialenosti alebo energeticky účinná modernizácia budov. S najväčším zeleným port-
fóliom na svete pomáhame znižovať náklady a emisie. Vďaka našim inovatívnym riešeniam už naši klienti 
ušetrili 148 miliónov ton CO2 do roku 2008.

Sú alternatívne energie
jedinou alternatívou?
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