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Vážení čitatelia, milí priatelia,
priemysel 4.0 je nový pojem, objavil sa len 
v závere minulého roka. Zvykajme si však, 
budeme ho používať čoraz častejšie – je 
predzvesťou prelomových čias, o akých do-
teraz uvažovali len tvorcovia sci-fi. Vstu-
pujeme do obdobia, keď informačné tech-
nológie splynú s technológiami výrobný-
mi a toto prepojenie bude základom novej 
„priemyselnej revolúcie“. Predmety sa 
ocitnú v novom prostredí nazvanom inter-
net vecí. Predpokladá sa, že všetko okolo 
nás, dokonca výrobné nástroje budú dispo-
novať mikropočítačmi a webovými strán-
kami, ktoré nielen zlepšia ich funkcie, ale 
zapoja sa aj do internetovej siete. Veci sa 
začnú „rozprávať“ – chladnička objedná 
zásoby do domácnosti, montážny robot si 
vyžiada potrebné dielce, tovar si pri dopra-
ve sám nájde optimálnu trasu. Zatiaľ nik 
nevie presne odhadnúť, čo všetko internet 

vecí zmení. Isté je, že efektivita výroby sa 
môže zvýšiť natoľko, že už nebude odchá-
dzať do regiónov s nižšími platmi, naopak, 
vráti sa do Európy a USA. Na druhej strane 
roboty znížia priamu účasť ľudí na výrobe 
a mnoho pracovných miest zanikne. Bude-
me žiť vo svete, kde ľudia budú v podstate 
len programovať stroje a venovať sa iným 
osožných veciam – svojmu individuálnemu 
rozvoju alebo starostlivosti o druhých pre 
dobro spoločnosti ako celku. Sme zatiaľ len 
na začiatku, ale takýto svet sa k nám pribli-
žuje oveľa rýchlejšie, ako si uvedomujeme.

Jozef Magic
riaditeľ priemyselných divízií

IA, DT, SC a BU MT Siemens s.r.o.
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Takto vyzerá normálny ľudský mozog. Z funkčného hľadiska zatiaľ nevieme túto 
snímku jednoznačne interpretovať. Mohla by však predstavovať prvý krok na ceste 
k zásadnej zmene prístupu k diagnostike a liečbe mentálnych ochorení. Dve skupi-
ny amerických výskumníkov, ktoré použili novú zobrazovaciu metódu spoločnosti 
Siemens, začali s postupným odhaľovaním tajomstiev ovplyvňujúcich ľudské sprá-
vanie. Použili experimentálny trojteslový MRI skener, pomocou ktorého zistili, že 
biela mozgová hmota sa svojou štruktúrou podobá tkanine. 

Foto: Martinos Center for Biomedical Imaging at MGH, 
Boston / University of California, Los Angeles

Od mozgu k myšlienkam



Na orbite lieta prvý satelit riadený smartfónom
India pred niekoľkými týždňami vypustila na obežnú dráhu oko-
lo Zeme sedem družíc – dve kanadské, dve rakúske a po jednej 
z Dánska, Francúzska a Veľkej Británie. Na chode britského sateli-
tu sa podieľa inteligentný telefón, konkrétne model Google Nexus 
One. Za vývojom 3,5-kilogramového nanosatelitu Strand-1 je uni-
verzita v anglickom Surrey, pričom jednou z jeho hlavných úloh je 
zapojiť verejnosť do kozmického programu. Na palube je celý tele-
fón, nielen jeho základná doska. Mobilné zariadenie je pripojené 
k jednému z panelov tak, aby bolo možné využívať vstavaný foto-
aparát. V telefóne je nainštalovaných niekoľko vedeckých apliká-
cií na zber údajov, ale nechýba ani zábavný softvér. Vďaka nemu 
môžu ľudia do kozmu vyslať svoje hlasy a overiť si tak hypotézu, 
že „vo vesmíre krik nebude počuť“. Telefón totiž na orbite záznam 
prehrá a mikrofóny sa zvuk pokúsia zachytiť. Pre verejnosť budú 
tiež dostupné zábery, ktoré zaobstará mobil.

DARPA chystá nové helikolietadlo
Výskumný ústav americkej armády DARPA plánuje investovať 
150 miliónov dolárov do vývoja hybridu medzi lietadlom a helikop-
térou. Helikolietadlo sa má kolmo vznášať, ale pritom dosahovať 
rýchlosť ako lietadlo. Americká armáda už jeden hybrid medzi he-
likoptérou a lietadlom používa. Bell Boeing V-22 Osprey však od za-
čiatku sprevádzajú kontroverzie, predovšetkým pokiaľ ide o množ-
stvo fatálnych nehôd a výšku nákladov, ktoré sa od roku 1981, keď 
sa začal jeho vývoj, vyšplhali na 50 miliárd dolárov. DARPA chce 
navrhnúť od základov nový model, ktorý ponesie názov X-Plane. 
Na jeho vývoji chce spolupracovať so súkromným sektorom, takže 
nový stroj by mal nájsť aj nevojenské využitie. Hlavnými výhoda-
mi hybridu je rýchlosť letu a pristávania – má byť dva razy rých-
lejší ako dnešné helikoptéry, ktoré bežne lietajú rýchlosťou 220 až 
250 kilometrov za hodinu. Výhodou je aj nosnosť – užitočný náklad 
má dosahovať štyridsať percent hmotnosti stroja.

Plnou elektrinou vpred!
V spolupráci s lodenicami Fjellstrand predstavila spoločnosť Sie-
mens prototyp čisto elektrického trajektu, ktorý bude od roku 2015 
križovať najdlhší nórsky fjord Sognefjord. Osemdesiat metrov dlhá 
loď s kapacitou 120 áut a 360 pasažierov je koncipovaná ako kata-
marán s dvoma hliníkovými trupmi, ktoré znižujú odpor vody a sú-
časne výrazne redukujú hmotnosť trajektu. O pohon lode sa starajú 
dva elektromotory s celkovým výkonom 800 kilowattov. Energiu im 
dodávajú desaťtonové lítiovo-iónové batérie. Sú konštruované pre 
extrémne rýchle nabíjanie, ktoré trvá len desať minút pri zastávke 
trajektu v prístave. Dnešné technológie umožňujú nasadenie elek-
trických trajektov na trasách, ktoré je možné zdolať do tridsať mi-
nút. Ak uvážime, že súčasný trajekt na ceste z Laviku do Oppedalu 
(čo je necelých šesť kilometrov) spotrebuje za jediný rok neuveriteľ-
ných milión litrov nafty a vypustí do ovzdušia 570 ton CO2, je jasné, 
že elektrické trajekty budeme na vodách vídať čoraz častejšie. 
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Stetoskop pre priemyselné stroje
V lekárskej diagnostike sa inšpirovali konštruktéri spoločnos-
ti Siemens a predstavili prístroj na monitorovanie priemysel-
ných strojov, ktorý pracuje na princípe veľkého stetoskopu. Prí-
stroj s familiárnym menom STEVE (Siemens Tremor EValuation 
Equipment) je vybavený špeciálnymi senzormi, ktoré snímajú 
vibrácie stroja s frekvenciou merania takmer miliónkrát za se-
kundu. Prístroj sa navyše dokáže naučiť, ako rôzne stroje pri 
bežnej prevádzke znejú. Môže sa tak použiť na monitorovanie 
prakticky všetkých strojov, ktoré počas chodu vibrujú.

Magnetická analýza krvi
Jednou z najzákernejších vlastností nádorov je schopnosť meta-
stázovať. Rakovinové bunky sa uvoľňujú a krvou alebo lymfatic-
kými cestami sa šíria ďalej v tele a vytvárajú metastázy. Včasná 
detekcia môže zamedziť ďalšiemu šíreniu choroby, ale aj overiť 
účinnosť liečby. Vedci spoločnosti Siemens preto vyvinuli nový 
spôsob ich detekcie – krvnú magnetickú prietokovú cytometriu. 
Metóda dokáže detegovať magneticky označené rakovinové bun-
ky z ďalej neupravenej krvi. Princípom metódy je technológia 
používaná napríklad aj v pevných počítačových diskoch.

Šetrné plasty
Vedci spoločnosti Siemens vyvinuli ekologickú náhradu za 
jeden z najbežnejších plastov – akrylonitrilbutadiénstyrén 
(ABS). Ako väčšina plastov aj ABS sa produkuje z ropy a vyrá-
ba sa z neho napríklad nábytok, kufre, súčiastky do automobi-
lov či kocky stavebnice Lego. Ekologické varianty – kopolymér 
polyhydroxybutyrátu (PHB) a polypropylén karbonátu (PPC) 
– tvoria zo sedemdesiatich percent obnoviteľné materiály. Na-
príklad jednou z hlavných zložiek na výrobu PPC je oxid uhli-
čitý, ktorý predstavuje až 43 percent hmotnosti. CO2 sa pre vý-
robu plastu získava separáciou z emisií tovární a elektrární. 
Výsledný kopolymér sa vyznačuje vysokou mierou biologickej 
odbúrateľnosti a jeho mechanické vlastnosti sú takmer iden-
tické ako pri klasickom ABS.



Žehlenie bude 
menšia námaha
Nová naparovacia súprava SL 
45 spoločnosti Siemens použí-
va inteligentný program pre op-
timálne žehlenie akýchkoľvek 
tkanín. Automaticky reguluje 
teplotu a kombinuje ju s potreb-
ným množstvom pary. Posta-
rá sa, aby sa s každou látkou, 
bez ohľadu na jej štruktúru či 
postup žehlenia, čo najlepšie 
zaobchádzalo. Novinkou je aj 
funkcia antiShine, ktorá posky-
tuje osobitnú ochranu tmavým 
a jemným tkaninám.

Skladací elektrický skúter z Maďarska 
Od budúceho roka si budeme môcť kúpiť skladací elektrický skú-
ter Moveo, ktorý za dve minúty zložíte do kompaktného tvaru 
a za rukoväť pohodlne prenesiete tam, kam potrebujete. Nemusí-
te ho tak nechávať vonku pred budovou. Skryjú sa aj všetky jeho 
znečistené časti, takže sa neušpiníte. Skladací elektroskúter ne-
dávno predstavila maďarská nezisková organizácia Antro Group. 
Dosahuje hmotnosť 25 kilogramov a jazdí rýchlosťou 45 kilomet-
rov za hodinu. Batéria mu dovolí prejsť až 35 kilometrov, pričom 
na plné nabitie stačí len hodina. Vývoj skladacieho elektroskútra 
sa začal v roku 2008. V súčasnosti je na ceste prototyp, pre ktorý 
tvorcovia hľadajú obchodných partnerov a pomoc pri financova-
ní komerčného rozšírenia. Pri dostatočných financiách by podľa 
riaditeľa spoločnosti Moveo Tamása Slezáka bolo možné v budú-
com roku vyrobiť 15-tisíc strojov. Horší scenár ráta s produkciou 
štyritisíc skútrov. V prvom prípade by sa Moveo mohlo predávať 
za 3 100 dolárov, v druhom za 4 600 dolárov.

Ľahké a jednoducho 
recyklovateľné Inspiro
Súprava pre metro Inspiro začne v lete pre-
mávať v hlavnom meste Poľska. Konštruk-
cia je z ľahkého materiálu a ušetrí zhruba 
osemnásť ton hmotnosti. Na konci život-
nosti bude možné vlak takmer celý recyk-
lovať. Varšava získa 35 týchto súprav.
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Siemens zvýšil príjmy z ekologických technológií
V obchodnom roku 2012 sa tržby spoločnosti Siemens z port-
fólia zelených technológií vyšplhali o desať percent vyššie na 
33 miliárd eur. Ekologicky úsporné produkty a riešenia vy-
tvárajú v súčasnosti rýchlejší rast príjmov ako ostatné pro-
dukty, pričom majú už 42-percentný podiel z celkového port-
fólia spoločnosti. Zvyšujú sa nepretržite od roku 2008.

Doprava v Londýne je plynulejšia
Londýnske mýto oslavuje desiate výročie. 
Vďaka technológii Siemens doprava klesla 
o pätinu a počet zápch o celú tretinu. Úspeš-
ný model znížil počet dopravných prostried-
kov dennodenne premávajúcich v centrálnom 
Londýne o 60-tisíc. Ovzdušie je každoročne 
čistejšie o 150-tisíc ton oxidu uhličitého.

Organický detektor 
pre röntgen
Siemens skúma organické detektory pre 
röntgeny. Technológia umožní nielen kva-
litnejšie rozšírenie obrazu, ale má aj po-
tenciál podstatne znížiť výrobné náklady. 
Predpokladá zakomponovanie špeciálnych 
látok do organických materiálov detekto-
rov, ktoré röntgenové žiarenie absorbujú 
a zmenia na viditeľné svetlo. Spoločnosť 
Siemens koordinuje trojročný vládny pro-
jekt známy ako HOP-X, ktorého cieľom je 
uplatniť túto technológiu. Úvodné apliká-
cie sa sústreďujú na mamografické zaria-
denia a konvenčné röntgenové prístroje.



 Nie je to tak dávno, čo sa-
telitný a mikrovlnný sys-
tém elektronického výberu 
mýta viedli vojnu o to, kto-
rý z nich je lepší. Ako sa to 
skončilo?
V súčasnosti sú v Európe dve 
krajiny so satelitným systé-
mom. Ako prvé ho zaviedlo 
Nemecko v roku 2005, druhou 
krajinou bolo Slovensko, ktoré 

V čase, keď čítate tieto riadky, už mali kamióny v Európe jazdiť po 
spoplatnených úsekoch ciest a uhrádzať mýto na základe jedinej 
zmluvy bez ohľadu na to, ktorými štátmi prejdú. V skutočnosti si 
však vodiči stále musia lepiť na predné sklo množstvo elektronic-
kých škatuliek na výber mýta. O budúcnosti mýtnych systémov 
sa rozprávame s Matejom Okálim, šéfom fi rmy SkyToll, ktorá na 
Slovensku prevádzkuje systém elektronického výberu mýta.

Pod 
prísnym 
okom 
satelitov
AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: EMANUEL BOSON
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ho spustilo o päť rokov neskôr. 
Zavádzajú ho však už aj vo 
Francúzsku, čo je nateraz po-
sledný „satelitný“ projekt, kto-
rý sa realizuje na starom kon-
tinente. Príklon k tejto tech-
nológii je jednoznačný. Všetky 
ohlásené tendre, či už je to 
v Maďarsku, Rusku alebo na 
Ukrajine, sa prikláňajú skôr 
k satelitným systémom.

 Človek by však aj tak ča-
kal, že počet krajín využí-
vajúcich satelitnú technoló-
giu bude väčší. Všetky ostat-
né štáty v Európe si zvolili 
mikrovlnný systém?
Mikrovlnný systém využíva 
len Rakúsko, Česko a Poľsko. 
Okrem Poľska ide o štáty, kto-
ré elektronický výber mýta za-
čali uplatňovať skôr, čiže ešte 

v období, keď sa o jeho využití 
uvažovalo viac-menej len na 
diaľniciach. Vzhľadom na re-
latívne nízky počet križova-
tiek sa im vyplatilo riešiť vý-
ber poplatkov cez mýtne brány 
s mikrovlnnou technológiou. 
Iná vec však je, ak chcete po-
kryť aj ostatnú cestnú sieť.

 Čoraz viac sa začína ho-
voriť o hybridných mýtnych 
systémoch, ktoré sú kombi-
náciou satelitnej a mikro-
vlnnej technológie. Akú ma-
jú perspektívu?
Z technologického hľadiska 
je hybridný systém nezmysel. 
Satelitná palubná jednotka 

dokáže pracovať na celej cest-
nej infraštruktúre – na diaľni-
ciach, rýchlostných komuni-
káciách, cestách prvej triedy 
a teoreticky aj na vedľajších 
cestách. Hlavným dôvodom 
úvah o takzvanej hybridnej 
technológii sú minulé investí-
cie, ktoré niektoré krajiny vy-
naložili na budovanie mikro-
vlnných systémov. Len ťažko 
si možno predstaviť, že by si 
niekto trúfol odpojiť mýtny 
systém zavedený len pred nie-
koľkými rokmi. Preto sa „vy-
mysleli“ palubné jednotky, 
ktoré dokážu pracovať s mik-
rovlnnou aj s pokročilejšiu sa-
telitnou technológiu. 

 Ako ďaleko je chvíľa, keď 
kamióny budú môcť jazdiť 
po spoplatnených úsekoch 
ciest v Európe s jednou pa-
lubnou jednotkou?
Zatiaľ je to stále len vízia. 
Dopravca bude dostávať jed-
no súhrnné vyúčtovanie bez 
ohľadu na to, ktorými štátmi 
alebo regiónmi jeho vozidlo 
prešlo. Mala by to umožniť 
nová Európska elektronická 
mýtna služba (EETS), ktorej 
cieľom je zjednodušiť plate-
nie mýta, pričom by sa mala 

uplatňovať na všetkých spo-
platnených úsekoch ciest, 
mostoch, tuneloch a trajek-
toch. Pôvodne mala byť zave-
dená už v roku 2012.

 Prečo sa tak nestalo?
Žiaľ, chýbajú technické špeci-
fikácie, navyše ani zaintereso-
vané inštitúcie nie sú priveľmi 
aktívne. Napríklad na Sloven-
sku sa ešte len pripravuje le-
gislatíva, ktorá by túto službu 
mala umožňovať. Až na jej zá-
klade budeme môcť uskutoč-
niť potrebné technické opatre-
nia v mýtnom systéme. Máme 
však obrovskú výhodu – od 
úplného začiatku využívame 

palubnú jednotku, ktorá je na 
túto službu pripravená. Do-
káže totiž pracovať s mikro-
vlnnou aj satelitnou techno-
lógiou.

 Ako to raz bude celé fun-
govať?
Dopravca si vyberie poskyto-
vateľa služby, ktorý mu za-
bezpečí, že jeho vozidlá budú 
môcť jazdiť po celej Európe 
s jednou palubnou jednotkou 
a platiť mýtne na základe jed-
nej zmluvy. To znamená, že 
na prejazd piatimi štátmi už 
nebude potrebovať päť roz-
dielnych palubných jednotiek 
a nebude musieť uhrádzať päť 
faktúr, ako je to dnes. Úlohou 
poskytovateľa bude uzatvo-
riť zmluvy s prevádzkovateľ-
mi mýtnych systémov, aby je-
ho klientom toto všetko bolo 
umožnené.

 Ako sa budú prerozdeľo-
vať mýtne poplatky? 
Najväčším problémom EETS je 
chýbajúci biznis model. Vieme 
už, ako by mal systém vyze-
rať z normatívnej i technickej 
stránky, ale zatiaľ nie je jasné, 
kto to zaplatí. Kto ponesie ná-
klady súvisiace s technickými 

Poskytovateľ služby zabezpečí, aby vozidlá dopravcu 
mohli jazdiť po celej Európe s jednou palubnou jed-
notkou a platiť mýtne na základe jednej zmluvy.



zmenami, ktoré bude potreb-
né urobiť vo všetkých mýt-
nych systémoch? Noví provi-
deri službu EETS tiež nebu-
dú poskytovať zadarmo. Aké 
marže si budú uplatňovať 
a z akých zdrojov budú pochá-
dzať ich príjmy? Ťažko mož-
no predpokladať, že sa zvýšia 
sadzby mýtneho o položku, 
ktorá bude pokrývať náklady 
spojené s EETS.

 Kedy sa podľa vás EETS 
stane realitou?
Keď sme budovali sloven-
ský mýtny systém, tak 
sme rátali s tým, že prví 
poskytovatelia sa ob-
javia niekedy v roku 
2014. Dnes už som pre-
svedčený, že je to nere-
álne. Predpokladám, 
že prvé lastovičky 

priletia až niekedy v roku 
2015. Ale aby som zasa nebol 
až taký pesimistický, začínajú 
sa uzatvárať bilaterálne doho-
dy o využívaní jednej palub-
nej jednotky v dvoch štátoch. 
Príkladom môže byť spoluprá-
ca Nemecka a Rakúska, ktoré 
v septembri 2011 spustili spo-
ločnú službu Toll2Go.

 Aká vzdialená je potom 
chvíľa, keď ka-

mióny bu-
dú môcť 

jazdiť 
po celej 
Európe 
s jednou 
palub-
nou jed-
notkou?
To si vôbec 

netrúfam 
odhadnúť, 

pretože už 
v súčasnej nor-

matívnej 

báze sú definované určité vý-
nimky. Napríklad taliansky 
mýtny systém je úplne iný ako 
v ostatných krajinách. Preto 
aj Taliansko dostalo výnim-
ku a nebude súčasťou systému 
EETS. Ak by totiž malo fungo-
vať podľa súčasných normatí-
vov, muselo by vymeniť celú 
technológiu. Takže je jasné, že 
sa tak skoro žiadnemu provide-
rovi nepodarí zazmluvniť všet-
ky mýtne domény v Európe. 

 Mýtny systém na Sloven-
sku je postavený na kom-
binácii technológií GPS 
a GSM. Európa buduje vlast-
ný navigačný systém Gali-
leo. Bude ho môcť využívať 
aj náš mýtny systém?
Po drobných úpravách softvé-
ru to bude možné. Ako som 
spomenul, nebude treba ani 
meniť naše palubné jednot-
ky. Vďaka viacerým satelitným 

navigačným systémom v rám-
ci jednej palubnej jednotky – 
okrem amerického GPS a eu-
rópskeho Galilea to môže byť 
aj ruský Glonass – dosiahne-
me vyššiu presnosť lokalizácie 
vozidiel. 

 Akú úroveň presnosti do-
sahuje v súčasnosti?
Presnosť palubnej jednotky je 
pre nás dôležitá z dvoch hľa-
dísk. V prvom rade precízne 
určenie polohy vozidla má 
priamy vplyv na presnosť 
výberu mýta. Pri tomto pa-
rametri dosahujeme 99,5 
percenta, čo je o štyri a pol 
percenta viac, než nám vy-
plýva zo zmluvy. Druhým 
parametrom je efektivita 
výberu mýta, ktorá hovorí 
o tom, od koľkých vozi-
diel v systéme dokážeme 
vybrať mýto. To už nie je 
len o samotnej presnos-
ti palubnej jednotky, ale 
o celkovom spracovaní 

údajov, ktoré z palubnej jed-
notky získame, vrátane ďal-
ších procesov, ako je napríklad 
vymáhanie pri nezaplatení 
mýta. V tomto prípade dosahu-
jeme približne 99-percentnú 
úspešnosť, pričom v zmluve 
máme zakotvenú úroveň 98,91 
percenta. Môžem potvrdiť, že 
máme najefektívnejší mýtny 
systém v Európe. K tomuto vý-
sledku sme sa dopracovali veľ-
mi rýchlo, zhruba za pol roka. 
V Českej republike trvalo tri 
roky, kým dosiahli 99-per-
centnú efektivitu.

 Keď už teraz prekračuje-
te určené parametre, prečo 
potrebujete zvyšovať pres-
nosť pomocou ďalších navi-
gačných systémov?
Aby sme dosiahli sto percent. 
Samozrejme, je to teoretic-
ká hodnota. Súčasťou našej 
zmluvy s Národnou diaľnič-

nou spoločnosťou je kvalita-
tívna odmena, ktorá sa odví-
ja práve od efektivity výberu 
mýta. Okrem toho vyššia pres-
nosť zameriavania nám umož-
ní zaviesť nové služby a lep-
šie pokrývať niektoré proble-
matické lokality, ako sú mestá 
a komplikované terény. Viac 
družíc viac vidí.

 Na čo všetko ešte možno 
využiť mýtny systém?
Satelitný systém umožňuje 
v porovnaní s mikrovlnným 
poskytovať oveľa väčší rozsah 
služieb s pridanou hodnotou, 
keďže dokáže lokalizovať vo-
zidlo hocikde na území, nie-
len na vopred vytýčenej trase. 
Dokážeme získavať informá-
cie o rýchlosti vozidla, ale aj 
o tom, akým smerom sa po-
hybuje, trebárs či nejde v pro-
tismere. Vo všeobecnosti mož-
no nové služby s pridanou 
hodnotou rozdeliť do dvoch 
skupín. Prvou sú štatistické 

Na Slovensku vychádza cena na jeden kilometer 
spoplatnenia necelých 365-tisíc eur, v Česku vyše 
603-tisíc eur. V Poľsku sú rozdiely ešte vyššie.
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údaje. Za tri roky sme zozbie-
rali obrovské množstvo dát, 
ktoré možno využiť na predik-
cie vývoja hospodárstva či do-
pravných tokov. Vďaka mýtne-
mu systému napríklad vieme, 
že v roku 2012 bol najvyťaže-
nejší diaľničný úsek Petržal-
ka 1 – Petržalka 2 s 2,04 milió-
na prejazdov, najvyťaženejšou 
rýchlostnou komunikáciou 
Trnava-Modranka – Vlčkovce 1 
s 1,33 milióna prejazdov a naj-
frekventovanejšou cestou prvej 
triedy Žilina – Žilina-Brodno 
s 1,41 milióna prejazdov.

 Už sa tieto údaje nejakým 
spôsobom aj využili?
Zatiaľ nie a je to škoda. Vyu-
žívanie týchto dát je niečo, čo 
sa štát musí ešte naučiť. V spo-
lupráci s Výskumným ústa-
vom dopravným v súčasnos-
ti riešime úlohu, na čo všetko 
by sa tieto údaje dali využiť 
z dopravno-inžinierskeho hľa-
diska.

 Spomínali ste dve skupiny 
služieb. Ktorá je tá druhá?
Služby, ktoré využívajú dáta 
v reálnom čase. Dokážeme ur-
čiť presnú polohu vozidla, kto 
je jeho vlastníkom, ako aj nie-
ktoré ďalšie údaje. Tento typ 
služieb môže byť užitočný pre 
samotných dopravcov, vodi-
čov, ale aj štátne inštitúcie. Ty-
pickým príkladom je dynamic-
ké váženie vozidiel. Nevyužíva 
síce priamo satelitnú techno-
lógiu, ale kontrolné mecha-
nizmy mýtneho systému, kto-
ré sú na cestách, čiže v našom 
prípade kontrolné brány. 

 Na aké ďalšie účely môže 
slúžiť infraštruktúra mýt-
neho systému?
Môže sledovať nebezpečné 
a nadrozmerné náklady, čo je 
popri dynamickom vážení vo-
zidiel ďalšia služba, ktorá sa 
rieši v rámci európskeho pro-
jektu Easy Way. Ďalším príkla-
dom je systém inteligentného 
parkovania, ktorý vodičov in-
formuje nielen o voľných pozí-
ciách, ale umožňuje aj rezervá-
ciu parkovacej plochy. Perspek-
tívnou službou je flexibilné 

mýto, ktoré umožňuje operatív-
ne zvýšiť poplatky napríklad za 
prejazd horských priechodov 
v prípade hustého sneženia, 
prípadne počas zhustenej pre-
mávky na diaľniciach.

 Mýtny systém na Sloven-
sku je častým terčom kriti-
ky. Aká je jeho úroveň v po-
rovnaní s inými krajinami?
Je normálne, že ak musíte za 
niečo platiť, nebudete to chvá-
liť. Napriek kritike dopravcov 
reálne fakty hovoria o niečom 
úplne inom. Náš mýtny sys-
tém je v mnohých smeroch 

unikátny. Z hľadiska poč-
tu spoplatnených kilometrov 
jedným prevádzkovateľom je 
druhý najväčší v Európe. Z cel-
kového počtu 2 422 kilomet-
rov až tri štvrtiny tvoria komu-
nikácie prvej triedy, čo nám 
mnohé okolité krajiny závidia. 
Bol vybudovaný a spustený za 
rekordných jedenásť mesiacov, 
to sa doteraz nikde nepodarilo. 
Okrem toho sme dnes jediný 
fungujúci „hybridný“ systém, 
pretože palubná jednotka, kto-
rú využívame, dokáže spolu-
pracovať s mikrovlnnou aj sa-
telitnou technológiou. 

 Mýtny systém je na Slo-
vensku realitou už tri roky. 
Aká je jeho efektivita?
Často nám vyčítajú, že tender 
na elektronický výber mýta vy-
hral najdrahší dodávateľ. Ob-
jektívne si však porovnajme 
náš systém s okolitými štátmi. 
Zistíme, že náš je najlacnejší – 
alebo ak chcete, najefektívnej-
ší. Je pravda, že investície do 
českého mýtneho systému do-
siahli 784 miliónov eur a u nás 
864 miliónov eur. Ale ak po-
rovnáte oba systémy, v prípade 
nášho je do ceny služby zahr-
nutá o tri roky dlhšia prevádz-
ka systému, respektíve o vyše 
tisíc kilometrov spoplatnených 
ciest viac. U nás boli navyše do 
ceny zarátané aj náklady na 
nákup a prevádzku palubných 
jednotiek, zatiaľ čo v Česku to 
zostalo na pleciach štátu. Keď 
si toto všetko spočítate, tak na 
Slovensku vychádza cena na 
jeden kilometer spoplatnenia 
na necelých 365-tisíc a v Čes-
ku na vyše 603-tisíc eur. U nás 
stojí rok prevádzky mýtneho 
systému 66,5 milióna a v Čes-
ku 78,4 milióna eur. A to neho-
vorím o Poľsku, kde sú rozdiely 
ešte vyššie.

 Koľko peňazí ste doteraz 
vybrali na mýtnych poplat-
koch?
Mýtny systém na Slovensku 
je v prevádzke od 1. januá-
ra 2010. Za tri roky sa vybralo 
vyše 450 miliónov eur, pričom 
suma ročných výberov kaž-
dým rokom stúpa. Ku koncu 
minulého roka bolo v elektro-
nickom mýtnom systéme re-
gistrovaných 213 858 aktív-
nych palubných jednotiek.

 Povráva sa, že na Sloven-
sku sa pripravuje aj spoplat-
nenie osobných automobi-
lov. Je to pravda?
Neviem nič o tom, že by sa nie-
čo také pripravovalo, pochy-
bujem, že by nato dnes existo-
vala politická vôľa. Na druhej 
strane, vo svete už existujú 
pilotné projekty, ktoré sa se-
riózne zaoberajú technickými 
aspektmi zavedenia mýtnych 
systémov pre osobné autá. 

Matej Okáli (41) začal svoju profesionálnu kariéru v roku 
1994 na oddelení informačných technológií Investičnej a roz-
vojovej banky. Od roku 1997 pôsobil v slovenskej a neskôr aj 
v nemeckej pobočke spoločnosti Alcatel. V rokoch 2005 až 
2008 pracoval pre Sitronics, kde zastával niekoľko vrcholo-
vých manažérskych pozícií. V súčasnosti je generálnym ria-
diteľom a predsedom predstavenstva spoločnosti SkyToll.
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Čo urobia 
nabudúce?
„T

o je nádhera!“ 
vzdychla Ma-
risa. Stojíme 
vnútri jedného 

zo sklených observatórií 
tri a pol tisíca kilometrov 
nad Zemou. Vyzerá ako 
jasná modrobiela tenisová 
loptička, čiastočne zaha-
lená mrakmi. 
„Čo sa deje? Prečo si ma 
zavolala, azda nie kvô-
li výhľadu,“ spýtala sa. 
Marisa je moja kamarát-
ka, poznáme sa od det-
stva. Spolu sme vyras-
tali a študovali na vyso-
kej škole. Neskôr sa naše 
cesty rozišli a stretli sme 
sa až tu, na projekte ves-
mírneho výťahu. Píše sa 
rok 2060 a tento gigantic-
ký komplex laboratórií, 
kancelárií, ubytovacích 
zariadení a dokovacích 
systémov pre budúce mi-
sie do Slnečnej sústavy je 
takmer pred dokončením.
„Pred pár dňami sa sta-
lo čosi zvláštne,“ začínam 
hovoriť. „Zdá sa, že nie-
ktoré z našich ANS-ov, 
veď vieš, tých ,mravcov‘, 
ktoré používame na všet-
ky kontrolné a údržbárske 
práce, napadli iného a ,zo-
žrali ho‘.“
„Zožrali?“ čuduje sa Ma-
risa. „Ako môže nejaký 
stroj zožrať iný? Pokiaľ 
viem, skratka ANS je z an-
glických slov Autonomous 
Networked Systems. Nejde 
teda o nič viac ako zosie-
ťované kybernetické sys-
témy!“
„Máš pravdu, ale má-
me dôkaz. Pár sekúnd 
videozáznamu, na ktorom 
vidno, ako sa malý roj 

ANS-ov približuje k obe-
ti, ktorá robila prehliad-
ku povrchu a hľadala 
prípadné mikrotrhliny,“ 
vysvetľujem. „Potom sa 
odrazu videoprenos z očí 
obete vypne, akoby oslep-
la. V tom okamihu však 
obeť zmizne aj zo zázna-
mu útočníkov. Vyzerá to, 
akoby ju úmyselne vyma-
zali, aby zahladili stopy. 
Nepodarilo sa im to úplne. 
Identifikačné kódy zabu-
dované do každej súčiast-
ky ,tela‘ obete sme obja-
vili v telách útočníkov. 

A predstav si, že táto sku-
pinka teraz funguje oveľa 
efektívnejšie ako akýkoľ-
vek iný ANS.“
„To je neuveriteľné!“ vy-
kríkla Marisa. „Čo si mys-
lela tým, že fungujú efek-
tívnejšie?“
„Pozri sa sama,“ ukazu-
jem Marise rukou na štyri 
ANS-y, ktoré pracujú pria-
mo pred nami, kúsok od 
sklenej steny, ktorá nás 
od nich oddeľuje. „Väčši-
na ANS-ov pracuje indi-
viduálne alebo maximál-
ne v páre,“ vysvetľujem. 
„Aj tieto sa ešte nedávno 

správali rovnako. Pozri te-
raz! Sú dokonale zohrané, 
pracujú úplne synchrón-
ne! Kolektívne analyzu-
jú povrch modulu, kaž-
dý pomocou inej techni-
ky, akoby sa stali jediným 
multisenzorom. Ale to 
nie je všetko,“ pokraču-
jem. „Keď sa pozrieš na 
ich RFID podpisy, uvidíš 
tam anomálie, napríklad 
čipy, ktoré sa pôvodne na-
chádzali v obeti. Každý 
vyrobený dielec však na-
koniec má svoju vlastnú 
IP adresu. Tieto ANS-y sa 
teda museli samy upgra-
dovať!“

„Fíha,“ uľavila si Mari-
sa. „Niečo také som 

ešte nikdy nevidela. 
Je pravda, že sa za-
čala skúmať prav-
depodobnosť vý-
skytu takzvaného 
spontánneho vzni-

ku nových modelov 
správania týchto za-

riadení. Zatiaľ je však 
len pár teórií a tu to má-

me v skutočnosti. V reáli 
vidíme vznik kolektívnej 
inteligencie!“
„Myslíš, že to, čo sa tu de-
je, je normálny a priro-
dzený vývoj vecí a že sa 
netreba obávať?“ pýtam 
sa. „Ale, prosím ťa. Sú to 
len stroje. Ak ťa tie mrav-
ce znervózňujú, tak jed-
noducho stlač centrálny 
reset a máš pokoj,“ usmie-
va sa Marisa.
„Veď preto som ťa zavola-
la a chcela s tebou hovo-
riť osamote. Reset som už 
dávno stlačila. Nič sa ne-
stalo... Čo im napadne na-
budúce?“ 



Z
ásadný krok k internetu vecí uro-
bila vlani Internet Society. Vydala 
nový štandard internetových pro-
tokolov s označením IPv6. Svet má 

vďaka tomu k dispozícii vyše 340 sextilió-
nov (3,4 x 1038) IP adries, zdanlivo zbytočne 
veľa, veď pozemská populácia dnes pred-
stavuje sedem miliárd ľudí a v súčasnosti 
reálne využíva okolo 4,3 miliardy adries. 
Tie nové však nebudú primárne určené pre 
ľudí, ale pre veci. Podľa odhadov spoločnos-
ti Cisco Systems bude do roku 2020 pripoje-
ných na internet okolo 50 miliárd zariade-
ní, z ktorých miliardy budú zabudované do 
predmetov každodennej potreby – od oble-
čenia po mobilné telefóny a súčiastky áut.

Výroba bez centra
Internet vecí prináša obrovský potenciál 

pre priemysel. Možno sa staneme svedka-
mi naozaj prevratnej zmeny – zažijeme 
štvrtú priemyselnú revolúciu. Výrobné 
závody už nebudú potrebovať žiadne cen-
tralizované riadenie. V novom priemysle 
budú spolu polotovary a stroje vzájomne 
komunikovať, aby samy spoločne optima-
lizovali výrobný proces. Každý polotovar 
bude mať zabudovaný malý systém, čosi 
ako miniatúrny internetový server s bez-
drôtovým interfacom, ktorý slúži ako 
digitálna pamäť. Vstavaný systém bude 
presne vedieť, čo sa má z polotovaru vy-
robiť, a sám „požiada“ jednotlivé stroje, 
aby na ňom vykonali požadované operá-
cie. Pritom stroje si budú súčasne strážiť 
svoje kapacity a podľa nich tohto „žiada-
teľa“ buď prijmú, alebo odmietnu a pošlú 
inam. Výroba sa bude teda riadiť sama.

Samozrejmosťou je, že každý stroj, sú-
čiastka i vyrábaný dielec si budú strážiť 
svoj stav a on-line o ňom informovať. Rov-
nako tak si budú pamätať svoju históriu 
a predvídať možné poruchy a samy si plá-
novať servisné zásahy.
Paralelne s výrobou internet vecí poslú-
ži aj pri optimalizácii produktivity a na 
programovanie strojov vo virtuálnej re-
alite. Tým sa šetrí nielen čas a peniaze, 
ale predchádza sa chybám a omylom. In-
formácie z výroby sa navyše vracajú do 
vývoja, aby sa mohli podieľať na ďalšom 
zlepšení produktu.

Vzniká kyberpriestor
Už dnes obsahuje takmer každé technic-
ké zariadenie (auto, vlak, robot či poulič-
né osvetlenie) digitálny hardvér, softvér 

Internet vecí
Nová forma internetu, takzvaný internet vecí, môže vyústiť v ozajstnú priemyselnú 
revolúciu. Tvrdia to stúpenci novej iniciatívy, ktorá vznikla v Nemecku pod názvom 
Industrie 4.0 a stala sa súčasťou hi-tech stratégie nemeckej vlády, so spoločnosťou 
Siemens ako hlavným partnerom.
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a možnosť pripojenia ku globálnej sieti. Ne-
dávno sa objavil aj rad úplne nových a origi-
nálnych zariadení, ako sú tablety, e-booky či 
rôzne stimulačné a asistenčné systémy. Digitál-
nou cestou sa uskutočňujú bankové transakcie, 
priestorová navigácia alebo virtuálne navrho-
vanie a výroba. Zvykne sa tomu vravieť digitál-
na revolúcia, aj keď pre väčšinu z nás je to bež-
ná realita.
K hitom dneška patria aj cloudy. Dáta i celé apli-
kácie sa už neukladajú na lokálne pevné disky. 
Všetko je fyzicky umiestnené na serveroch na 
internete a pomocou webového prehliadača ale-
bo klienta konkrétnej aplikácie prístupné bez 
obmedzenia odkiaľkoľvek. Keď sa k tomu pridá 
individuálne vyhľadávanie dát, sociálne siete 
a spoločenské médiá, ako sú blogy, Facebook 
či Wikipedia a ešte trebárs webom 
podporovaný servis, vznikne 
nový kybernetický priestor.

Kľúčom 
je softvér
Kým doteraz záleža-
lo na kvalite prepra-
covanosti čiastko-
vých softvérových 
riešení, dnes už to 
nestačí. Podstatná 
je integrácia, teda 
spájanie a začleňo-
vanie týchto rieše-
ní do seba navzájom. 
A kým bude tvorba 
programov doménou člo-
veka, o prácu a nezastupi-
teľné miesto v rámci tohto sys-
tému neprídeme. 
Sledujeme vlastne novú formu evolú-
cie. Inteligentné zabudované systémy, napríklad 
elektronická navigácia v autách, sa vyvinuli do 
systémov, ktoré spolu vzájomne spolupracujú. 
Tým sa to však nekončí. Z inteligentných spolu-
pracujúcich systémov sa postupným vývojom 

stávajú systémy systémov – trebárs satelitný do-
pravný navigačný systém, ktorý komunikuje s na-
vigačným systémom lietadla aj so všetkými le-
tiskovými systémami. Ak ich pozdvihneme z fy-
zickej roviny do kybernetického priestoru, stanú 
sa z nich kyberneticko-fyzické systémy. Najlep-
ším príkladom sú inteligentné siete v energetike 
(smart grids), ktoré magazín VISIONS v predchá-
dzajúcich číslach už viackrát podrobne predstavil. 

Služby budú pre všetkých
Rodným bratom „internetu vecí“ je „internet 
služieb“. Tu sa globálna počítačová sieť stáva fó-
rom softvérových modulov, ktoré možno vďaka 
štandardizovaným interfacom ľahko kombino-
vať a vytvárať tak služby na ešte vyššej úrovni.

Budúci internet služieb by mal uľahčiť život 
nám všetkým. Odvážne vízie pred-

povedajú jediný on-line trh so 
službami. Ak sa napríklad 

doma pokazí kúrenie, 
netreba volať opravá-

ra, stačí zadať poru-
chu do globálnej 
platformy. Pomo-
cou sémantických 
technológií systém 
sám identifiku-
je problém a vy-
hodnotí závažnosť 
situácie na zákla-

de ročného obdobia 
a aktuálnej predpo-

vede počasia. Potom 
automaticky vyhľadá 

vhodného opravára a ak-
tualizuje jeho pracovný ka-

lendár. 
Nevyhnutným predpokladom je štan-

dardizovaný popis služieb v špeciálnom jazy-
ku USDL (Unified Service Description Langu-
age). USDL bol vyvinutý v rámci nemeckého 
výskumného programu Theseus, v ktorom hral 
Siemens kľúčovú úlohu. 

Nárast internetových 
pripojení do roku 2020

Počet ľudí na Zemi (v miliardách)

Počet zariadení pripojených na internet (v miliardách)

Počet zariadení pripojených na internet na osobu

Zdroj:
Cisco IBSG,
apríl 2011

Počet 
zariadení

pripojených
na internet 

prevýšil 
počet
ľudí

Internet budúcnosti
• Informačná sieť (World 

Wide Web): Pracuje s tro-
ma základnými nástrojmi:
– http protokolom, kto-

rý pomocou prehliada-
ča získava informácie 
z webových serverov;

– dokumentovým po-
pisným jazykom html, 
ktorý špecifikuje, ako 
je informácia štruktú-
rovaná a ako sú spolu 
dokumenty previazané 
(hyperlinky);

– unikátnymi adresami 
URL (napríklad pre webo-
vú stránku), ktoré sa po-
užívajú v hyperlinkoch. 

• Web 2.0: Pevný obsah we-
bu nahradil priestor na 
zdieľanie a spoločnú tvor-
bu obsahu. Má lepšie or-
ganizovaný a roztriedený 
obsah a prepracovanejšiu 
hyperlinkovú štruktúru. 

• Web 3.0, sémantický web: 
Vízia, ktorá sa stane sku-
točnosťou v blízkej budúc-
nosti, umožňujúca strojom, 
aby mohli samy vyhľadávať 
a spracúvať webové dáta. 
Relevantné zdroje informá-
cií budú štruktúrované sé-
manticky, teda na základe 
kľúčových slov spojených 
s kontextom.

• Budúci internet (mobil-
ný IP alebo IP mobilita): 
Komunikačný protokol, 
ktorý dovolí používateľom 
mobilných zariadení po-
hybovať sa medzi rôzny-
mi sieťami a pritom si po-
nechať trvalú IP adresu. 

• Cloud (virtualizácia po-
čítačových zdrojov): Dáta 
či programy uložené na 
serveroch na internete 
budú (a už čiastočne sú) 
prístupné odkiaľkoľvek 
napríklad pomocou we-
bového prehliadača alebo 
klienta aplikácie, a to nie-
len pre ľudí, ale aj stroje.

• Internet dát, vecí a servi-
su (kyberneticko-fyzické 
systémy): Internet a World 
Wide Web, teda nástroj, 
pomocou ktorého s inter-
netom pracujeme, si za-
čnú uvedomovať skutočný 
svet.



P
re zapojenie predme-
tov do internetu tre-
ba vhodný technický 
nástroj. Ako najper-

spektívnejšia sa v súčasnos-
ti ukazuje technológia známa 
už dlhší čas – RFID, rádiofrek-
venčná identifikácia. Každý 

predmet má implementovaný 
čip, ktorý bezdrôtovo odosie-
la dáta do siete. Systémy RFID 
možno použiť všade: od auto-
matického značenia, identifi-
kácie, registrácie, skladova-
nia, monitorovania až po sa-
motnú dopravu.

Vrcholom sú 
chytré siete
Predpokladá sa, že v budúcich 
rokoch bude k internetu pripo-
jené takmer každé zariadenie. 
Tento trend sa nevyhne žiadne-
mu priemyselnému odvetviu 
a žiadnej oblasti každodenného 
života. Očakáva sa tiež enormný 
nárast objemu dát, ktoré budú 
inteligentné zariadenia gene-
rovať. Krivka, ktorú tento trend 
sleduje, je strmá exponenciála. 
Či porastie až do nekonečna ale-
bo narazí na nejakú hranicu, za 
ktorú už ďalej nemožno, si za-
tiaľ nikto netrúfa odhadnúť. 
Nástrojom, ktorý zohrá naj-
významnejšiu úlohu v preno-
se internetu vecí k zákazní-
kom, budú pochopiteľne chyt-
ré telefóny so svojimi novými 
aplikáciami. Spolu s chytrými 
telefónmi budeme v budúcnos-
ti využívať celé chytré systé-
my, napríklad v bývaní. Do roku 

2020 by malo mať osemdesiat 
percent obyvateľov EÚ domác-
nosti vybavené inteligentný-
mi meračmi spotreby elektric-
kej energie. Tie sa budú samy 
starať, aby práčka prala v čase 
nízkej spotreby prúdu, klima-
tizácia sa zapínala optimálne 
a nikde sa zbytočne nesvietilo. 
Odtiaľ je už malý krok k chyt-
rým sieťam, keď sa na internet 
vecí napoja aj producenti elek-
trickej energie. Tí budú „hovo-
riť“ sami medzi sebou, ale aj so 
spotrebiteľmi. Tým by sa mala 
dosiahnuť optimálna rovnová-
ha medzi výrobou a spotrebou.

Hovoriace balíky 
a stromy
Internet bol odjakživa domé-
nou výlučne človeka, teraz 
začínajú to isté robiť stroje. 
K obrom, kde sa internet ve-
cí uplatní najrýchlejšie a naj-
masovejšie, patrí doprava 

Nový Babylon 
bez ľudí
Bežné predmety už dnes obsahujú 
mikropočítače, ktoré riadia ich funkcie. Tie-
to vstavané systémy sa čoraz intenzívnejšie 
vzájomne prepájajú v novom dialógu vede-
nom v prostredí takzvaného internetu vecí.

Tovar, ktorý prichádza do logistického centra Siemensu, sa automaticky registruje pomocou RFID čipov.
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a logistika. Balíky si samy 
nájdu cestu cez logistické sie-
te – kadiaľ, kedy a ako ďalej. 
Urgentné zásielky si zabez-
pečenia rýchlejšiu prepra-
vu, ostatné im dajú prednosť. 
Okrem správnej trasy a vhod-
ného načasovania si zásielky 
postrážia aj obsah. Na kreh-
ký budú musieť dávať väčší 
pozor, aby sa nepoškodil. Pri 
preprave potravín budú zasa 
strážiť teplotu a sledovať pred-
povede počasia.
Na internet sa už dnes dokážu 
napojiť aj stromy. Po spoloč-
nosti Ericsson to v roku 2011 
zopakoval Siemens v rám-
ci spoločného projektu s ne-
meckým vedeckým časopisom 
Spektrum der Wissenschaft. 
V botanickej záhrade v Erlan-
gene vybavili špeciálnym me-
racím zariadením 150 rokov 
starý dub. Okolité podmien-
ky zaznamenáva časticový 

detektor a merač ozónu a kom-
binujú ich s údajmi z meteoro-
logických staníc a webových 
kamier. Strom odosiela svo-
je údaje cez Wi-Fi do počítača, 
ktorý ich vyhodnocuje a ge-
neruje správy o tom, ako sa 
stromu v danom okamihu da-
rí. Záujemcovia si môžu tieto 
informácie prezerať na inter-
nete. „Hovoriaci strom“ je ak-
tívny na Facebooku a Twitteri, 
vlastné fotografie uverejňuje 
aj na Flickri a videá na You-
Tube.
Doteraz medzi sebou hovo-
rili len ľudia, budeme si mu-
sieť zvykať, že spolu začnú 
komunikovať aj veci. V kyber-
priestore budúcnosti sa však 
odrazu stanú menšinou. A to 
takou nepatrnou, že budeme 
musieť nahlas kričať, aby sme 
sa tam úplne nestratili. Ako 
dlho však ešte bude náš hlas 
silnejší ako hlas strojov? 

Skutočný a virtuálny Mars
Prevratnou udalosťou v krátkej histórii internetu vecí bolo 
vedecké laboratórium Curiosity pre výskum Marsu. Vozidlo 
vzniklo pomocou softvérového riešenia Siemens PLM. Všetky 
jednotlivé súčiastky, podsystémy a dokonca aj celé zmonto-
vané laboratórium bolo najprv virtuálne vyrobené tak pres-
ne, že po sérii náročných simulácií sa pre reálnu produkciu 
použili rovnaké dáta bez akejkoľvek úpravy. „NASA dokázala 
s týmto robotom posunúť paradigmu – prechod z virtuálneho 
sveta ku skutočnej výrobe,“ poznamenal Siegfried Russwurm, 
riaditeľ priemyselného sektora koncernu Siemens.

Vetrné turbíny spolu „hovoria“, aby si zladili a zoptimalizovali výkony.

Dub starý 150 rokov v botanickej záhrade v Erlangene cez implementovaný 
mikropočítač odosiela informácie o svojom aktuálnom stave na Twitter.



 Ako bude vyzerať svet, až sa internet 
vecí stane skutočnosťou? 
Začne sa tretia vlna inovácií – tie prvé dve 
predstavovali ethernet a internet. Do akých 
aplikácií však vyústi, je extrémne ťažké pred-
povedať. Vieme predvídať technológie, ale 
nie úspešnosť aplikácií. To bol aj prípad inter-
netu. Nikomu nenapadlo, že vznikne niečo 
také, ako sú napríklad sociálne siete. V kaž-
dom prípade som si však istý, že internet vecí 
pomôže, aby svet vyzeral o čosi prirodzenej-
šie. Zmiznú počítače a počítačová inteligen-
cia si nájde cestu k predmetom. Smart telefón 
sa stane počítačom budúcnosti. Po prepoje-
ní fyzického sveta s internetom bude existo-
vať obrovské množstvo zariadení s vlastnými 
webovými stránkami a aplikáciami. V zásade 
sa každý predmet stane súčasťou internetu.

 Aký úžitok to prinesie?
Budeme schopní všetko presne merať, lebo 
budeme stále vedieť, kde sa dané produkty 
a súčiastky nachádzajú v konkrétnom čase 
a v akom sú stave. To nám umožní oveľa pres-
nejšie s vecami nakladať. Pacienti vždy dosta-
nú ten správny liek, farmári budú v okami-
hu vedieť, čo ktorá z ich piatich tisícov kráv 
práve potrebuje, budovy budú klimatizovať 
miestnosti podľa aktuálneho počasia a hodi-
ny. Všetci budeme ťažiť z väčšej jednoduchos-
ti, pohodlia, presnosti a bezpečnosti. Objavia 
sa však aj tienisté stránky. Staneme sa totiž 
závislejšími od techniky. Budeme tiež musieť 
obozretnejšie chrániť svoje súkromie a mať 
istotu, že každému jednotlivcovi zostane prá-
vo na súkromné vlastníctvo údajov a slobod-
né rozhodovanie, ako s nimi naloží. 

 Takže existuje riziko, že sa naše 

Internet sa spojí 
s fyzickým svetom

Už čoskoro

S profesorom Elgarom 
Fleischom (44), riadite-
ľom Ústavu technologic-
kého manažmentu pri 
Univerzite v St. Gallene, 
ktorý sa venuje štúdiu 
možnej infraštruktúry pre 
internet vecí.

B
ežné predmety už dnes obsahu-
jú mikropočítače, ktoré riadia ich 
funkcie. Tieto vstavané systémy sa 
čoraz intenzívnejšie vzájomne pre-

pájajú v novom dialógu vedenom v prostre-
dí takzvaného internetu vecí.
Oficiálnym dôvodom zrodu iniciatívy In-
dustrie 4.0 je zachovanie pracovných miest 
v Nemecku a udržanie konkurencieschop-
nosti Nemecka bez potreby presúvať výrobu 
do lacnejšieho zahraničia. Znie to rozumne. 
Ak zostane výroba „doma“, zachová sa mno-
ho pracovných príležitostí. Ale s postupujú-
cou robotizáciou a znižovaním potreby pria-
mej účasti ľudí na výrobe ich zanikne ta-
kisto nemálo. Aká bude konečná bilancia, si 

teraz nikto netrúfa seriózne odhadnúť.
Internet vecí a presun fyzických akti-
vít do kybernetického priestoru prinesie 
aj ďalšie efekty, ktoré podstatne zmenia 
spoločnosť naprieč sociálnymi i vekovými 
skupinami. Iná bude ekonomika aj politi-
ka. Inak budeme v budúcnosti tráviť voľ-
ný čas. Budeme možno žiť vo svete, kde 
už budú ľudia v podstate len programo-
vať stroje alebo sa venovať starostlivosti 
o druhých ľudí, a to len pár hodín denne. 
O všetko ostatné sa postarajú stroje.
Nech to skončí akokoľvek, isté je, že žije-
me v prevratnom čase a čakajú nás zme-
ny, na ktoré si budeme musieť buď zvyk-
núť, alebo sa aktívne adaptovať. 

Roboty ovládnu svet

Nervový systém zosieťovaných inteligentných vecí 

INTERNET
VECÍ

Smart planéta
Environmentálne senzory
Detekcia únikov a energie 

Monitoring znečistenia 
a počasia

Smart doprava
Vlaky, hybridné a elektrické automobily
Elektromobilita, vysokorýchlostné vlaky
Komunikácia medzi vozidlami a medzi 

vozidlami a infraštruktúrou

Smart mestá
Zosieťované komunity

Osvetlenie, vodné hospodárstvo
Monitorovanie a bezpečnosť

Systémy pre riadenie premávky

Smart priemysel
Priemyselné prostredie

Riadenie výroby a logistiky
Bezpečnosť, osvetlenie, pohony

Robotika

Smart energia
Výstupné senzory a senzory napätia 
Inteligentné merače a inteligentné 

energetické siete
Detekcia chýb

Smart zdravotníctvo
Systém zdravotnej starostlivosti 

Digitálna sieť v zdravotníctve
Laboratórne a medicínske zariadenia

Biosenzory, telemedicína

Smart budovy
Inteligentné budovy

Termostaty, vyhrievanie, vetranie 
a chladenie, osvetlenie

Senzory pohybu
Siete – internet a inteligentné 

energetické siete

Smart životný štýl
Zábava a voľný čas

Technológia nezávislých tokov
Informácie dostupné 
v každom okamihu

„Vždy zapnutý“, 
virtuálna realita
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údaje môžu dostať na verejnosť?
Je fakt, že hranice medzi „súkromným“ 
a „pracovným“ bude menej oddelená. Náš 
svet však odjakživa poznamenáva napä-
tie. Trendy nikdy nekráčajú len jedným 
smerom. Ak jeden trend začne prevažovať, 
okamžite vznikne jeho protipól. Inými slo-

vami, ľudia si nájdu spôsob, ako sa ochrániť. 
Stále musíme byt schopní zabezpečiť slobo-
du voľby. 

 Môže internet vecí ešte viac prehĺbiť 
priepasť medzi bohatými a chudobný-
mi?
Technika sa vždy používala ako nástroj mo-
ci. Niet pochýb, že sa diktatúry pokúsia na-
stoliť nové trendy, ktoré by posilnili ich moc. 
Na druhej strane aj demokracie z tohto tren-
du môžu výrazne profitovať, technológie da-
jú možnosť ich obyvateľom zúčastňovať sa 
na správe spoločnosti. Mobilné komunikač-
né technológie umožnia v budúcnosti oveľa 
väčšiemu počtu ľudí prístup na internet. Ve-
rím, že internet vecí bude mať vo všeobec-
nosti demokratizujúci účinok a môže z neho 
profitovať čoraz väčšia časť menej prosperu-
júcich vrstiev spoločnosti. 

 Zaviedli ste pojem „druhá ekonomi-
ka“. Čo tým myslíte? 
Ľudia spájajú digitálnu revolúciu s dvo-
ma vecami: počítačmi a vzostupnou 
úrovňou ich zosieťovania. Ale deje sa čosi 
oveľa komplexnejšie – stroje uskutočňu-
jú čoraz viac obchodných transakcií bez 
akejkoľvek ľudskej podpory. Inými slo-
vami, druhá digitálna revolúcia prináša 
servery, ktoré spolu „hovoria“ a vykoná-
vajú rôzne transakcie. To sa premieta do 
odborov ekonomiky, kde sme boli doteraz 
zvyknutí, že predmety a služby posky-
tujú ľudia. V súčasnosti nikto nevie, aká 
veľká je „druhá ekonomika“. Odhadujem, 
že už dosahuje takmer polovicu tradič-
nej ekonomiky a plne ju dostihne do ro-
ku 2030. 

 Aký vplyv to bude mať na budúc-
nosť?
Predstavte si vo výrobe roboty, ktorých 
senzory umožňujú rozpoznávať špeci-
fické situácie a pružne na ne odpovedať. 
Nebudú už slepé, nebudú sa musieť ob-
medzovať na vopred pevne špecifikované 
úlohy. To zvýši efektivitu výroby a umož-
ní, aby výroba v USA a Európe opäť ex-
pandovala, čo na revanš zachová pracov-
né miesta v regiónoch s vyššími platmi.

 Nepovedie vyššia autonómia strojov, 
naopak, k strate pracovných miest?
Pohybujeme sa smerom k hospodár-
stvu, ktoré bude produkovať viac vecí, 
ako si kedy kto dokázal predstaviť. Pred-
povedal to už ekonóm John Keynes pred 
osemdesiatimi rokmi. Tvrdil, že najväč-
ším problémom bude distribúcia tohto 

tovaru. V rámci „druhej ekonomiky“ to 
však problém nebude, pretože budeme 
mať viac času. Väčšinu práce za nás bu-
dú vykonávať stroje. S touto situáciou sa 
spoločnosť bude musieť vyrovnať. Jed-
ným z riešení môžu byť nové pracovné 
pozície, napríklad v sociálnych službách 

– pre dobro spoločnosti ako celku. Možno 
budeme mať kratší pracovní deň a dlhšiu 
dovolenku, čo by mohlo umožniť, aby sa 
práca, ktorá zostane, lepšie rozdelila me-
dzi ľudí. 

 Bude nový svet lepší ako ten, v kto-
rom dnes žijeme? 
Existuje veľká šanca, že áno, pretože na-
príklad kvalitné vzdelanie bude možné 
rozšíriť na podstatnú časť obyvateľov. 
Ak sa však budeme nečinne pozerať na 
tento vývoj bez toho, aby sme čokoľvek 
urobili, môžeme sa dočkať zvýšeného so-
ciálneho napätia. Tu sa môžeme poučiť 
z problémov spojených s priemyselnou 
revolúciou, ako o nich písal vo svojich ro-
mánoch Charles Dickens. Spoločnosť na-
koniec tieto problémy vyriešila a verím, 
že sa to opäť podarí.

Internet sa spojí  
s fyzickým svetom

Už čoskoro Neskôr

Automatizovaná  
ekonomika

S profesorom Williamom 
Brianom Arthurom (67), 
matematikom a ekonó-
mom, ktorý pôsobí ako 
hosťujúci vedec v Labora-
tóriu inteligentných systé-
mov vo Výskumnom cen-
tre v Palo Alto (PARC).



H
oci Európu s Áziou spájajú dva 
mosty ponad Bospor a množ-
stvo trajektov, pravidelní ces-
tujúci medzi dvoma kontinent-

mi musia rátať aj s trojhodinovou cestou 

jedným smerom. Istanbul, kde na jed-
nom štvorcovom kilometri žije sedemtisíc 
obyvateľov, je najhustejšie osídleným 
mestom Turecka a zároveň mestom s naj-
rušnejšou dopravou. 

Hodvábna cesta znovu ožije
Tunely medzi Európou a Áziou v Istanbule prinesú renesanciu 
jednej z najstarších obchodných ciest na Zemi.

AUTOR: SIEMENS ITS MAGAZINE
FOTO: HITECH
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O tuneli pod morskou úžinou sní-
vali osmanskí sultáni už v ro-
ku 1860. Technológiou na uskutoč-
nenie tohto plánu však disponuje-
me až dnes. Pod Bosporom dokonca 

vzniká dvojica podmorských ciest – pre 
koľajové vozidlá i automobily.

Tunel pre rýchlodráhu
Železničný tunel Marmaray začne pre-
vádzku už koncom októbra tohto roka. 
Pod vodou meria 1,4 kilometra. Táto časť 
je už hotová, momentálne sa budujú prí-
pojné komunikácie s celkovou dĺžkou 
12,2 kilometra. 
O dopravu medzi oboma stranami Istan-
bulu sa postará 440 vozňov mestskej rých-
lodráhy, zväčša domácej produkcie, ktoré 
budú v tuneli premávať v dvoj- až desať-
minútových intervaloch. Cesta medzi sta-
nicami Gebze na európskej strane a Halki-
li v Ázii potrvá zhruba štyri minúty.
Pre mestskú dopravu to bude znamenať 
veľké odľahčenie. Už v prvom roku pre-
vádzky tunela Marmaray sa očakáva nárast 
cestujúcich v prostriedkoch verejnej do-
pravy o 3,6 percenta. V porovnaní s rokom 
1997 to bude zvýšenie takmer o tretinu. 
V súčasnosti sa budujú aj tri nové podzem-
né stanice a modernizujú takmer štyri de-
siatky existujúcich. Aj nadzemné trasy sa 
na linke rýchlodráhy, ktorá meria približne 
63 kilometrov, výrazne modernizujú. 

Autá pod morom
Projekt druhého tunela pod prieli-
vom Bospor sa začal vo februári 2011 

a dokončený bude do roku 
2015. Tunel s názvom Avra-

sya je určený automobilis-
tom s ľahkými vozidla-
mi. Pre nákladné autá 

a autobusy zostane 
zatvorený, rovnako aj 
pre motorky, bicykle 
a peších. 
Výstavba je rozde-
lená do troch etáp. 
Prvá fáza ráta s roz-
šírením 5,4-kilo-
metrového úseku 
pobrežnej diaľnice 
na európskej časti 

z Kazliçeşme do Can-
kurtaranu z doteraj-

ších šiestich na osem 
pruhov. Potom bude na-

sledovať samotná stav-
ba dvojposchodovej pod-

morskej rúry s priemerom 
13,7 metra. Časť pod úžinou bu-

de merať 5,4 kilometra a cesta pove-
die v hĺbke až 27 metrov. Razba sa za-

čne ultramodernými tunelovými vŕtacími 
strojmi, ktoré zvládnu osem až desať met-
rov za deň. Tretia etapa zahŕňa novostav-
bu cestného pripojenia na ázijskej strane 
a prebudovanie spojnice na rýchlostnú ces-
tu D 100 s ôsmimi jazdnými pruhmi. 

Svetový unikát
Trasa z historického polostrova v európskej 
časti Istanbulu do ázijskej štvrte Anatolian 
trvá teraz okolo sto minút, tunel ju skrá-
ti na pätnásť. Predpokladá sa, že ho denne 
využije 90-tisíc vozidiel. 
Vŕtacie súpravy musia preraziť morské usa-
deniny a geologické vrstvy s rôznym tlako-
vým odporom. Projekt sa preto považuje za 
unikátny technologický výkon. Podľa sta-
vebných expertov sa mu zložitosťou a kom-
plexnosťou vyrovnajú len štyri tunely spá-
jajúce Manhattan so zvyškom New Yorku, 
tunel SMART v hlavnom meste Malajzie Ku-
ala Lumpur a Duplex A86 v Paríži. 
Avrasya sa stavia v rámci verejno-súk-
romného partnerstva a podľa aktuálnych 
prepočtov dosiahne investícia deväťsto 
miliónov eur. Odovzdanie verejnému sek-
toru sa plánuje po 26 rokoch prevádzky. 
O návratnosti investície nik nepochybuje. 
Tarifa za jedno vozidlo bude v prepočte 
okolo štyri eurá za cestu jedným smerom. 
Iniciátori nepochybujú o rentabilite, ale 
ani o dopravno-technickom význame tu-
nelov pod Bosporom. Vidia v nich doteraz 
chýbajúci článok v renesancii najstaršej 
obchodnej cesty na svete, slávnej Hodváb-
nej cesty. 



M
oderná medicína dokáže 
takmer zázraky. Lekári s vý-
dobytkami intenzívneho vý-
skumu a vývoja si dokážu po-

radiť so situáciami, ktoré boli ešte pred 
pár rokmi neriešiteľné. Jeden parameter 
sa však nemení – medicína neustále boju-
je s časom. Netýka sa to len úrazov a akút-
nych stavov. Čas často rozhoduje aj pri 
dlhotrvajúcich ochoreniach. Aj pri zhub-
ných nádoroch alebo kardiovaskulárnych 
ochoreniach včasná a presná diagnóza 
výrazne zvyšuje šance pacientov na zo-
tavenie, uľahčuje liečbu a zjednodušuje 
cestu, ktorou musí pacient prejsť.
Okrem laboratórnych analýz (in vitro) 
majú lekári k dispozícii aj diagnostické 
zobrazovacie metódy (in vivo). Niektoré 

z nich poskytujú informácie o morfoló-
gii tkanív, iné o ich metabolizme. Práve 
lokálne zvýšený metabolizmus pomô-
že odhaliť nádor dávno pred tým, ako sa 
prejaví na morfológii tkaniva. Abnormál-
ne znížený metabolizmus, naopak, mô-
že prezrádzať nedostatočné prekrvovanie 
tkaniva a varovať tak napríklad pred hro-
ziacim infarktom. Spojenie pozitrónovej 
emisnej tomografie (PET) a magnetickej 
rezonancie (MR) dokáže oboje. 

Dva pohľady
PET je metóda zobrazujúca tkanivá na zá-
klade rozdielneho metabolizmu. Pacien-
tovi sa pred vyšetrením dodá do krvného 
obehu glukóza modifikovaná rádioaktív-
nym izotopom flóru. Bunky využívajúce 

glukózu na výrobu energie si označenú 
látku stiahnu z krvného obehu a tým sa 
samy označkujú. „Hladné“ (napríklad ná-
dorové) bunky absorbujú viac kontrastnej 
látky ako tie skromnejšie. Následný roz-
pad izotopu flóru je zaznamenaný detekč-
ným prstencom a interpretovaný prístro-
jom v podobe trojrozmerných údajov. Ich 
nevýhodou je nie veľmi vysoká presnosť 
s rozlíšením okolo päť milimetrov.
Magnetická rezonancia (MR), naopak, úpl-
ne presne zachycuje morfológiu ľudské-
ho tela. Na rozdiel od známejšej počítačo-
vej tomografie pritom pacienta nevystavu-
je ionizujúcemu žiareniu. Pracuje, veľmi 
stručne povedané, so silným magnetickým 
poľom, elektromagnetickým zariadením 
a odozvou atómov vodíka obsiahnutých 

Siemens Biograph mMR, prvý celotelový systém kombinujúci pozitrónovú emisnú 
tomografi u a magnetickú rezonanciu, vyvolal pri predstavení pred troma rokmi malú 
senzáciu. Dnes sa potvrdzuje, že oprávnene.

Rozhoduje čas

AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ
FOTO: SIEMENS
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v ľudskom tele. Prístroje na magnetickú re-
zonanciu pracujú so supravodivými cievka-
mi udržovanými v teplote mínus 269 stup-
ňov Celzia kúpeľom tekutého hélia. Sú citli-
vé na okolité prostredie, pomerne nákladné 
a aj pre technicky zdatných jednotlivcov 
predstavujú tak trochu mágiu.
Obe metódy zobrazovania sa dokona-
le dopĺňajú a ich kombinácia je neoceni-
teľná pre niekoľko klinických aplikácií. 
Tradičné PET prístroje však neboli schop-
né pracovať v silnom magnetickom poli 
generovanom magnetickou rezonanciou. 
Problém vyriešili až nové kompaktné de-
tektory použité v deväťtonovom Biogra-
phe mMR. Lekárom sa do rúk po prvý raz 
dostala skutočne precízna kombinácia 
oboch pohľadov.

Užitočný pomocník
Odborníci predpokladali široký dosah 
prístroja na klinickú prax i výskum. Veľ-
ké nádeje sa spájali s onkológiou, neu-
rológiou a kardiológiou. Čas im dal za 

pravdu. Onkológom Biograph mMR po-
máha pri včasnom odhaľovaní malígnych 
nádorov a presnom určovaní ich štádia. 
To je dôležité pre plánovanie liečby, výber 
najvhodnejšej terapie a následnú kon-
trolu liečby. Presné spojenie údajov z MR 
a PET tiež významne zlepšilo možnosti 
vyhodnocovania menších lézií. Veľký prí-
nos to má napríklad pri liečbe rakoviny 
prostaty. Pri pravidelných kontrolách on-
kologických pacientov zase nový prístroj 
výrazne znižuje celkovú radiačnú dávku, 
ktorej je pacient vystavený. Extrémne vý-
znamné to je najmä v detskej onkológii.
Presná kombinácia informácií o morfoló-
gii a metabolizme prináša možnosť hlb-
šieho pochopenia aj v prípade neurolo-
gických ochorení. A ďalší výrazný posun 
neurológovia ešte očakávajú s príchodom 
potenciálnych nových kontrastných lá-
tok. Biograph mMR pomáha pri plánovaní 
liečby mozgových nádorov, pri vyšetro-
vaní neurodegeneratívnych ochoreniach 
a dokonca aj psychologických porúch. 

Nové možnosti zobrazovania možno vý-
znamne zmenia spôsob, akým pristupu-
jeme k liečbe schizofrénie, depresií alebo 
závislosti od alkoholu.

Jedno vyšetrenie
Úplný medicínsky potenciál nové techno-
lógie, ako to pri prelomových vynálezoch 
býva, celkom isto odkryje až budúcnosť. 
Napriek tomu je už dnes mnoho výhod 
očividných. Integrované vyšetrenie vylu-
čuje vplyv času a pohybu, výsledná sním-
ka naozaj precízne prepája údaje získané 
z oboch subsystémov a lekárovi poskytu-
je presnejšiu predstavu o situácii a umož-
ňuje personalizáciu liečby. Pacient, stre-
sovaný svojou chorobou i nemocničným 
prostredím, podstupuje len jedno vyšet-
renie a počas liečenia je vystavený mno-
honásobne nižšej radiačnej dávke. Sys-
tém zdravotného poistenia tým získava 
lepšie výsledky lacnejšie. Aj otázkou fi-
nancií sa musí medicína čoraz častejšie 
zaoberať. 

K lekárom sa po prvý raz dostala skutočne precízna kombinácia dvoch pohľadov – z MR a PET.



Biele syry s tradíciou
Dostali ste pri pohľade na úvodnú fotografi u chuť na dobrý syr? Nečudo, tradičná 
pochúťka nielen spoľahlivo zasýti, ale aj okrášli tabuľu a poteší maškrtné jazýčky. 

AUTORKA: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: VLADIMÍR WEISS

P
o viacerých kauzách s nekvalitnými potravinami sme 
nedôverčiví. Prezreli sme si preto technológie v závode 
Madety v Planej nad Lužnicí, najväčšieho výrobcu tvr-
dých a polotvrdých syrov v Českej republike. Návšteva 

nás presvedčila, že na tradičné značky sa možno spoľahnúť. 
Hoci Česko, podobne aj Slovensko, nie je syrárskou veľmocou 
ako Holandsko či Švajčiarsko, má tu výroba syrov dlhú históriu. 

Na juhu Čiech sa datuje od roku 1838, keď Schwarzenbergovci 
na svojom panstve založili neďaleko Českých Budějovíc prvú sy-
ráreň. Na tradíciu bezprostredne nadväzuje spoločnosť Madeta, 
výhradne domáca značka, ktorá sa okrem syrov venuje aj výro-
be masla, jogurtov a ďalších mliečnych výrobkov. Závod v Planej 
stojí od roku 1968 a v roku 1995 prešiel rozsiahlou modernizá-
ciou, ktorá priebežne pokračuje až dodnes. 
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Pasterizačná stanica: Je srdcom celej syrárne. 
Surové mlieko sa tu tepelne spracuje a upraví na po-
žadovaný obsah tuku podľa druhu vyrábaného syra. 
Odtiaľ putuje na ďalšie spracovanie. Syr sa vyrába 
buď plno automatizovane, alebo tradične ručne. 

Pasterizované mlieko: Zásobníky pasterizovaného mlieka sú umiestnené na 
vonkajšej strane budovy pod strechou, odberové kohútiky pre laboratórne 
rozbory vedú dovnútra. Mlieko sa trvale premiešava, aby nedošlo k oddeleniu 
tukovej fázy (takzvanému vyvstávaniu smotany). Zásobníky sa plnia 
mliekom, ktoré Madeta dováža od dodávateľov vo vlastných cisternách. 
Každá cisterna so surovým mliekom je označená čiarovým kódom, ktorý zachytáva 
len GPS polohu dodávateľa. Nevyhnutné kontroly kvality sú teda úplne anonymné. 

Úprava tučnosti: Na správny obsah 
tuku sa mlieko upravuje v on-line 
režime, teda úplne automaticky. 

Úprava surového mlieka: Z mlieka sa najskôr odstredí smotana, aby sa zbavilo tuku. Ten sa potom podľa 
požiadaviek konkrétnej výroby dodáva späť. Každý druh syra totiž potrebuje inú tučnosť mlieka. Po odstredení 
surového mlieka sa technológia rozdelí do troch vetví. V prvej pokračuje proces úpravy mlieka, z ktorého sa 
bude nakoniec vyrábať syr. Druhou vetvou je spracovanie smotany. Tá, čo napokon zvýši, sa použije na výrobu 
masla. Treťou technologickou vetvou je spracovanie srvátky. 

Čistiaca stanica CIP: Všetko strojné 
zariadenie a potrubia musia v závode 
udržiavať v dokonalej čistote. Čistiaca 
stanica CIP je plne automatizovaná, 
čo znamená, že si systém sám stráži 
koncentráciu i dávkovanie sanitačných 
prostriedkov. 



Výrobníky: Najdôležitejšia časť celého výrobného procesu sa odohráva v takzva-
ných výrobníkoch. Je to šesť tankov, v ktorých sa podľa daných receptúr zmieša-
vajú všetky ingrediencie. K nim neodmysliteľne patrí zákys a syridlo. Tomu, čo tu 
vzniká, sa hovorí syrové zrno.

Vypúšťanie syrového zrna: Zo zásobníkov sa syrové zrno vypustí na predlisy. 
Vďaka prídavku syridiel je koagulácia syrového zrna pomerne rýchla. Celkový čas 
výroby na výrobníku je okolo sto minút.

Predlisy: Na predlisoch sa zrno ľahko spojí. V prípade špeciality, akou je výroba 
syrov Akawi na snímke, nasleduje ďalej ručná práca. Je to na objednávku odbera-
teľov z arabských krajín, ktorí si potrpia na tradičné postupy. 

Výroba bochníkov: Predlisované bochníky syra Akawi sa ručne zabalia do plachietok 
a vytlačí sa z nich prebytočná srvátka. Zvyšok srvátky sa odstráni v lise. Potom sa syr 
vybalí z plachietky a zostáva mu natrvalo jej krásny a jedinečný odtlačok. 

Solenie: Bochníky vybalené 
z plachietok odchádzajú na solenie. 
Obsah týchto soľných kúpeľov 
však nie je hocijaký. Namiešanie 
nasýteného roztoku so správnym 
zložením je úplnou alchýmiou. Tu 
syr zostane do druhého dňa. 

28 | 29
T E C H N O L Ó G I E

a k o  v z n i k á



Kocky syra: Na fotografi i je syr Madeland. Pri automatizovanej výrobe sa na podlisoch spojili zrná do bloku s hmotnosťou 
jednej tony. Následné sa rozkrája a dolisuje vo formách. Potom už všetko pokračuje podľa známych pravidiel: dva dni v soľných 
kúpeľoch a potom zabaliť alebo dať ešte zrieť. Čas zrenia závisí od druhu syra a môže trvať o tri až osem týždňov dlhšie. 

Baliareň: Zákazníci chcú dostávať syr Akawi v plechovkách. Dokonca v krásnych, 
vyzdobených ťavou. Bochníčky sa naložia do plechoviek až po okraj a zalejú slaným 
roztokom bez srvátky.

Expedícia: Uzavreté plechovky sa ešte zabalia do potlačeného kartónu a uložia na 
palety, na ktorých sa expedujú zákazníkovi.

Automatizovaná výroba: Tam, kde zákazník nepožaduje ručnú výrobu, je celý 
proces plne automatizovaný. Využíva sa tu aj rad automatizačných riadiacich prvkov 
od Siemensu. 



Začiatky 
robotiky: 
trus, drina 
a smrť
AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: HONDA, NASA, INTUITIVE SURGICAL,  
 WASEDA UNIVERSITY, WIKIPEDIA

Pisárka Automata z roku 1770 dokázala napísať perom niekoľko viet. 
Pierre a Henri Drozovci vytvorili aj muzikanta a hráča dámy.
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N
ebyť Vaucansonovej kačice, ne-
bolo by prečo byť hrdý na Fran-
cúzsko, povedal slávny osvie-
tenec Francois-Marie Voltaire. 

Kačica, o ktorej hovoril, nie je zabudnutý 
kulinársky recept, ale významná uda-
losť v dejinách robotiky: stroj napodob-
ňujúci fyziológiu zvieraťa. Vznikol v roku 
1734 v dielni Jacqua de Vaucanson a pre-
slávil sa ako „vylučujúca“ kačica. Mede-
ný vták dokázal zobať zrno, aby po chvíli 
na druhom konci vylúčil zelenkavú hmo-
tu pripomínajúcu vtáčí trus. Stroj auto-
mat preslávil autora a slušne mu zarábal 
na vstupnom, trafil ním do nálady doby. 
Veľa sa vtedy debatovalo, či sú aj ľudské 
pochody len čisto mechanické. Známe je 
dielo encyklopedistu Juliena Offraya de 
La Mettrie Človek stroj, v ktorom popí-
sal človeka ako mechanizmus naťahujúci 
pružiny premenou potravy na energiu.

Nielen geniálny podvod
Na začiatku minulého storočia sa rozbo-
rom zachovaného stroja ukázalo, že ka-
čica obsahovala dve nádoby. Do jednej 
padalo zrno, z druhej vypadávala vopred 
pripravená zmes. J. de Vaucanson bol na-
priek tomuto podvodu génius. Okrem iné-
ho zdokonalil tkáčsky stav „programova-
cím vstupom“. Na nastavenie stroja sa po-
užívala dierkovacia páska, ktorá vydržala 
v praxi dlhšie ako trúsiaci vták, prakticky 
až do najväčšieho prevratu v robotike: ná-
stupu výkonnej výpočtovej elektroniky. 
Až elektronika poskytla výkon a pruž-
nosť, ktoré boli potrebné na vytvorenie 
výkonných robotov. V praxi začala táto 
kapitola nástupom počítačom riadených 
obrábacích a ďalší strojov, ktorým bolo 
možné naprogramovaním meniť nastave-
nie. Roboty prišli čoskoro nato a zamieri-
li do tovární. Je to logické – jednoduchšie 
prostredie (okrem laboratórneho) ako pri 
bežiacom páse si sotva možno predstaviť. 

Amatérske zabijaky
Vo výrobných halách si, žiaľ, roboty otes-
tovali aj ďalšiu zručnosť – zabíjanie. V ro-
ku 1979 zahynul v michiganskej továrni 
spoločnosti Ford dvadsaťpäťročný robot-
ník Robert Williams. Takmer neuveriteľ-
nou zhodou okolností sa to stalo 28. ja-
nuára, na deň presne 58 rokov potom, čo 
mala pražskú premiéru hra Karla Čapka 
R.U.R. Robotníka R. Williamsa zasiahlo 

robotické rameno stroja, keď si vyberal 
súčiastky potrebné na svoju prácu. Ro-
bot robil to isté, ale nebol vybavený sen-
zormi, ktoré by mu prezradili, že v jeho 
pracovnom priestore sa niekto nachádza, 
nemal ani výstražný signál, aby varoval 
zamestnancov. 
Rodina pozostalého vysúdila odškodné 
desať miliónov dolárov (dnes by to zodpo-
vedalo sume 31,7 milióna dolárov) prá-
ve pre nedostatočné bezpečnostné opat-
renia. Nehoda sa takto aspoň postara-
la o zlepšenie bezpečnosti a zdôraznila 
nutnosť vývoja strojov, ktoré by dokázali 
spolupracovať s ľuďmi. Štatistiky potvr-
dzujú, že odvtedy sú podobné nešťastia 
veľmi vzácne. 

Profesionálni vojaci
Autonómne roboty si ako prvé našli ces-
tu do armády. Najznámejšie na bojiskách 
sú dnes bezpilotné lietadlá. Dôvod ich 
úspešného nasadenia je prostý: vzduch 
je prehľadné prostredie, ktoré umožňuje 
ľahkú orientáciu v spojení s ľudskou ob-
sluhou. Výhodou je aj to, že úlohy lieta-
diel sú jasne definované (leť tam, urob to, 
vráť sa) a čas, ktorý strávia na bojisku, je 
obmedzený. Dnešné bezpilotné lietadlá sú 
zložité stroje, ktoré zvládnu mnoho čin-
ností samy. Ich vlastnosti sú síce tajné, 
ale možno vytušiť, že dokážu udržiavať 
polohu a niektoré zvládnu po strate spoje-
nia aj návrat na základňu. 
Pokyn na streľbu vydávajú, samozrejme, 
ľudia. Ako je známe, k ich prvému ostré-
mu nasadeniu došlo vo februári 2002, keď 
riadená strela z paluby stroja Predator za-
siahla skupinku predstaviteľov al-Káidy. 
Bola to však utajená akcia. Prvé „prizna-
né“ nasadenie bezpilotného prostriedku 
proti ľuďom sa odohralo v októbri 2007. 
Americké lietadlo MQ-5 B/C Hunter stre-
lou „zneškodnilo dvoch mužov podozri-
vých z ukladania podomácky vyrobenej 
výbušniny“, ako hovorí tlačová správa 
americkej armády. Ozbrojencov spozoro-
vali neďaleko hliadkujúci vojaci, ktorí sa 
skontaktovali s operátormi a tí nasmero-
vali lietadlo na nálet. 
Bezpilotné stroje sú dnes pevnou súčas-
ťou vojenských arzenálov. Vlani americké 
letectvo po prvý raz vycvičilo viac operá-
torov pre „lietajúce roboty“ ako pilotov 
skutočných lietadiel. Budúcnosť je evi-
dentne robotická. 

História robotiky začína ako komédia a ľahká zábava. 
V moderných časoch však obsiahla aj oveľa vážnejší 
a dramatickejší žáner. 

Od plechov k inteligencii

1495

Leonardo da Vinci 

zostrojil mechanic-

ké zariadenie, ktoré 

vyzeralo ako obrne-

ný rytier. Vedel hý-

bať rukami, krkom 

a otváral čeľuste.

1734

Kačica Jacqua de 

Vaucanson je poku-

som spojiť zvieraciu 

anatómiu s mecha-

nikou. Hýbala sa, 

kvákala, trepota-

la krídlami a z tela 

vylučovala exkre-

menty.

1921

Český spisovateľ 

Karel Čapek uvie-

dol slovo robot vo 

svojej hre R.U. R. 

(Rossum ś Univer-

sal Robots). „Robot“ 

pochádza zo slova 

„robota“, čo zname-

ná „povinná práca“.

1942

Isaac Asimov sfor-

muloval dodnes 

uznávané „zákony 

robotiky“: 1. Robot 

nesmie ublížiť člo-

veku alebo svojou 

nečinnosťou do-

pustiť, aby mu bolo 

ublížené. 2. Robot 

musí poslúchnuť 

človeka, okrem 

prípadov, keď je to 

v rozpore s prvým 

zákonom. 3. Robot 

sa musí chrániť 

pred poškodením, 

okrem prípadov, 

keď je to v rozpo-

re s prvým alebo 

druhým zákonom. 

Vaucanson je poku-

som spojiť zvieraciu 

anatómiu s mecha-



Budúcnosť robotiky bude 
možno dramatická, ne-
pochybne však zaujímavá 
a vzrušujúca. Roboty nám 
budú chýbať, ale niekde 
možno aj zavadzať. Naučí-
me sa s nimi žiť? 

Roboty nás 
oslobodia.
A oslobodia 
sa od nás

K
eď bezpilotné lietadlo MQ-1 Pre-
dator, ktoré hliadkovalo v bezle-
tovej zóne nad Irakom, narazilo 
v decembri 2002 na irackú stí-

hačku MiG-25, súboj netrval dlho. Bezpi-
lotný droid vystrelil – a minul. Protivník 
nie. Prvý súboj robotického a pilotované-
ho lietadla skončil jasne a podľa vojen-
ských analytikov ani nemohol inak. Ľud-
ský mozog mal prevahu a ešte nejaký čas 
to potrvá. 

Napriek tomu roboty čoskoro nájdeme 
aj na miestach, kde by sme to nečakali, 
a v podobách, ktoré prekvapia. Čoraz čas-
tejšie budú pritom bez ľudského dozoru. 

Špinavá drina
Roboty sa najprv objavia na miestach, kde 
sa ľuďom nechce pracovať. Nemusí ísť 
len o kanalizačné rúry, ale napríklad aj 
o polia. Mzda v poľnohospodárstve bý-
va podpriemerná, námahy je stále veľa, 
spoločenské ocenenie biedne. Málo zisko-
vé poľnohospodárstvo sa tak robotizácii 
nevyhne. Prvým krokom sú stroje vyba-
vené GPS „autopilotom“, ktoré sa dokážu 
presne pohybovať na rozsiahlych lánoch. 
Človek v podstate len dozerá. Dokonca už 
existuje možnosť, že vodič z kabíny jed-
ného stroja riadil dva. Druhý stroj nasle-
duje a kopíruje úkony prvého. 
„Inteligencia“ týchto robotických stro-
jov by mala len rásť. Ďalšia generácia, 
možno dostupná tento rok, má napríklad 

postrekovať alebo plieť. S takmer abso-
lútnou istotou rozpozná burinu od plo-
diny. Otázka je, ako burinu zlikvidovať. 
Vytvoriť výkonnú a najmä lacnú mecha-
nickú ruku je zložité. Niektorí výskumní-
ci preto skúšanú stroje vybavené laser-
mi, ktoré nechcené rastliny spália. Firma 
Blue River Technology zase zvažovala, 
že by svoj robot Lettuce Bot na pletie polí 
hlávkových šalátov vybavila dýzou s roz-
páleným rastlinným olejom alebo horú-
cou vodnou parou. Napokon zvolila eko-
nomickejšie riešenie: robot bude burinu 
ničiť koncentrovanou dávkou hnojiva. 

Rukami nepracujeme
Problémy robotických roľníkov s manu-
álnou šikovnosťou nie sú zvláštnosťou. 
Jemná a presná robotika je drahá, pritom 
ľudia zvládnu rovnaké úlohy „ľavou zad-
nou“. Napríklad zdravotné sestry. Ich prá-
ca síce nie je zložitá, ale veľmi rôznorodá: 
raz zdvíhajú ťažkých pacientov, inokedy 

Humanoid Robonaut2 
je už dva roky členom 
posádky stanice ISS. 
Má overiť, či aj tu môžu 
roboty nahradiť ľudí pri 
rutinných prácach. 
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jemne zavádzajú ihlu do žily. Radšej si 
nepredstavovať, ako by podobné úkony 
zvládli dnešné roboty.
Neznamená to však, že roboty nemôžu 
sestrám pomáhať. Napríklad tak, že sa 
im doslova prilepia na telo. Ide o systém 

označovaný ako exoskelet (teda „vonkaj-
šia kostra“). Konštrukcia z pevných ma-
teriálov (oceľ a ďalšie zliatiny či uhlíkové 
vlákna) je vybavená kĺbmi, elektromotor-
mi a prešpikovaná elektronikou. Umož-
ňuje niesť neľudsky ťažké náklady, pri-
tom však ľuďom zachováva jemné moto-
rické zručnosti. Oblek pre sestry vyvíja 
niekoľko japonských firiem. 
Podobné systémy, ale viac autonómne, 
slúžia aj paraplegikom, ktorým umožnia 

aspoň na krátku chvíľu v rámci rehabili-
tácií návrat k prirodzenému pohybu (hoci 
z veľkej časti ho stroj vykonáva sám, pre-
tože ľudia v končatinách nemajú vôbec 
cit). To má nezanedbateľný efekt zdravot-
ný, ale predovšetkým psychický. 
Ako zvyčajne si ešte predtým vo veľkom 
túto technológiu vyskúšajú vojaci, a to 
hneď v niekoľkých podobách. Uľavia pe-
šiakom pri pochode aj o desiatky kilo-
gramov, umožnia ľahkú manipuláciu so 
zásobami či muníciou. Prvé ostré bojové 
skúšky by mohli začať už v tomto roku. 

Najmä mäkko
Exoskelety majú zvyšovať ľudské schop-
nosti, v poslednom čase sa však rozvíja no-
vý odbor, ktorý má schopnosti živých tvo-
rov kreatívne napodobniť. Ide o takzvanú 
mäkkú robotiku (soft robotics). 
Roboty majú prirodzene a ľahko zvládať 
kontakt s ľuďmi, pretože sú oveľa „než-
nejšie“. Od konštruktérov to vyžaduje no-
vý spôsob premýšľania o konštrukcii: ne-
tvoria mechanické stroje, ale napodobňu-
jú živé systémy. 
Odbor môže poskytnúť nečakane origi-
nálne a lacné riešenia. Nedávne experi-
menty napríklad ukázali, že namiesto 
drahých a zložitých mechanických drapá-
kov by rovnako poslúžil valček s kávový-
mi zrnami v kombinácii s jednoduchým 
„luxom“. Ľahké, ale ťažko uchopiteľné 
predmety robot ľahko zdvihne. Pri inom 
pokuse vedci vytvorili robotické gumové 
„chápadlo“, ktoré dokázalo nežne uchopiť 
(omotať) kvetinu. Správny tvar mu dalo 
len vzduchové čerpadlo. 
Mäkká robotika je stále mladá. Tvorcovia, 
ktorí by chceli rovnako ako francúzsky 
mechanik Jacques de Vaucanson svojou 
„vylučujúcou“ kačicou z 18. storočia na-
podobiť život vo väčšine jeho prejavov, by 
si aj dnes museli pomôcť nejakým podvo-
dom. Ale nie nadlho. 

Mnoho nových nápadov, postupov a rieše-
ní s dnes exponenciálne rastúcimi mož-
nosťami počítačov vytvárajú množstvo 
tvorivosti, ktoré sa už azda dá označiť 
za „nadkritické“. Zároveň s tým evident-
ne rastie dopyt po robotoch. Kombinácia 
oboch trendov bude s veľkou pravdepo-
dobnosťou veľmi výbušná, hoci nik nemá 
jasnú predstavu, ako bude vyzerať. Buďte 
pripravení, nudiť sa nebudeme. 
O robotike na Slovensku čítajte na s. 38 až 40

Od konštruktérov sa vyžaduje nový spôsob konštrukcie robotov: netvo-
ria mechanické stroje, ale napodobňujú živé systémy.

1985

Japonský kon-

štruktér Isido 

Kato postavil 

robota s ume-

lou inteligen-

ciou Wabot-2. Na 

otvorení výstavy 

Expo ’85 v japon-

skej Cukube hral 

a spieval japon-

skú hymnu.

1997

Prvý turnaj robo-

tov RoboCup. De-

finitívny cieľ me-

dzinárodného 

projektu je do ro-

ka 2050 vyvinúť 

tím plne auto-

nómnych huma-

noidných robo-

tov, ktorý dokáže 

poraziť aktuál-

neho víťaza fut-

balového Sveto-

vého pohára. 

2001

Prvá operácia 

uskutočnená 

chirurgickým 

robotom Da Vin-

cim, schopným 

prenášať pohyb 

lekára na diaľku 

na robotické ra-

meno a robotic-

ký nástroj v tele 

pacienta.

2009

Technológia roz-

hrania mozog – 

stroj umožni-

la myšlienkami 

ovládať pohyby 

robota Asima. 

chirurgickým 

robotom Da Vin-

cim, schopným 

prenášať pohyb 

lekára na diaľku 

na robotické ra-

meno a robotic-

ký nástroj v tele 

Technológia roz-

hrania mozog – 

Prvý turnaj robo-

tov RoboCup. De-

finitívny cieľ me-

projektu je do ro-

ka 2050 vyvinúť 

nómnych huma-

noidných robo-

tov, ktorý dokáže 

poraziť aktuál-

neho víťaza fut-

balového Sveto-



Nie je tajomstvom, že obnoviteľné zdro-
je energie sú nevypočítateľné a vplývajú 
na stabilitu rozvodnej sústavy. V budú-
cich rokoch by mohla s riešením pomôcť 
virtualizácia.

Virtuálne 
a zároveň 
skutočné

AUTOR: PAVEL ZALESKÝ
FOTO: SIEMENS P

otreba neustáleho pri-
spôsobovania produk-
cie elektriny meniacej 
sa spotrebe nie jej pre 

energetikov ničím novým. Do-
pyt po elektrine výrazne ko-
líše počas každého dňa a bez 
adekvátnych zásahov do po-
nuky by hrozil rozpad sústa-
vy. Nové obnoviteľné zdro-
je do celej rovnice priniesli 

jednu nepríjemnú neznámu 
– istú nevyspytateľnosť aj zo 
strany výroby. Výkon veter-
ných elektrární sa odvíja od 
sily vetra a solárne elektrárne 
sú zasa zásadne ovplyvnené 
lokálnou oblačnosťou. Vetru, 
dažďu nerozkážeme a obnovi-
teľných zdrojov sa rozhodne 
vzdať nemienime. Musíme sa 
teda pripraviť na ich nestálosť. 

Receptov sa ponúka hneď 
niekoľko a v praxi sa zrejme 
uplatní ich kombinácia. 
Môžeme posilniť schopnosti 
siete vyrovnávať sa s výkyvmi. 
Postavíme napríklad nové pre-
čerpávacie elektrárne a naučí-
me naše elektromobily, práč-
ky, umývačky, bojlery a ďalšie 
akumulačné spotrebiče aku-
mulačne načúvať potrebám 

Živlom nerozkážeme, preto sa v energe-
tike musíme pripraviť na ich nestálosť.

Najväčšia prílivová elektráreň na svete v severoírskom 
Strangfordskom jazere pracuje za prílivu i odlivu.
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siete. Jednoducho, budeme 
viac využívať a akumulovať 
energiu v čase previsu po-
nuky, aby sme sieť následne 
odľahčili počas nedostatku. 
Môžeme sa tiež pokúsiť stabi-
lizovať zdroje. Na pláňach ne-
ďaleko Sevilly stojí tepelno-so-
lárna elektráreň, ktorá vďaka 
zásobníku roztavenej soli po-
skytuje stabilný výkon po celý 
deň i noc. Hybridné tepelno-
-solárne elektrárne zase v prí-
pade nepriazne počasia zapá-
lia plynové horáky, aby udrža-
li v chode svoje turbíny.

Skupinová sila 
Nádejnou myšlienkou je aj vy-
užitie výhod virtualizácie. Tá 

spája pomocou informačných 
technológií niekoľko menších 
elektrární do jednej virtuál-
nej. Takéto usporiadanie vý-
razne uľahčuje správu. A nie-
len to. Virtuálna elektráreň 
na plánovanie svojho chodu 
využíva veľké množstvo úda-
jov – od prevádzkových stavov 
čiastkových zdrojov a ich dis-
ponibility cez aktuálne ceny 

elektriny, energetický dopyt 
až po predpoveď počasia. Na 
základe týchto znalostí a vlo-
ženej inteligencie systém vy-
tvára harmonogram, podľa 
ktorého elektrárne riadi. Vďa-
ka tomu dosiahne tri veľmi dô-
ležité výsledky. 
Zapojenie do virtuálnej elek-
trárne zvyšuje efektivitu pre-
vádzky jednotlivých zdrojov. 
Optimalizuje sa ich nasadzo-
vanie. Systém je tiež schopný 
inteligentnou správou stabi-
lizovať dodávku energie do 
rozvodnej siete. Nepotrebuje 
investične nákladnú zálohu či 
akumulačnú kapacitu pre jed-
notlivé čiastkové elektrárne. 
Rovnaký výsledok sa docieli aj 

predvídavým plánovaním vy-
užitia rozličných zdrojov s ich 
vlastnými výhodami i slabší-
mi stránkami. Stabilná dodáv-
ka celku sa, samozrejme, na 
energetických trhoch výrazne 
lepšie uplatní. Súčasne s tým 
dochádza aj k minimalizácii 
nákladov na výrobu elektri-
ny. Virtuálna elektráreň vždy 
vyberie len tie zdroje, ktorých 

nasadenie má v danú chvíľu 
ekonomické opodstatnenie. 
Prínos pre majiteľa i spotrebi-
teľa je jasný.

Súčasť smart grids
Virtuálna elektráreň je dnes 
reálne dostupná technológia. 
Funguje napríklad v okolí ne-
meckého Mníchova. Spravuje 
jednu veternú a päť vodných 
elektrární s celkovým výko-
nom 20 megawattov. Nie je to 
zatiaľ veľa, ale na území Ne-
mecka sa postupne rozrastá 
ďalší projekt, ktorý by mal do 
dvoch rokov spravovať zdroje 
s minimálne desaťnásobným 
celkovým výkonom. Odborní-
ci predpokladajú, že virtuálne 

elektrárne sa postupne sta-
nú štandardom a neodmysli-
teľnou súčasťou takzvaných 
inteligentných sietí (smart 
grids).
V spoločnosti Siemens pre-
to vývojári pracujú na kľú-
čových aspektoch budúcich 
virtuálnych elektrární. Na-
príklad na takzvanom decen-
tralizovanom komunikačnom 

rozhraní. Vďaka nemu sa bu-
dú môcť operátori prihlásiť do 
systému z ľubovoľného počíta-
ča cez zabezpečené interneto-
vé protokoly. S trochou fantá-
zie možno povedať, že desiat-
ky či stovky veterných turbín, 
geotermálnych jednotiek či 
solárnych elektrární budú 
schopní ovládať trebárs zo 
svojej postele. Pritom zväčša 
to ani nebude potrebné, preto-
že virtuálna elektráreň bude 
spravovať podriadené jednot-
ky plne automaticky. Do sys-
tému budú navyše postupne 
pribúdať aj ďalšie zariadenia, 
ktoré budú schopné dodávať 
elektrinu alebo ju v prípade 
potreby spotrebúvať. Predsta-

viť si môžete napríklad foto-
voltické panely na strechách 
domov alebo elektromobily 
komunikujúce s rozvodnou 
sieťou. Virtuálne elektrárne 
potom nebudú len nástrojom 
na jednoduchšiu správu elek-
trární a výhodnejšie obchodo-
vanie s elektrinou, ale stanú 
sa kľúčovým článkom pre bez-
problémový chod celej siete. 

Aj Švajčiarsko plánuje ukončiť prevádzku 
jadrových elektrární. Virtuálne riešenia 
uľahčia prechod na obnoviteľné zdroje.



Ľudia so sluchovými ťaž-
kosťami majú hendikep, 
s ktorým sa neraz ťažko 
vyrovnávajú. Siemens sa 
po vyše sto rokoch vývoja 
priblížil k riešeniam, kto-
ré sprostredkujú kvalitný 
zážitok a postihnutým 
dovolia znovu prežívať 
plnohodnotný život.

Stereo pre 
nepočujúcich
P

roblémy so sluchom po celom sve-
te narastajú. V Európe žije okolo 
55 miliónov sluchovo postihnu-
tých a americké Centrum pre kon-

trolu a prevenciu chorôb odhaduje, že po-
ruchu sluchu má každý štvrtý občan USA 

vo veku nad sedemdesiat rokov. Keďže 
priemerný vek vo svete rastie, očakáva sa, 
že počet týchto ľudí bude rýchlo stúpať. 
Lieky či chirurgia nie sú všemocné. 

Pacientom preto pomáhajú moderné na-
čúvacie technológie, schopné väčšinu 
typov porúch sluchu vyvážiť. „Načúva-
cie systémy sú ako extrémne kompaktné 
počítače. Zvukové vlny rozbíjajú do rôz-
nych frekvenčných pásiem a potom ich 

rekonštruujú do akustického vzoru, kto-
rý je zladený s individuálnymi sluchový-
mi schopnosťami pacienta,“ hovorí Tor-
sten Niederdränk, odborník na akustiku, 

Nové algoritmy dokážu spracovať údaje v reálnom čase z oboch 
slúchadiel súčasne a vytvoriť trojrozmerný sluchový zážitok.

AUTOR: ANDREAS BEUTHNER
FOTO: PUDENZ/DEUTSCHER ZUKUNFTSPREIS,
 PICTURES OF THE FUTURE

Najmenší model načúvacieho prístroja 
iMini možno uložiť ďaleko do sluchovo-
du a nik si ho nevšimne. Výroba je indivi-
duálna pre potreby každého zákazníka. 
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ktorý v spoločnosti Siemens zaviedol vý-
voj technológií sluchových prístrojov.

Zvuk pre obe uši
Vo vývoji načúvacích zariadení má spo-
ločnosť Siemens vyše storočnú tradíciu. 
Už zakladateľ Werner von Siemens na-
vrhol v roku 1878 telefónny zosilňovač 
pre ľudí so sluchovým postihnutím. Prvé 
načúvacie prístroje predstavila firma na 
začiatku minulého storočia. Skladali sa 
z batérie, mikrofónu a slúchadla, elegant-
ne zabalených do malého vrecka alebo 
puzdra. Zariadenia sa odvtedy neustále 
zmenšovali. Umiestnenie za ušami sa po 
prvý raz objavilo v roku 1959, o sedem ro-
kov neskôr prišlo prvé zariadenie do ucha 
a prvý digitálny načúvací systém v roku 
1997.
Zdrojom ďalších inovácií bolo digitálne 
spracovanie signálu. V roku 2004 tím od-
borníkov na audiológiu, psychoakustiku 
a čipoví vývojári na čele s T. Niederdrän-
kom spojili dve načúvacie jednotky v ľa-
vom a pravom uchu. Prelomový systém 
umožňoval, aby sa obe jednotky automa-
ticky a simultánne prispôsobovali novým 
sluchovým situáciám. 
V ďalších rokoch spoločnosť Siemens ten-
to binaurálny systém ďalej rozvíjala a vy-
vinula rad nových funkcií. Stali sa zákla-
dom technickej vývojovej platformy s ná-
zvom BestSound Technology. Riadením 
aktívnej akustickej spätnej väzby naprí-
klad dokáže potlačiť nepríjemné pípajúce 
zvuky, funkcie inteligentného filtra zasa 
znižujú alebo bránia vytvoreniu efektu 
„kokteilovej slávnosti“ (hlasný šum v po-
zadí, ktorý sťažuje rozlišovanie slov).

Cesta k 3D zvuku
Sluchové centrum v mozgu vytvára na zá-
klade informácií z oboch uší autentický 
stereofónny zvuk. Ten mu poskytnú aj bi-
naurálne načúvacie systémy novej gene-
rácie s integrovanými rádiovými techno-
lógiami. Výskumníci spoločnosti Siemens 
v spolupráci s odborníkmi z Hörzen-
tra v Oldenburgu sledujú, ako vnímame 
rôzne zvuky, tóny a hlasy prichádzajúce 
z rôznych smerov. Rozdiely v čase a inten-
zite zvuku majú veľký význam – umož-
ňujú mozgu presne lokalizovať hlasy 
a zvuky a odfiltrovať iné signály. „S ex-
pertmi z Oldenburgu vyvíjame algoritmy, 
ktoré môžu spracovať údaje v reálnom 
čase z oboch slúchadiel súčasne a tým vy-
tvoriť trojrozmerný, homogénny slucho-
vý zážitok,“ hovorí T. Niederdränk.
Bezdrôtové kombinované prijímače a vy-
sielače s veľkosťou len niekoľko mili-
metrov sú umiestnené priamo do čipu 

slúchadla. Vymieňajú veľké množstvo 
údajov, ktoré slúžia na výpočet a jemné 
ladenie akustických signálov do oboch 
uší, čím vytvárajú priestorový zvukový 
vnem. Systém zvláda zvukové analýzy 
niekoľko tisíckrát za sekundu a výsled-
ky si obe jednotky vymieňajú. Moderné 
zariadenia automaticky rozlišujú medzi 
hovorenými slovami a zodpovedajúcim 
spôsobom prispôsobovať svoj výkon. To 
vedie k porozumeniu reči, ako aj výni-
močnej kvalite zvuku, ktorá sa okamžite 
prispôsobuje každej akustickej situácii. 

„Vďaka binaurálnym systémom sme sa 
dostali blízko k cieľu – vytvoreniu vyvá-
ženého a príjemného sluchového zážit-
ku,“ hovorí Günther Pausch, riaditeľ au-
diológie spoločnosti Siemens.
Vedci spoločnosti Siemens už testujú no-
vé načúvacie modely a klasifikačné algo-
ritmy, ktoré sú schopné zlepšovať selek-
tívne načúvanie v hlučnom prostredí. 
„Tieto systémy získajú vyššiu inteligen-
ciu, okrem iného aj vďaka funkcii auto-
matického rozpoznávania akustickej situ-
ácie,“ vysvetľuje T. Niederdränk. 

Torsten Niederdränk zo Siemensu (zľava) a jeho partneri Birger Kollmeier a Volker Hohmann z Univerzity 
v Oldenburgu získali vlani Cenu budúcnosti, ktorú udeľuje nemecký prezident.

Nová generácia načúvacích prístrojov s technológiou BestSound Technology.



V robotoch sa človek 
verne spodobil AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA

FOTO: IVAN FLEISCHER
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 Ako sa dalo dostať k robotike v čase, 
keď len málokto vedel, čo to je?
Keď som v roku 1975 skončil vysokú ško-
lu, bol dekanom Strojníckej fakulty profe-
sor Ján Buda. Ten do Československa pri-
niesol robotiku, sledoval, ako sa na sveto-
vej vedeckej scéne nová disciplína začína 
rozvíjať. Mal mladého asistenta, neskor-
šieho docenta Milana Kováča. Zhromaž-
dili skupinu postgraduálnych študentov, 
takých, ktorí s nimi pracovali na výsku-
me v robotike. Bolo nás päť či šesť, potom 
o niečo viac. Odjakživa ma fascinovalo, 
ako sa človek pokúša spodobiť sám seba. 
Začalo to obrazmi, sochami, neskôr foto-
grafiou a dnes sú humanoidné roboty už 
jeho pomerne verným obrazom. 

 Dnes dokážu roboty zastať mnoho 
dosiaľ ľudských činností. Skúma robo-
tika otázku, koľko ľudí nahradia ro-
boty?
Povedal by som, že skôr analyzuje, 
v akom odvetví alebo type výroby nasa-
diť automatizovanú techniku. Určí sa po-
zícia alebo činnosť, vyvinie robot a vyla-
dia procesy. Príkladom je vlaková doprava 
v Japonsku. Časť vlakov jazdí na vyvýše-
nej trati, riadi ich automatický systém. 
Na stanici vlak zastaví a otvorí dvere, keď 
ľudia nastúpia a vystúpia, kamerou ove-
rí, či všetci prešli a zatvorí. Ušetria sa tým 
strojvodcovia. 

 Už sa teda nerieši počet ľudí, ale to, 
či robot nejakú činnosť zvládne a ako 
zlepší kvalitu. Do akej miery je to o ná-
kladoch? 
Skúma sa, kde technika nahradí medzeru 
pri prácach, ktoré ľudia už nechcú robiť 
alebo ich na ňu nie je dosť. Pri starostli-
vosti o deti, pacientov či starých ľudí, pri 
práci v nepríjemnom prostredí. Viac než 
náklady sa posudzuje, v čom je pružnej-
ší a či dokáže činnosti urobiť kvalitnejšie 
a presnejšie než človek. Navyše sú roboty 
pomerne bezporuchové, podobne ako au-
tá majú aj za sebou vývoj, ktorý podstatne 
obmedzil poruchy. Čas, keď sa roboty in-
štalovali iba podľa porovnania nákladov 
so mzdou človeka, je preč. 

 Navyše, človek z technického hľa-
diska je poruchový. Býva chorý a má aj 
iné dôvody na prestoje. Naopak, robot 
nechodí na dovolenku, na toaletu, na 
obed ani na cigaretu. 
Technológie pokročili natoľko, že sa ne-
šetrí len čas. Ak sa má vyrábať napríklad 
nejaká súčiastka, je potrebné ju, povedz-
me, vysústružiť, plus nejaká manipulá-
cia. Stroj nielen vykoná operáciu, ale pod-
ľa potreby si sám vymení nástroj a skon-
troluje, či je na ňom samom aj na výrobku 
všetko v poriadku. Veľkú časť času však 
stále zaberá manipulácia. Pri tej je to, čo 
ste nazvali prestoje človeka, pomerne dô-
ležitý faktor. Ak ju roboty urobia kvalit-
ne, presne a bezchybne ju opakujú, ušet-
rí sa čas. 

 Vyzerá to, že roboty budú pre mno-
ho činností vhodnejšie než človek. Bu-
dú ľudia pre automatizovanú výrobu 
príťažou? 
Je to tak. Človek nebude stíhať obsluho-
vať robota, ten robí rýchlo. Navyše, dosiaľ 

boli roboty technologické, manipulačné, 
ale za techniku premýšľa človek. Teraz 
pribudne riadenie rozmýšľaním. Vývoj 
riadiacej techniky bude vďaka snímačom 
a senzorom napredovať, človeku jednodu-
cho nedajú šancu. Procesy sa natoľko zau-
tomatizujú, že nebude schopný ich sledo-
vať a dostatočne rýchlo sa rozhodnúť. Už 
teraz robot s kamerou vezme súčiastku 
z kopy a vyberie si tú, ktorú treba. Pred-
tým museli byť špeciálne naukladané na 
presne vymedzenom mieste. 

 Čiže robotom pribúdajú zmysly? 
Nie je to len oko kamery, ale aj hmat, sily, 
krútiace momenty. Niektorí výrobcovia 
dávajú do prevodoviek mikrofóny. Keď 
sa napríklad ozubené koliesko opotrebu-
je, človek ešte nepočuje, že píska. Je tam 
však mikrofón, ktorý vyhodnocuje frek-
vencie a zistí chybu. Inteligencia techniky 
rastie aj v iných činnostiach. Trebárs vý-
mena alebo údržba. Opravár nemusí nič 
rozoberať, iba sa automaticky vysunie po-
trebný modul a nahradí sa iným. 

„Vyspelé roboty sa bez ľudí zaobídu pri poruche, ale človek stále tvorí algoritmus 
pre ich fungovanie,“ zdôrazňuje vedúci Katedry výrobnej techniky a robotiky Stroj-
níckej fakulty Technickej univerzity Košice Mikuláš Hajduk. Robotike sa začal veno-
vať s ľuďmi, ktorí boli vo vtedajšom Československu doslova jej pioniermi. Dnes 
vedie špecializovanú katedru a s kolegami a študentmi pracuje na výskume, ako čo 
najlepšie využiť roboty nielen v priemysle.



 Budú mať roboty niečo ako bolesť, 
už len preto, aby sa nepoškodili? 
Vyvíjajú sa umelé pokožky so senzorikou. 
Moderné roboty už však majú vlastnosti, 
ktoré fungujú ako bolesť. Nebudú nezmy-
selne tlačiť do pevnej prekážky a riskovať 
poškodenie, uhnú. Samozrejme, robo-
ta „nebolí“ miesto dotyku, ale zazname-
ná napríklad nutnosť vyvinúť vyšší krú-
tiaci moment, napríklad na pohone kĺbu 
ramena.

 Ako ďaleko môže zájsť umelá inte-
ligencia? Môže, obrazne povedané, 
vzniknúť fabrika, ktorá bude mať aj 
generálneho riaditeľa robota? 
Riadenie výroby sa môže dostať tak ďale-
ko. Napríklad ak vyviniem nejaký výro-
bok a v Tokiu oň majú záujem, nebudem 
ho vyrábať a posielať im ho. Na internete 
nájdem fabriky, ktoré na môj produkt vy-
rábajú dielce a pošlem im výkresy. Potom 
zladím, aby sa súčiastky logisticky po-
zbierali, a nájdem výrobcu, ktorému ich 
dám doručiť. Tomu pošlem výkres, ako to 

zmontovať, a žiadosť, kam ho majú dodať. 
Ešte sa to len začína, ale už badať zmeny 
týmto smerom. 

 Nehrozí, že ak sa priveľa operácií 
zautomatizuje, objaví sa prípadná chy-
ba na väčšom množstve výrobkov?
Skôr naopak. Priamo na priemyselné ro-
boty sa montujú aj kontrolné prístroje 
a výrobok či dielec sa okamžite skenuje, 
premeria a preveria sa odchýlky i toleran-

cie. Čoraz viac sa rozširuje ovládanie za-
riadení cez internet. Ak sa vyskytne chy-
ba, buď ho prestavia priamo, alebo po-
žiadajú obsluhu, aby vyriešila problém. 
Okrem toho roboty robia v linke. Každý 
má určitú rezervu. Ak sa jeden pokazí, 
ani nehlási operátorovi „som pokazený“, 
ale tým okolo „preberte moju operáciu“. 
Až potom sa opravuje. 

 Riadiace systémy robotizovaných 
liniek zvyčajne fungujú off-line. Ako 
sa budú chrániť proti rastúcej hrozbe 

kyberútokov, keď budú zapojené on-
-line?
Ak bude chcieť priemysel fungovať on-
-line, to riziko vznikne. Nie som odbor-
ník na siete, ale myslím si, že riešením by 
mohlo byť nespoliehať sa len na dnešný 
internet. Možno si zmeny v priemysle vy-
žiadajú vznik samostatných lokálnych 
alebo firemných sietí. Do tých sa bude cu-
dzím prenikať ťažšie.

 Schopnosti robotov rastú naozaj vy-
soko. Objavili sa humanoidné roboty, 
ktoré si bude čoskoro možné pomýliť 
s človekom. Kam môže siahať ich zod-
povednosť a kam možno rozvinúť ich 
schopnosti?
Najväčšie riziko je ľudská snaha zájsť s vý-
vojom čo najďalej, vyvinúť zariadenie čo 
najdokonalejšie. Ľudia uvažujú, či dať ro-
botom riadiace centrum, čo bude fungovať 
podobne ako ľudský mozog. Pritom nevidia 
možnosť, že by sa ich vynález dal aj zneužiť.

 Sú reálne riziká, že ak by roboty vy-
riešili vlastnú produkciu, teda obdo-
bu ľudského rozmnožovania, a budú 
fungovať inteligentne, môžu sa obrátiť 
proti človeku? 
Spisovateľ Isaac Asimov definoval záko-
ny robotiky, ktoré riešia vzťah človeka 
a robota. Hoci sa rozširujú, modifikujú 
a pribúdajú, prvý ostáva – „robot nesmie 
ublížiť človeku“. Zatiaľ fungujú podľa 
programov, ktoré tvoríme my. Stále je do-
minantný človek, vytvára algoritmus.

 Objavujú sa otázky etiky autonóm-
nych vojenských systémov. Môžu byť 
prínosom, pretože ochránia životy 
vojakov. Ale ako zamedziť, aby vo voj-
ne, pripomínajúcej počítačovú hru, ne-
chytil pomyselný joystick niekto, kto 
možno nebude človek? 
Je to naozaj komplikované. Prvé roboty 
boli čisto mechanické. Postupne im pri-
búdajú rôzne senzory. Dnes nie je prob-
lém, aby robot videl naozaj ďaleko. Ak ne-
vidí, získa informáciu napríklad cez GPS, 
môže mať trebárs termokameru. Môže 
dostať sluch, môže byť veľmi silný, vyso-
ko mobilný. Ak robot nedokáže prejsť po 
zemi, je len otázka technického riešenia, 
aby to preletel. Dokáže sa rozhodovať. 
Predtým fungoval podľa pevného progra-
mu. Teraz si vie overiť vlastnosti terénu 
a zariadiť sa podľa toho. To je už takmer 
rozmýšľajúce zariadenie, vyberie naprí-
klad taký variant presunu, aby minima-
lizoval riziko, že sa poškodí. Takže skú-
mať, ako sa vyrovnať s takýmto nárastom 
ich schopností, je opodstatnené. 

Mikuláš Hajduk absolvoval Strojnícku fakultu Technickej univerzity Košice v roku 
1975. Pokračoval v práci na fakulte ako odborný asistent a neskôr interný ašpirant. 
V rokoch 1978 až 1986 bol vedúci výskumný pracovník vo vtedajšom národnom 
podniku Závody ťažkého strojárstva v Martine. Popritom pokračoval aj v akademic-
kej dráhe, v roku 1985 získal docentúru a o rok neskôr sa vrátil do vysokoškolského 
výskumu. V roku 1999 sa stal profesorom. Od roku 1998 je vedúci katedry výrobnej 
techniky a robotiky, kde sa orientuje na robotiku, multirobotické systémy, robotic-
ké bunky, servisnú robotiku a výrobné systémy.

Najväčšie riziko je ľudská snaha zájsť s vývojom čo najďalej, vyvinúť 
zariadenie čo najdokonalejšie. Pritom nevidia možnosť, že by sa ich 
vynález dal aj zneužiť.
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Kúzelník z Brazílie
B

ude to veľká sláva. 
Futbalový šampio-
nát v Brazílii sa začne 
o čosi vyše roka, 12. 

júna 2014. Domáce hviezdy vy-
behnú na úvodný zápas v tra-
dičných žltých dresoch, ale 
obdiv bude patriť najmä mla-
díkovi, ktorý ich privedie do 
stredového kruhu. Stotisíc di-
vákov na štadióne a stámilióny 
pri televíznych obrazovkách 
budú jeho kroky sledovať so 
zatajeným dychom.
Mladík na čele brazílskeho 
tímu má obe nohy ochrnuté. 
Napriek tomu dokráča do stre-
dového kruhu, rozbehne sa, 
zamieri na spodnú časť lopty 
a tá letom vo vzduchu otvorí 
veľký futbalový sviatok. Nohy 
mu budú podopierať robotic-
ké protézy, nazývané exoske-
leton, ktoré riadia myšlienky 
priamo z mozgu. Jeho aktivitu 
sledujú neuročipy v lebke a in-
formácie odosielajú do počíta-
ča, ktorý si futbalista ponesie 
v batohu na chrbte. Ten signá-
ly preloží do digitálnych pove-
lov a odovzdá ich protézam. 
Demonštráciu navrhol Miguel 
Miguelelis, profesor neuro-
lógie na Dukovej univerzite 
v americkom Durhame, ve-
decká celebrita prvej trie-
dy. Pôvodom Brazílčan 
už získal podporu svo-
jej vlády, ktorá sa chce 
pred svetom pochváliť 
úspechmi brazílskych 
vedcov. 
Projekt je vrcholom 
technológií, združe-
ných pod názov „roz-
hranie mozog – stroj“ 
(Brain-Compumer In-
terface, BCI). Ich zákla-
dom je priama komuni-
kácia mozgu s externými 

zariadeniami. Prudko sa roz-
víjajú od polovice deväťdesia-
tych rokov a výskum sa sú-
streďuje do niekoľkých cen-
tier, kde dominujú pracoviská 
v USA a Japonsku. Doteraz naj-
väčším úspechom je riešenie 
z Brownovej univerzity v ame-
rickom Providence, ktoré pred 
dvoma rokmi umožnilo mŕt-
vicou ochrnutej žene napiť sa 
kávy. 
Futbalový exoskeleton preko-
ná všetko, čo sa dodnes poda-
rilo. Do jeho vývoja sa zapojili 
Dukova univerzita, Technická 

univerzita v Mníchove, švaj-
čiarsky Technologický inštitút 
v Lausanne a Inštitút neurove-
dy v brazílskom meste Natal. 
Nadväzujú na priekopnícky 
výskum Nicolelisovho Centra 
pre neuroinžinierstvo. V roku 
1990 tu naučili opice rozhýbať 
myšlienkami ramená robotov 
a v roku 2011 manipulovali 
avatarom na obrazovke pred 
sebou. Softvér sa postaral aj 
o spätnú väzbu a zvieratá cí-
tili, ako sa prstami dotýkajú 
virtuálnych banánov. 
Netreba veľkú fantáziu, aby 
sme si predstavili, čo všetko 

v budúcnosti technológia 
BCI prinesie. Nielen pre 

zdravotne postihnutých 
či vojnových veteránov. 
Nicolelisov tím v ro-
ku 2007 naučil opicu 
menom Idoya cho-
diť po bežiacom páse 
a aktivitu jej neuró-
nov preniesol inter-
netom z východné-
ho pobrežia USA do 

japonského Kjóta. Pohyb opi-
čej samičky tam rozhýbal hu-
manoidého robota. 
„Môžeme ovládať roboty odo-
slané na diaľku do prostredí, 
kde človek nemá šancu vstú-
piť. Naše myšlienky budú ma-
nipulovať s mikrochirurgic-
kými nástrojmi vnútri tela, 
riadiť vzducholode alebo hu-
manoida pri opravách netes-
ností v reaktoroch jadrových 
elektrární,“ hovorí M. Nicole-
lis. Rozhranie pritom rozhýbe 
nástroje, ktoré vyvinú mnoho-
násobne väčšiu silu ako ľud-
ské telo. 
Pred pár dňami sa vedcom 
okolo M. Nicolelisa podaril 
ďalší husársky kúsok – pomo-
cou elektród v mozgu a systé-
mu prekladu mozgových vĺn 
ako prví na svete uskutočnili 
„prenos myšlienok“. Dva la-
boratórne potkany si posiela-
li informácie, ktorá páčka je 
správna, aby sa dostali k po-
trave. Jeden bol v USA a druhý 
v Brazílii. Je to prvý krok, aby 
sme raz boli schopní zdieľať 

myšlienky, a nie je vylúče-
né, že si dokážeme vzájom-
ne čítať aj pocity a zložité 
emócie. 
Brazílsky neurológ pra-
videlne prekvapuje svet 
sympaticky šialenými 
nápadmi i výsledkami 
unikátneho výsku-
mu. Aj vďaka vedcom 
formátu M. Nicoleli-
sa kráčame dopre-
du a hoci je to ob-
čas ťažké, pripadá 
nám tá cesta ako 
mimoriadny záži-
tok. 

Ľubomír Jurina
šéfredaktor 

VISIONS

Ľ U D I A
k o m e n t á r



O 
narastajúcej popularite brit-
skej architektky Zahy Hadidovej 
svedčí, že už viac ako dva roky 
pred dokončením budovy Port 

House sa médiá predháňajú vo vymýšľa-
ní prívlastkov – najostrejšie pochádzajú 
z jej vlasti. Server Building stavbu nazval 
Diamantová kobylka, BDonline zasa Sti-
letto (topánka s ihličkovým podpätkom). 
Zväčša však o nej hovoria s úctou ako 
o klenote, napríklad Hadidovej diaman-
te, ako napísali noviny Gazet van 
Antwerpen. Francúzsky 

server Batiweb ju nazval Antverpským 
šperkom.

Akcent štvrte na mólach
Port House ozdobí druhý najväčší európ-
sky prístav v jeho severnej časti Het Ei-
landje (Ostrovček), z ktorého je cez zdví-
hací most Siberiabrug len asi kilo-
meter do centra. Túto 
najstaršiu 

Vlani v októbri začali stavať 
Port House, budovu prístav-
nej správy v Antverpách. 
Máloktorý projekt Zahy Ha-
didovej vyvolal také emócie 
ako tento – vo Flámsku 
zväčša pozitívne.

Dom s diamantovým výbrusom

AUTOR: KAROL KLANIC
VIZUALIZÁCIE: ZAHA HADID ARCHITECTS
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časť s rozlo-
hou 172 hek-

tárov, kde už 
dávnejšie utíchol 

prístavný ruch, desať 
rokov prestavujú na mest-

skú štvrť. Do roku 2020 tu plánu-
jú dokončiť byty pre štyritisíc obyvateľov. 
Päťpodlažná prístavba sa bude vypínať 
nad pamiatkovo chránenou bývalou hasič-
skou budovou spred deväťdesiatych rokov, 
inšpirovanou oveľa výstavnejším, dnes 
neexistujúcim Hanzovým domom (Het 
Oostershuis of Hansahuis) zo 16. storočia. 
Pod rozsiahlym priestranstvom pred bu-
dovou vyhĺbia dvojposchodové garáže. 
Projekt začali realizovať práve od nich. 

Sklený koráb
Architektka Z. Hadidová navrhla pomer-
ne úzky, viac ako stometrový objekt nad 

centrálnou časťou juž-
ného krídla. Na mieste, 

kde je stará budova o po-
schodie znížená, nasmerova-

la prístavbu nad dvorom popri 
nízkej veži. Prikrýva približne dve 

tretiny dvora, zvyšok zastrešia nad 
druhým podlažím, aby mohol byť dvor 

klimatizovaný. Špicatá, nahor sa rozširu-
júca časť pripomína lodnú provu. 
Prístavba podopretá troma nepravidel-
ne fazetovanými betónovými piliermi 
nenaruší siluetu pamiatky. Jeden pilier, 
naklonený v línii zošikmenia špice no-
vostavby, postavia pred ňou, dva na dvo-
re. Ich premostenie poslúži ako vyhliad-
ková terasa.
Fasáda z trojuholníkových sklených a hli-
níkových panelov, navzájom mierne na-
klonených, ktorá sa vďaka odrazom bude 
počas dňa ustavične meniť, pripomína 
brúsený drahokam. Typické pre mesto, 
kde v známej Diamantovej štvrti pracuje 
okolo štyritisíc brusičov. 
Oceľovú konštrukciu prístavby zmontujú 
vo Wondelgeme v Gente a v šiestich čas-
tiach dovezú na stavenisko loďou cez Zee-
kanal a rieku Šeldu. 
V novej budove, a možno aj v starej, ak 
princípu dajú zelenú flámski pamiatkari, 
budú pracovať v kanceláriách typu open 
space v Hadidovej obľúbenom čisto bie-
lom prostredí, vedľajšie miestnosti budú 
zvýraznené svetložltou farbou.  

Prístavba Port House od Zahy Hadidovej má o niečo 
menšiu úžitkovú plochu ako stará budova. Pano-
ramatický výťah a terasy poskytujú návštevníkom 
výhľad na modernú časť Antverp.



Výsledky medzi-
národnej súťaže 
na výstavbu novej 
opery v kórejskom 
prímorskom meste 
Pusan sú známe od 
záveru minulého 
roka. Zvíťazil pro-
jekt nórskeho ate-
liéru Snøhetta.

Škandinávia 
očarila Áziu

AUTOR: KAROL KLANIC
VIZUALIZÁCIE: SNØHETTA 
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N
ovú operu v Pusane začnú sta-
vať budúci rok v časti Sever-
ného prístavu (Bukhang Port) 
na rozhraní štvrtí Jung a Dong 

pri výstavnej železničnej stanici (2003). 
Západnú časť Bukhang Portu s rozlohou 
13,7 hektára totiž plánujú prestavať na 
kultúrnu štvrť. Uvoľní sa zrejme v súvis-
losti s dokončením kontajnerového termi-
nálu Nového prístavu v roku 2015.

Jemné dotyky 
Snøhetta dostala v konkurze prednosť na-
príklad aj pred britskými architektmi Za-
hou Hadidovou, Normanom Fosterom či 
Dánom Henningom Larsenom. Podobne 
ako pri prvom veľkom medzinárodnom 
úspechu, Alexandrijskej knižnici v Egyp-
te (2002), za ktorý Snøhette udelili Cenu 
Agu Chána za architektúru, založili pro-
jekt na prepracovanej symbolike. 
Vychádza z trigramov, pojmov taoistickej 
kozmológie, ktoré vystupujú popri sym-
bole täguk aj na zástave Kórejskej repub-
liky. V budove, ako vysvetľujú projektan-
ti, sa stretávajú tri prvky. Dvíha sa, aby sa 
dotkla mora a oblohy, a zároveň je pevne 
ukotvená na zemi. Pri jemnom dotyku sa 
trigramy mierne zakrivujú. 

Prechádzka na strechu
Na dvoch nadvihnutých nárožiach umiest-
nili vstupy od mesta i od mora a spojili ich 
súvislým verejným priestorom vyúsťujú-
cim do rozľahlého priestranstva. V sub-
tropickej klíme je výhodné, ak sa sklenou, 
niekoľkokrát zvlnenou stenou foyeru ope-
ra obracia k moru východnou stranou. Vo 
foyeri i v koncertnej sieni použijú akus-
ticky priaznivé a farebne atraktívne če-
rešňové drevo. Mäkké zvlnené tvary bal-
kónov v hľadisku a galérií nad foyerom 
evokujú letokruhy. 

Znepokojenie v Osle
Na strechu štvorposchodovej opery, vy-
dláždenej bielym kórejským mramorom 
a dotvorenej atraktívnymi kvitnúcimi 
stromami a reštauráciou Povrazisko, sa 
bude vychádzať zdola rampou. To je veľmi 
obľúbený prvok aj opery v Osle, ktorá patrí 
medzi hlavné diela Snøhetty a od otvore-
nia v roku 2008 je najnavštevovanejším 
miestom v nórskom hlavnom meste. 
Doma vzbudili architekti rozruch vyhlá-
sením, že Pusanská opera sa typologic-
ky zhoduje s ich Operahuset. Nóri sú hrdí 
na svoju škandinávsku stavbu desaťročia. 
Ešte viac ich podráždilo, keď architek-
ti pripustili, že v Kórei navrhli pravdepo-
dobne výstavnejšiu operu. O tretinu väč-
šia kapacita hľadiska (1 800 sedadiel) je 
vo vyše triapolmiliónovom Pusane pocho-
piteľná. Zaujímavé je, že ak sa po dokon-
čení opery v máji 2018 potvrdia kalkulá-
cie, bude vzhľadom na podstatne nižšie 
stavebné náklady stáť triapolkrát menej 
(162,7 milióna eur) ako nórska stavba. 

Nórsky ateliér Snøhetta nedávno vyhodnotil americ-
ký časopis Fast Company ako druhý najinvenčnejší na 
svete (po britskom klasikovi súčasnosti Foster + Part-
ners). Okrem iného aj za projekt opery v Pusane.

Opera má jemné oblé línie a jej atrakciou bude strecha sprístupnená rampou. 

V interiéri dominuje čerešňové drevo. 



Spaľovacie motory ešte 
nepovedali posledné slovo. 
Z času na čas sa však obja-
via aj celkom iné prístupy, 
ako vyťažiť energiu ukrytú 
v nafte či benzíne. Nedáv-
no predstavil britský Jaguar 
a talianske štylistické štúdio 
Pininfarina dva koncepty 
s malými turbínami.

Turbíny 
klopú 
na dvere
AUTOR: TOMÁŠ ANDREJČÁK
FOTO: JAGUAR, PININFARINA, CHRYSLER

T
urbínové auto nie je novinka. 
Koncern Chrysler už pred polsto-
ročím vyrobil 55-kusovú sériu 
Chrysleru Turbine, de facto prvé-

ho sériového vozidla používajúceho turbí-
nu namiesto piestového spaľovacieho mo-
tora. Auto však pripomínalo skôr obrovský 
vysávač a zostalo len zberateľskou raritou.
Technická elegancia turbínových moto-
rov však konštruktérov naďalej lákala. 
V porovnaní s klasickým motorom majú 

len pätinu pohyblivých súčiastok, sú men-
šie, ľahšie, nevibrujú, produkujú nízky ob-
sah škodlivín a sú schopné spáliť prakticky 
akékoľvek palivo. Od petroleja až po uhoľný 
prach. Ten využíval prototyp Cadillacu Eldo-
rado od General Motors. Turbíny však majú 
aj nevýhody, najmä vysokú hlučnosť. Navy-
še jednoduché turbíny s jedným hriadeľom 
dosahujú zhruba len polovičnú účinnosť 
moderných dieselových motorov. Ostatnú 
energiu paliva premenia na teplo, ktorého 

Superšport Jaguar C-X75 s dvoma turbínami.

Turbína v štýle talianskeho štúdia Pininfarina. 
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odvod je v bežnej premávke ďalším prob-
lémom. Teplota výfukových plynov je ta-
ká vysoká, že je nebezpečná pre ostatných 
účastníkov premávky. 

Pre hybrid ako stvorená
S teplotou sa dá vyrovnať modernejšou 
konštrukciou, kde sa energia spálených 
plynov využije na pohon ďalších turbíno-
vých kolies zapojených v sérii. Horšie je 
to s prenosom hnacej sily na kolesá. Otáč-
ky turbíny sú totiž s bežnými spaľovacími 
motormi neporovnateľne vyššie. Hriadeľ 
turbíny sa môže za minútu otočiť pokojne 
aj tisíckrát. Zmeniť tieto otáčky na úro-
veň otáčok kolies nie je vôbec jednoduché 
a nezaobíde sa bez strát. 
Jaguar a Pininfarina sa preto rozhodli ísť 
na vec úplne inak. Namiesto toho, aby vy-
tvorili väzbu medzi turbínou a kolesami, 
prepožičali jej úlohu generátora, respek-
tíve úlohu pohonnej jednotky pre generá-
tor elektrickej energie v hybridnej sústa-
ve. Oprášili tak riešenie z konceptu eko-
logického sedana Volvo ECC z roku 1992. 
Aktuálna štúdia superšportu Jaguar 
C-X75 spred dvoch rokov, ako aj koncept 
luxusného trojdverového kupé Pininfa-
rina Cambiano, ktoré debutovalo vlani 
v Ženeve, sú teda hybridy, ktorých hlav-
ným trakčným motorom je elektromotor. 
Čosi podobné už poznáme. Rovnaký prin-
cíp využíva sériový Chevrolet Volt a jeho 
európsky súrodenec Opel Ampera. Obe 
vozidlá sú vďaka zásobe akumulátorov 
schopné prejsť v elektrickom režime do 

80 kilometrov. Keď sa elektrická ener-
gia minie, do práce sa dá malý benzínový 
štvorvalec, ktorý batérie priebežne dobí-
ja. Dojazd sa tak predĺži na päťsto kilo-
metrov. Elektromobily s predĺženým do-
jazdom tak odstraňujú najväčšiu nevýho-
du čistých elektromobilov, ktoré je nutné 
po vyčerpaní energie dlho nabíjať. 

Výkon bez kompromisov
Jaguar C-X75 a Pininfarina Cambiano si 
trúfli na viac. Spaľovací motor nahradi-
li malou turbínou, Jaguar dokonca dvoma. 
Má to logiku, o čo ľahšia a menšia je tur-
bína v porovnaní s klasickým spaľovacím 
motorom, o to viac voľnej kapacity ostane 
pre ťažké a veľké akumulátory. Turbíny Ja-
guaru C-X75 majú hmotnosť len 2 x 25 ki-
logramov. Každá z nich má pritom výkon 
70 kilowattov, to znamená, že spolu ponúk-
nu 140 kilowattov. Turbína Cambiana má 
o čosi nižší výkon 50 kW a hmotnosť 40 kg. 

Samotný pohon majú v oboch prípadoch 
na starosti štyri elektromotory, každý pre 
jedno koleso. V prípade Jaguaru s výko-
nom 4 x 145 kW a v Cambiane 4 x 60 kW. 
Energiu čerpajú z lítiovo-iónových aku-
mulátorov s kapacitou 19,6 kWh v Jagu-
ari a až 50 kWh v Cambiane. Nabíjajú sa 
z bežnej elektrickej siete alebo pomocou 
turbín. V Cambiane trvá plné dobitie po-
mocou turbíny len 52 minút. 
Už z odlišnej kapacity batérií vidno, že 
Cambiano chce jazdiť čo najviac na elek-
trinu, má totiž dojazd až dvesto kilomet-
rov. Zato Jaguar C-X75 s elektrickým do-
jazdom 110 kilometrov chce byť v prvom 
rade ekologickou alternatívou pre športový 
pohon budúcnosti. Na stovku šprintuje za 
neuveriteľných 3,4 sekundy. Ale ani Cam-
biano nie je brzdou v premávke. Ručička 

jeho rýchlomeru sa vyšplhá k číslici 100 za 
4,2 sekundy. 

Do série bez turbín
Dosiaľ žiadne turbínové auto sa nedostalo 
do väčšej série. Ani teraz sa to zrejme nepo-
darí, technológia ešte nie je celkom dotiah-
nutá. Pininfarina uvažuje o stavbe 75 vo-
zidiel, v Jaguari majú jasno. Superšport na 
báze konceptu C-X75 by mal nadviazať na 
XJ220, ktorý bol v rokoch 1992 až 1994 naj-
rýchlejším sériovým autom planéty, až kým 
ho z trónu nezosadil McLaren F1. V spolu-
práci s Williamsom by mala vzniknúť dve-
stokusová séria, pričom prvé vozidlá bu-
dú v ponuke už tento rok za minimálne 
800-tisíc eur. V oboch prípadoch sa však 
uvažuje o klasickom spaľovacom motore. Pi-
ninfarina ráta v sériovej verzii s úsporným 
dieselom poháňajúcim generátor, Jaguar 
C-X75 bude využívať na ten istý účel prepl-
ňovaný benzínový štvorvalec s objemom 

1,6 litra a výkonom 368 kilowattov. 
Kým sériové auto je stále len víziou, nezna-
mená to, že sa na turbíne nemôžete pre-
viesť. Od roku 2000 je trhu sériová motorka 
Y2K malej americkej spoločnosti MTT, po-
háňaná turbínovým motorom Rolls-Royce, 
pôvodne používaným vo vrtuľníkoch. Vý-
kon 235 kW urobil z Y2K razom najrýchlejší 
sériový motocykel planéty. Dosahoval ma-
ximálku 402 km/h a na rýchlosť 320 km/h 
dokázal akcelerovať za 5,4 sekundy. Ná-
pad sa stretol s úspechom aj napriek cene 
180-tisíc dolárov za kus. V súčasnosti už 
MTT pripravuje druhú generáciu, pričom 
nový stroj Y2K 420 R by mal byť ešte rých-
lejší. Plánovaná maximálna rýchlosť je 
420 km/h. Kým prvá generácia bola homo-
logovaná len v USA, tá druhá to má vraj na-
mierené aj k európskym zákazníkom.  

Technická elegancia turbínových motorov konštruktérov stále láka, 
má výhody, pre ktoré sa oplatí technológiu ďalej zlepšovať.

Chrysler Turbine nie je len spomienkou na éru „sixties“, ale aj prvým pokusom dostať turbínu do série.



V
ýrobcovia operačných systémov 
pravidelne predstavujú „hit-
parády“ obľúbených aplikácií. 
Môže s tým byť niekedy prob-

lém, pretože nie všetko, čo je obľúbené, 
je aj funkčné a užitočné. Počet stiahnutí 
tak nie je zásadným ukazovateľom. Na-
príklad hra Angry Birds alebo prehrávač 
YouTube patria k najsťahovanejším, ale 
v každodennom i pracovnom živote sa bez 
nich zaobídeme. Aj preto pri hľadaní uži-
točných aplikácií opomenieme aj hity ako 
Instagram, Twitter, Foursquare, Pinte-
rest, IM+ alebo Viber.

Mapovanie mysle
Počas bežného pracovného dňa mobil-
né zariadenie najčastejšie využívame na 
telefonovanie, esemesky a e-maily. Ide 
o štandardné funkcie a žiadne špeciálne 
aplikácie nepotrebujú. 
Každý z nás si robí poznámky. Užitočné 
aplikácie dokážu viac, pomáhajú pri „ma-
povaní mysle“. Základnými princípmi sú 
asociácie, nadväznosti a vzťahy. Do stre-
du displeja sa spravidla umiestni hlavná 
téma, ktorú chceme rozoberať. Pomocou 
čiar a šípok sa na tému „nabaľujú“ rôzne 
časti, ktoré s danou témou nejako súvisia. 
Myšlienkové mapy nemajú žiadne primár-
ne určenie, ich možnosti využitia sú prak-
ticky nekonečné. Osvedčili sa ako učebná 
pomôcka, ale aj pri organizácii času, tvor-
be projektov či klasickom písaní štruktú-
rovaných poznámok. Jednou z najlepších 
je určite iThoughts HD pre iPad, existujú 
aj jej upravené verzie pre smartfóny. Mapu 
myšlienok môžete aj zdielať, napríklad po-
mocou služieb XMind.net, Dropbox alebo 
najnovšie cez iCloud. Aplikácia sa stala aj 
voľbou číslo jeden pre malé firmy pri fi-
remnom brainstormingu.
Medzi cloudovými službami má vý-
znamnú pozíciu Dropbox, aplikácia 

vytvárajúca bezpečné on-line úložisko 
údajov na internete. Po nainštalovaní zís-
kate bezplatný dvojgigabajtový priestor. 
Umožňuje jednoduché zdieľanie súborov 
naprieč všetkými operačnými systéma-
mi, od Windowsu, Linuxu, Mac OS X až 
po iOS i Android. Novinkou v aplikácii je 
možnosť jednoduchého presúvania súbo-
rov a adresárov. 

Vždy a všetko aktuálne 
Vývojári sa sústreďujú aj na ďalší seg-
ment – čítanie a prezeranie správ. Dôle-
žitým nástrojom je aplikácia Pulse News. 
Považuje sa za jednu z najkrajších číta-
čiek pre systémy iOS a Android, ktorá na-
vyše ponúka aj široké portfólio funkcií. 
Pulse News je dostupná zadarmo. Ponúka 
mozaikové zobrazenie článkov zo spravo-
dajských portálov a môžete pridávať ľu-
bovoľné RSS zdroje. Zaujímavý článok si 
možno uložiť na prečítanie neskôr alebo 
zdieľať na Facebooku, Twitteri či Googli+. 
Aplikácia podporuje aj ďalšie služby ako 
Instapaper, Pocket alebo Evernote. 
Aplikácia Pocket je ďalšou v rebríčku dô-
ležitých súčastí mobilných zariadení. 
Umožňuje uloženie webových článkov 
a videí na ich neskoršie off-line prečíta-
nie. Ukladané sú priamo v pamäti zaria-
denia, takže pre ich zobrazenie netreba 
prístup na internet. Rozčítaný článok od 
raňajok si tak napríklad môžete dočítať 
cestou do práce. Posledný update apliká-
cie sa dočkal aj jednej exkluzívnej funk-
cie, ktorú autori nazvali Listen. Umožňu-
je vypočuť si všetky články, ktoré sú v tej-
to aplikácii uložené na off-line čítanie. 
Nastaviť si možno aj štýl či rýchlosť číta-
nia, čo prináša revolučný systém hovore-
ného textu, unikátny v zariadeniach 
s operačným systémom Android. 
Žiaľ, slovenčina medzi podporo-
vané jazyky zatiaľ nepatrí.

Láska a peniaze
Ak s partnerom komunikujete aj prostred-
níctvom mobilu, oceníte viaceré služby 
a siete. Voláte si cez Viber. Ak sa chcete aj 
vidieť, zapnete Skype či FaceTime a tex-
tové správy či fotografie si posielate cez 
iMessanges alebo Facebook Messenger. 
Práve množstvo týchto služieb robí tro-
chu zmätok, človek nevie, kam sa 
prihlásiť, kam odpísať najskôr. 
Problém sa snaží vyriešiť Couple. 
Pomerne netradičná sociálna sieť 
pre páry. Základom aplikácie je 
Timeline, teda časová os známa 
napríklad z Facebooku, ktorú zdie-
ľate len so svojím partnerom. Môžete 
mu posielať správy v rôznych formá-
toch: klasické texty dopĺňajú foto-
grafie, videá, hlasové odkazy či kres-
by a zdieľať môžete aj aktuálnu polo-
hu. Špecialitou je funkcia ThumbKiss, 
virtuálny bozk pomocou prsta na dis-
pleji, a Live Sketch. V prvom prípade ide 
o vytvorenie virtuálneho bozku pomo-
cou prsta na displeji. Zabavíte sa aj 
pri Live Sketch, kde si môžete 
s partnerom kresliť čokoľ-
vek vám napadne. 
Vo vzťahoch 
treba mať 

Aplikácie zvyšujú inteligenciu

Zapratať plochu tabletu alebo mobilného telefónu 
mnohými aplikáciami je dnes oveľa jednoduchšie, ako 
nájsť tie skutočne zaujímavé a užitočné. V ponu-
kách iTunes store alebo Google Play však nájde-
me aj také, ktoré prinášajú kvalitu a originalitu. 

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
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48 | 49
L I F E S T Y L E

p r e m i u m



poriadok, rovnako aj v peniazoch. So sprá-
vou peňazí pomáha aplikácia Mint.com 
Personal Finance. Na jedno miesto sústre-
ďuje údaje zo všetkých vašich účtov, sle-
duje výdavky, pomáha vytvoriť rozpočet. 
Na tabletoch dokonca grafy ukazujú, kde 
ste peniaze minuli, a ukladá informácie od 
vášho posledného stiahnutia. E-mailom 
alebo textovou správou pošle výstrahu na 
blížiace sa platby, nízke zostatky alebo ne-
zvyčajné operácie. Aplikácia je chránená 
prístupovým kódom.

Aplikácie slovenských tvorcov 
Pri nakupovaní oceníte niektorý z ná-
kupných sprievodcov. Vybrať správ-
ny produkt s najnižšou možnou 
cenou pomôže aplikácia Heureka.
sk. Ide o mobilnú verziu dobre zná-
mej webovej stránky. Porovnávanie 
cien funguje cez skenovanie čiarového 
kódu. Prídete do obchodu, naskenujte kód 
a aplikácia cenu porovná s inými obchod-
mi. V databáze je viac ako sedemdesiattisíc 
produktov. 

Slávne Angry Birds sa stali vo svojich rôznych podo-
bách jednou z najsťahovanejších aplikácií vôbec.



A
irboarding, snowtubing, snow-
biking, snowcarting, skifox, yoo-
ner. To je len časť nových zim-
ných športov, ktoré nahrádzajú 

lyže či snoubordingovú dosku. Na roz-
diel od tých tradičných vo väčšine prípa-
dov nevyžadujú nijaké zvláštne nadanie. 
Možno aj preto im ľudia začali hovoriť 
„instantné“ športy. Práve táto výhoda je 
dôvodom ich čoraz väčšej popularity, kto-
rá núti aj veľké zimné strediská rozšíriť 
ponuku možností. 

Namiesto kolies lyže
V každom väčšom lyžiarskom stredisku 
si dnes môžete okrem lyží či snoubordu 
požičať aj snowbike. V prvom prípade ide 
o snežný bicykel, ktorý má namiesto kolies 
lyže. Spôsob jazdy je v princípe rovnaký. 
V skutočnosti je snowbike iba akousi mo-
dernejšou verziou toho, čo sme v našich 
končinách poznali pod menom skibob. Vy-
rába sa dnes z hliníkových vlákien, lyže sú 

z vysokokvalitných plastov a konštrukcia 
je vylepšená o aktívny systém odpruženia. 
Snowbike možno jednoducho prenášať, 
napríklad zložený v batohu na chrbte. 
O čosi viac zručností treba pri jazde na 
zariadení s názvom skifox. Ideálne spája 
lyže so sánkovaním. Veziete sa na jednej 
lyži a stabilitu udržiavate pomocou ma-
lých lyží, ktoré máte na nohách. Držíte sa 
pritom rukovätí, ktoré sú umiestnené na 
stranách sedačky. Zmena smeru sa robí 
naklonením na hranu, pričom lyža vďaka 
vykrojeniu prechádza oblúky bez šmý-
kania. 
Na zjazdovkách vo Francúzsku, Švaj-
čiarsku, ale aj v Japonsku sa teší veľkej 
obľube snowscoot. V podstate je to sno-
ubordingová doska s riadidlami a rá-
mom z bicyklov BMX. Vynálezca Franck 

Trochu iné zimné športy
Zimná zábava nemusí 
automaticky znamenať 
lyžovanie alebo snoubor-
ding. Možností, ako sa na 
svahoch vyblázniť do sý-
tosti, je čoraz viac. Z nie-
ktorých atrakcií začínajú 
byť dokonca vážne športy.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: HITECH

50 | 51
L I F E S T Y L E

š p o r t



Petoud si ho dal patentovať už na sklonku 
deväťdesiatych rokov. So snowscootom sa 
dá jazdiť na akomkoľvek type snehu a vô-
bec sa nemusíte trápiť s viazaním. 
Moderné „funtools“ jazdia rovnako ako 
lyže či snoubordy, takže bez problémov 
sa uplatnia na väčšine našich zjazdoviek. 
Najväčšia zábava však, samozrejme, čaká 
mimo upravených tratí. 

Netradičné sánky
Ponuka je pripravená aj pre tých, ktorí na 
zimné radovánky nemajú žiaden talent 
a nechcú vynaložiť ani štipku námahy. 
Mnohí si ešte pamätáme, ako sme sa po 
svahu šmýkali na nafúknutých dušiach 
z pneumatík automobilov. Dnes má táto 

zábava názov air-
board. Reč je o nafuko-

vacom vankúši, na ktorom sa 
leží na bruchu, pričom sa jazdec ruka-

mi drží úchytiek. Ovláda sa jednoduchým 
prenášaním hmotnosti tela a najväčším 
zážitkom počas jazdy sú skoky a rýchlosť. 
Aerodynamický tvar a špeciálna štruktú-
ra materiálu dovoľuje dosiahnuť aj vyše 
100 km/h. Švajčiari už v airboardingu or-
ganizovali aj vlastný šampionát. Víťazovi 
pretekov v Oberlande namerali 141 km/h. 
Na Slovensku sa môžete s airboardom 
stretnúť napríklad na Hrebienku vo Vy-
sokých Tatrách. Ďalšou zimnou atrakciou 
je jazda na veľkom nafukovacom kole-
se zvaná snowtubing. Veľmi rozšírená aj 
v našich lyžiarskych strediskách. 
Zaujímavou reinkarnáciou prešli aj staré 
známe plastové boby. Tentoraz sa na nich 
nesedí, jazdí sa na bruchu dolu hlavou. 
Vyrobené sú z hliníka a rýchlosť, kto-
rú na nich dosiahnete, niekoľkonásobne 

prevyšuje rýchlosť na tých pôvodných. 
Výrobca ich nazval Captain Avalanche 
a na ich konštrukcii pracoval niekoľko ro-
kov. Výsledkom sú prvé komerčne ponú-
kané boby s profesionálnymi vlastnosťa-
mi. Nejde pritom len o bezpečnosť, ale aj 
jazdné vlastnosti. Boby majú riadiaci sys-
tém, brzdy, aerodynamický tvar. Jazdiť by 
sa malo iba na upravenom svahu, najlep-
šie bez lyžiarov. 

Skrotený vietor
Okrem gravitácie možno na snehu využiť 
aj silu vetra. Nič pre pohodlných – s kro-
tením vetra môžu mať nemalé problémy 
aj skúsení lyžiari či snoubordisti. Pri ki-
tewingu majú veľkú výhodu windsufisti. 
Krídlo je takmer identické, ale keďže nie 
je k ničomu pripevnené, ovláda sa jed-
noduchšie. Vietor udáva tempo jazdy. Ak 
takmer nefúka, musíte si vybrať stredne 
prudký kopec alebo zjazdovku, kde jaz-
dou naberiete do krídla vietor. Kitewing 
začína „zaberať“ pri vetre päť až šesť met-
rov za sekundu, pri silnejšom nie je prob-
lém aj skákať či si zalietať vzduchom. 
Lietanie je o čosi jednoduchšie pri snow-
kitingu. Tu jazdca ťahá šarkan, ktorého 
môže ovládať a využívať tak silu vetra, 
dokonca aj do kopca. Ak si chcete snow-
kiting naozaj užiť, musíte sa naučiť vní-
mať a pochopiť silu vetra. Snowkiteri, ale 
vlastne všetci kiteri, pravidelne sledujú 
predpovede poveternostnej situácie. Uni-
verzálnym zdrojom je internetová strán-
ka Windguru.com, kde zistíte silu či smer 
vetra v niektorých lokalitách na Sloven-
sku, ale aj inde vo svete. 

Skiboby sú medzi netypickými zimnými športmi naj-
obľúbenejšie. Už v roku 1891 si ich dal patentovať 
Američan J. C. Stevens.

Airboard je iba modernejšia verzia nafúknutej duše 
z pneumatiky. Zalietate si rýchlosťou vyššou ako sto 
kilometrov za hodinu. 

Skibockerl, carvingová lyža na nízkom 
hliníkovom podvozku.



K
ráľovskú akadémiu 
umenia (Royal Aca-
demy of Arts), prvú 
formálnu umeleckú 

školu, založila skupina anglic-
kých maliarov v roku 1768. 
Chceli tu odovzdávať svoje 
znalosti ďalším generáciám 
a potrebovali vlastný priestor 
na výstavy prístupné verej-
nosti. O sto rokov neskôr sa 
natrvalo usadila v Burlington 
House v srdci londýnskeho 

West Endu, kde ju nájdete aj 
dnes. Jej zbierka obsahuje 
najmä ukážky diel britských 
umelcov tvoriacich v rozpä-
tí 18. storočia až súčasnosti. 
Otvorená je denne od desiatej 
do osemnástej hodiny, v pia-
tok do dvadsiatej druhej ho-
diny. Najlepšie sa k budove 
Kráľovskej akadémie umenia 
dostanete metrom zo zastá-
vok Piccadilly Circus a Green 
Park.

Prichádza Dixon
Súčasťou úctyhodnej budovy, 
postavenej v roku 1668 podľa ná-
vrhu Hugha Maya, je reštaurá-
cia. Na začiatku nového tisícročia 
vyžadovala renováciu. Touto úlo-
hou poverila akadémia dizajnéra 
Toma Dixona. Považuje sa za typ 
súčasného renesančného člove-
ka, ktorý vždy skúša veci robiť 
po svojom. Tento „prieskumník 
dizajnu“ má svoju stálu kolekciu 
aj v Múzeu moderného umenia 

Britská inštitúcia 
Royal Academy of 
Arts je tradíciou 
sama o sebe. Nový 
interiér jej reštau-
rácie navrhol pio-
nier dizajnu Tom 
Dixon.

Dizajn 
v kráľovskej 
akadémii
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v New Yorku. 
Interiér reštaurácie navrhol so 
svojím štúdiom Design Research 
Studio. Pôvodná podoba vznikla 
v roku 1885 a nešetrilo sa pritom 
mramorom, mosadzou a zama-
tom. Pôvodné vybavenie archi-
tekti v roku 2004 renovovali 
a zachovali, prešlo len akousi 
omladzovacou kúrou. 

Oživenie tradície
Celý priestor reštaurácie 

s pozoruhodnou rozlohou 
250 štvorcových metrov T. Di-
xon rozčlenil do niekoľkých 
zón zasvätených významným 
umelcom. Napríklad maliaro-
vi Williamovi Turnerovi, svo-
ju časť má aj slávny architekt 
John Soane. 
Najväčšiu časť zaujímala ma-
jestátna jedáleň chladného až 
ponurého vzhľadu, kam sa vo-
šlo 130 hostí. Práve tu dizaj-
nér výrazne zasiahol, ťažkú 

atmosféru narušil červený-
mi kreslami Scoop, miestnosť 
zjasnili aj Dixonove zlaté svie-
tidlá Etch, ktoré pôsobia ako 
prívetivé lampáše. 
Okrem hlavnej jedálne sa 
upravovalo aj v reštaurá-
cii. Sem T. Dixon umiestnil 
bar vytvorený ručne z lávo-
vých kameňov Etny, ozdobil 
ho svetlým Pressedom. Loun-
ge vybavil veľkými kožený-
mi kreslami, v ktorých si hosť 

môže zapáliť cigaru, a všetko 
doplnil zónou s menšími sto-
líkmi a fialovou pohovkou na 
vychutnanie pohára jedného 
z dvadsiatich druhov luxus-
ných vín. 
Všetky zóny navzájom prepá-
jajú obrovské fresky na ste-
nách a sklené vitríny so so-
chami a bustami. Pripomenú 
vám, že ste v prestížnom stán-
ku výtvarnej tvorby, v Kráľov-
skej akadémii umenia.  

Spojenie chladnej a ťažkej atmosféry anglickej klasiky s prívetivými prvkami.  
Samorast priemyselného dizajnu Tom Dixon osviežil ducha Kráľovskej akadémie umení. 



Hodinky z minulosti
Poznáte kultové náramkové hodiny Amida 
Digitrend? Hitom boli v sedemdesiatych ro-
koch a švajčiarsky výrobca hodiniek, spoloč-
nosť Maximiliam Büsser & Friends, sa roz-
hodol vzdať im poctu svojím modelom s ne-
typicky dlhým pomenovaním: Horological 
Machine No.5 On the Road Again. Ich dizajn 

vychádza z najlepšieho trendu sedemdesia-
tych rokov – okrem štýlu kultových hodiniek 
Amida Digitrend zaujmú aj prvky inšpiro-
vané športovými autami tej doby. Napríklad 
Lamborghini Miura, ktoré malo horizontálne 
žalúzie na zadnom okne. Zo sveta superáut 
prevzali aj výfukové potrubie, rovnaké ako 

v Lotuse filmového špióna Jamesa Bonda. 
Strojček hodiniek navrhol Jean-Francois Mo-
jon. Ide o naozaj luxusné hodinky, čo dokazu-
je nielen počet vyrobených kusov – 66, ale aj 
cena približne 60-tisíc eur.

Skrútený zvuk
Chvíľu sa už zdalo, že nápady s prenosnými 
reproduktormi sa nadobro vyčerpali. Brit-
ská firma i-Box však prekvapila trh modelom 
Twist, malým kompaktným a bezdrôtovým 
reproduktorom. A ako už odkazuje aj názov, 

reproduktor má zaujímavý dizajn. V strede 
je pokrútený. Nejde však len o dizajnový pr-
vok, netradičný tvar prispieva aj ku kvali-
te reprodukovanej hudby. Vnútri sú uložené 
dva 3,8-centimetrové aktívne meniče a jeden 

pasívny basový menič. Pripojiteľnosť funguje 
pomocou Bluetoothu, ale na zariadení je tiež 
klasický 3,5-milimetrový vstup. Zabudovaná 
lítiová batéria vydrží päť hodín sústavného 
prehrávania a nabíja sa cez USB kábel.

Pohár naplnený hudbou
Aj tento prenosný a bezdrôtový repro-
duktor sa snaží prebudiť utlmený trh. 
Nielen zaujímavým dizajnom, je aj vy-
soko praktický. Reproduktor Mobi-
Cup isp165 firmy iLuv sa dokonale hodí 
k uponáhľanému životnému štýlu. Pri-
chádza v tvare hrnčeka či pohára, takže 
úplne presne padne do držiaka na po-
háre v aute, plážovom ležadle alebo na 

bicykli. Okrem reprodukcie hudby môže-
te vďaka zabudovanému mikrofónu aj te-
lefonovať. Ovládacie prvky sú na hornej 
strane a reproduktor je vyrobený z ma-
teriálu odolnému proti vode aj nárazu, 
takže si ho môžete pokojne vziať na akú-
koľvek aktivitu. Streamovanie hudby 
funguje cez Bluetooth. Nechýba 3,5-mili-
metrový jack.
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Lietajúci geodet
Spoločnosť Parrot sa preslávila predovšet-
kým kvadrokoptérami Ar.Drone ovláda-
teľnými smartfónom alebo tabletom. Iba 
nedávno investovala do startupu Sense-
Fly, ktorý vytvoril na prvý pohľad hrač-
kárske lietadielko eBee. Môže sa však stať 

nástrojom profesionálov. eBee má zabudo-
vanú kameru Canon s rozlíšením 16 me-
gapixlov, ktorá dokáže zhotoviť fotografie 
vo vysokom rozlíšení alebo HD video. Vo 
výbave nechýba GPS a dokonca sa hovorí aj 
o 3D mapovaní. Lietadlo pritom nemusíte 

ovládať, stačí len dôkladne napláno-
vať trajektóriu letu. Stroj je veľmi sklad-
ný a pohodlne ho uložíte do batohu. Jeho 
využitie môže byť rôzne, od mapovania te-
rénu, zhotovovania leteckých fotografií až 
po navrhovanie budov.

Futbal v telefóne
Stolný futbal je čoraz populárnejší, ale 
nie každý má dostatok miesta na po-
merne veľký stôl alebo dostatok času, 

aby zašiel do krčmy zahrať si zápas s ka-
marátmi. Ak patríte do jednej alebo druhej 

skupiny, riešenie nájdete so stojanom Newpota-
to Technologies Foosball Hero. Zariadenie je urče-

né pre iPad a dokonale, hoci v menšej mierke, imitu-
je skutočný stolný futbal. Nechýbajú otočné páčky 

na ovládanie hry, ale ani klasické počítadlá gólov 
ako z gulôčkovej kalkulačky. Súčasťou stojana je, 

samozrejme, aplikácia, ktorú si zadarmo stiahnete 
z App Storu. Na samotnú hru si už musíte zvyknúť.

Štýlová jazda
Rizoma 77-011 je ukážkou, ako môže výrobca motoriek zvlád-
nuť výrobu bicyklov. Výsledok je naozaj pozoruhodný. Bicykle na 
dopravu používa čoraz viac ľudí, veď ide o ekologickejší a často aj prak-
tickejší spôsob cestovania. Z cyklistiky sa však stala aj aká-
si módna záležitosť – bicykle sú často dizajnérsky-
mi dielami, a aj preto ich využívajú ľudia, ktorí by 
inak na bicykel nesadli. Práve im je určená Rizo-
ma 77-011 svojou nezvyčajnou konštrukciou, 
moderným tvarom, rozdielnym výpletom ko-
lies, uchytením spätného zrkadla, ako aj rieše-
ním tých najmenších detailov. Rám je vyrobený 
z ľahkých a odolných uhlíkových vlákien, tak-
že bicykel, aj vďaka ďalším hliníkovým súčiast-
kam, dosahuje hmotnosť len osem kilogramov. 
Pohon na zadné koleso neprenáša reťaz, ale pás. 
Bicykel je koncipovaný buď ako single speed, ale-
bo ako fixed geer. Cena je však 3 700 eur.
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