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Vážení čitatelia, milí priatelia,
keď sa prechádzam ulicami nášho mesta, napadá mi, koľkí z nás tušia, že všetky tie budovy, domy,

paneláky a vily okolo nás patria k najväčším žrútom energie. Ja som to, priznám sa, donedávna tiež
nevedel. Ale je to tak, nie doprava a priemysel, ale budovy pohlcujú až štyridsať percent svetovej spotreby
energie a majú na svedomí pätinu všetkých emisií skleníkových plynov. Dosť na to, aby sme ich zbúrali
a postavili nanovo. Samozrejme, žartujem. To sa nedá. Našťastie to ani netreba. Siemens už na stovkách
budov ukázal, že jednoduchými opatreniami možno dosiahnuť úsporu štvrtiny energie. Ale majiteľom
budov sa do sporenia akosi nechce. Takéto investície prinášajú bezprostredný úžitok skôr užívateľom.
Trh s nehnuteľnosťami tento fakt neodráža dostatočne. Nuž, ale čo s tým? Možno by veci pomohol väčší
spoločenský tlak, ako pred niekoľkými rokmi v prípade freónov. Tajne verím, že niečo podobné sa
teraz stane aj s budovami. Energeticky efektívny dom bude „cool“. Nejde totiž len o naše peňaženky,
ale predovšetkým o prostredie, ktoré prevládne v našej krajine.

Tomáš Kubečka
vedúci divízie Building Technologies spoločnosti Siemens s.r.o.
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Ultratenké vrstvy diód OLED

Diódy OLED nie sú hrubšie ako polovica jednej tisíciny milimetra. Vďaka tomu sa dajú naniesť
na akýkoľvek povrch. Keďže diódy sú priehľadné, v budúcnosti ich bude možné vkladať aj
do okien. Na snímke výskumníčka z laboratória spoločnosti Osram v Regensburgu kontroluje
zoradenie diód OLED po použití metódy physical vapor depositin, pri ktorej sa ukladajú tenké
vrstvy kondenzáciou a odparovaním. 
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Darček od Spidermana
Vedci z Inštitútu Maxa Plancka v nemeckom
Halle vyrobili materiál, ktorý je trikrát pevnejší
ako pavučina. Obyčajné pavúčie vlákno sa pri-
 tom považuje za najsilnejší prírodný materiál.
Je napríklad silnejšie než oceľ s rovnakou hrúb-
 kou. Skladá sa z fibrínu, ktorý pavúky vyrábajú
pomocou slinných žliaz. Výskumnému tímu,
ktorý vedie Seung-Mo Lee, sa podarilo vyrobiť
supersilnú pavučinu tak, že do nej primiešali
malé množstvo zinku, titánu a hliníka, čím
zlepšili jej vlastnosti. Využili na to takzvanú
technológiu nanášania vrstvy atómov ALD
(atomic layer deposition). Atómy kovov sa tak
usadili nielen okolo pavúčieho vlákna, ale pre-
nikli aj do jeho vnútra, kde zreagovali so sta-
vebnými proteínmi. Bádatelia teraz zamýšľajú
rovnakým spôsobom obohacovať pavučinu aj
ďalšími materiálmi vrátane umelých polymérov,
ako je teflon. Touto technikou by bolo možné
vyvinúť superpevné vlákna, ktoré by našli uplat-
nenie pri výrobe pevných textilných a zdravot-
níckych materiálov.

Batéria postavená vírusmi
Vedci z Massachusettského technologického
inštitútu (MIT) dokázali, že geneticky upravený
vírus dokáže zostaviť obe elektródy lítiovo-ión o-
 vej batérie. Ako informovala vedúca tímu An-
gela Belcherová, výroba nového typu batérie
nie je vôbec náročná. Uskutočňuje sa pri izbovej
teplote a zaobíde sa bez organických rozpúšťa-
diel a toxických materiálov. Pred troma rokmi
vedci z MIT opísali geneticky upravené vírusy,
ktoré na seba dokázali nabaliť molekuly zlata
a oxidu kobaltu a poskladať sa do formy nano-
 drôtika, čím de facto vznikla anóda. Teraz sa
skupina vedcov zamerala na výrobu katódy,
ktorá by s anódou vytvorila funkčný pár.
Upravený vírus zo skupiny takzvaných bakte-
rio fágov, ktoré napádajú baktérie, ale pre ľudí
sú neškodné, sa najprv zaobalí do molekúl fos-
fo rečnanu železitého a potom sa naviaže na
uhlíkové nanorúrky, čím vznikne sieť vysoko-
 vodivého materiálu. Laboratórne testy ukázali,
že batérie s dvojicou vírusových elektród sa bez
akejkoľvek zmeny vlastností dajú nabiť a vybiť
až sto ráz. Informoval o tom MIT News.

Palivo z horiaceho ľadu
Nová metóda získavania metánu z dna oceánov by mohla nielen priniesť nový zdroj energie,
ale vyriešiť aj ukladanie oxidu uhličitého. Dno oceánov obsahuje veľké množstvá takzvaných
metánových hydrátov, ktoré vyzerajú ako obyčajný ľad. V skutočnosti sú to klatráty vody, čiže
akési klietky tvorené molekulami vody, vnútri ktorých sú uzatvorené molekuly metánu. Niektorí
vedci sa však obávajú dôsledkov ťažby metánu z dna oceánov a upozorňujú, že aj keď sa pri jeho
spaľovaní uvoľní menej oxidu uhličitého ako pri spaľovaní iných fosílnych palív, stále budeme
atmosféru zaťažovať. Ale nová metóda extrakcie metánu by problém mohla vyriešiť. Fyzikálna
štruktúra klatrátov vody totiž spôsobuje, že tieto klietky radšej uchovávajú oxid uhličitý ako metán.
Takže pokiaľ sa do metánových hydrátov napumpuje oxid uhličitý, vytlačí metán a zaujme jeho
miesto. Vďaka tomu by bolo možné z hydrátov čerpať metán a zároveň do nich ukladať nechcený
oxid uhličitý. Informácie priniesol magazín New Scientist.



Elektrické športiaky s pohonom
značky Siemens
Siemens Corporate Technology vyvinul pohonné
systémy pre prototypy elektrických áut švajčiar-
skeho výrobcu konceptov Rinspeed a nemeckej
firmy RUF. Integrované pohonné systémy sú
zložené z motora/generátora, elektroniky a roz-
 hrania na pripojenie akumulátorov. Oba projek -
ty sa takisto zaoberali aj skúmaním širších
možností súvisiacich s komplexnou elektromo-
 bilitou. Alois Ruf, výrobca športových automobi-
lov z Pfaffenhausenu, vybavil svoj Electric
RUF 911 centrálnym elektromotorom s poten-
ciálnou kapacitou 270 kilowattov (takmer 370
koní), krútiacim momentom 950 Nm a dojazdom
približne 200 kilometrov. iChange od švajčiar-
 skeho Rinspeedu ukrýva elektrický motor s vý-
konom 149 kilowattov (204 koní). Automobil
vysoký 1,03 metra a dlhý 4,28 metra dosahuje
maximálnu rýchlosť 220 kilometrov za hodinu.
Na zrýchlenie z nuly na sto kilometrov potrebu je
iba 4,2 sekundy. Tri lítiovo-iónové batérie mož -
no nabiť za tri hodiny cez konvenčnú 230-vol-
tovú elektrickú zásuvku. 

Vlak Velaro odolá krutým ruským búrkam
Najnovší vysokorýchlostný vlak rodiny Velaro prešiel testom odolnosti v extrémnych podmienkach.
Pred dodávkou do Ruska špecialisti zo spoločnosti Siemens vyskúšali vlak v klimatickom aerody na-
 mickom tuneli Rail Tec Arsenal vo Viedni, kde možno simulovať silnú snehovú búrku. Potvrdilo
sa, že vlak Velaro bude schopný jazdiť rýchlosťou viac ako 250 kilometrov za hodinu v drsnom
počasí na 650-kilometrovej trati medzi Moskvou a Petrohradom. Testy tiež ukázali, že pasažieri
nepriazeň počasia nijako nepocítia. Zatiaľ čo vonku bude zúriť búrka – s rýchlosťou vetra prevy-
 šujúcou 250 kilometrov a teplotou nižšou ako -40 stupňov Celzia – vo vlaku bude približne osemsto
senzorov monitorovať teplotu, vlhkosť, tlak a cirkuláciu vzduchu. Vďaka lepšej tepelnej izolácii
budú cestujúci stále v príjemnom teple. Velaro RUS, prvý vysokorýchlostný vlak v Rusku, začne
premávať koncom tohto roka a ruská štátna železničná spoločnosť RŽD plánuje odobrať osem týchto
vlakov. Jedna súprava dokáže odviezť 604 pasažierov, pričom na jedného cestujúceho spotrebuje
len v priemere ekvivalent 0,33 litra benzínu na 100 kilometrov.

Pravidelné inovačné aktuality priamo na váš e-mail. Registrácia na www.visions.sk/aktuality

Luxusnú loď Celebrity Solstice 
rozžiari Osram 
Výletná loď Celebrity Solstice dosahuje vďaka
osvetleniu Osram 15-percentné úspory ener-
gie. Lineárne moduly svetelných diód (LED)
nahradili v lodnom kasíne, diskotékach a reš-
tauráciách osvetlenie neónovými trubicami.
Dosahujú celkovú dĺžku 6,4 kilometra. Diódy
LED vyžarujú menej tepla, takže znižujú zaťa-
ženie klimatizácie na lodi. Verzie modulov 
s premenlivými farbami ponúkajú rôzne
efektné kombinácie. Osvetľovacie telesá mož -
no nainštalovať do akéhokoľvek tvaru, čo otvára
nové možnosti pre dizajnérov. Súčasťou osvet-
lenia sú tiež efektívne fluorescenčné lampy
Lumilux T5 a úsporné halogénové lDecostar
Energy Saver 51. Výletná loď Celebrity Solstice
je prvá z piatich lodí luxusnej triedy vybave-
ných osvetlením Osram. Projektoval ich jeden
z najinovatívnejších konštruktérov lodí na
svete Meyer Werft. 
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Obrazy 3D pre biometrickú bezpečnosť budúcnosti 
Spoločnosť Siemens predstavila zariadenie schopné trojdimenzionálne skenovať tvár, systém ciev
na rukách a odtlačky prstov. Podstatne zdokonalí biometrickú identifikáciu osôb v bankových
termináloch budúcnosti. Pri 3D skenovaní videokamera sníma stovky infračerveno nasvietených
paralelných pásikov tváre návštevníka. Počítač potom na základe údajov o záhyboch vytvorí 
v reálnom čase 3D model tváre či ruky. Tento proces sa nazýva color-coded triangulation. V porov-
 naní s identifikáciou cez fotografiu je 3D model oveľa spoľahlivejší a bezpečnejší. Po nahrávke
svojej tváre alebo ruky môžu používatelia otáčať 3D obraz na displeji a rozposielať ho e-mailom. 

Pitnú vodu postráži automatický laborant
Na monitorovanie pitnej vody sa doteraz často používali ryby. Ak sa správali čudne, voda prešla
dôkladnou kontrolou. Zároveň aspoň raz do týždňa laboratórni pracovníci urobili jej detailnú analýzu
na toxíny. Zmenu prináša plnoautomatický systém na zisťovanie toxických látok v pitnej vode, ktorý
vyvinuli výskumníci zo Siemens Corporate Technology. Vzorky vody dokáže analyzovať za pätnásť
minút, pričom je schopný odhaliť viac ako sto toxínov vrátane insekticídov a chemických bojových
látok. Srdcom systému je biosenzor, ktorý meria aktivitu špeciálnych enzýmov. Keďže signál sa
prenáša elektricky, systém je veľmi rýchly, mimoriadne citlivý a odolný. Vzorky odoberá nepretržite
priamo z vodovodného kohútika a nevyžaduje si žiadnych vyškolených laborantov. V súčasnosti
sa diskutuje o ďalšom vývoji systému a o možnostiach jeho uplatnenia na trhu.

Inteligentný triediaci systém 
sleduje každý balík 
Zásielkové spoločnosti musia denne roztriediť
enormné množstvá balíkov. Napríklad UPS
transportuje každý deň bezmála 16 miliónov
položiek po celom svete. Spoločnosť Siemens
Mobility vyvinula nový logistický centrálny
triediaci systém, ktorý v porovnaní so súčasnými
vyžaduje oveľa menej priestoru. Unikátny Visi-
 con Singulator má inteligentný kamerový sys-
tém prepojený s dopravným pásom, ktorý sa
dokáže v rôznych úsekoch svojej dĺžky pohybo-
 vať premenlivou rýchlosťou. Keďže kamery
monitorujú veľkosť a polohu prichádzajúceho
balíka, vypočítava sa rýchlosť, akou treba pás
pohybovať. Každý balík tak buď spomalí, alebo
zrýchli, čím sa dosiahne správna vzdialenosť
medzi jednotlivými položkami. Potom je možné
automaticky načítať štítky s adresami alebo s čia-
 rovými kódmi na balíkoch a individuálne ich
transportovať. Tak sa zásielky už nemusia vracať
do triediacich systémov a vyhnú sa mnohým
transportným slučkám. Zariadenie Visicon Sin-
 gulator umožňuje v jedinom pracovnom kroku
vytriediť deväťtisíc balíkov za hodinu.



Hubblov teleskop pre výskum mozgu 
Pracovníci Výskumného centra v Jülichu sa dostanú ešte hlbšie k tajom-
stvám mozgu. Koncom apríla tu uviedli do prevádzky jedinečný lekársky
prístroj na svete – magnetickú rezonanciu s obrovskou intenzitou poľa
s hodnotou 9,4 tesly (takmer dvestotisícnásobne silnejšie než magnetické
pole Zeme). Neskôr ju skombinujú s pozitrónovým tomografom (PET).
Špičková technológia zobrazovania od spoločnosti Siemens umožňuje
pozorovať detailné zobrazenie vnútra ľudskej lebky a dokáže presne určiť
miesta výskytu patologického tkaniva a štrukturálnych zmien v mozgu
až do sto mikrometrov. Oba základné systémy obrovského zariadenia
majú rozličné výhody. V nemocniciach sa dnes štandardne používajú
magnetické rezonancie s poľom 1,5 tesly, takže výrazné zosilnenie pod-
statne zvýši rozlíšenie obrázkov. Tomograf PET zasa zviditeľňuje mozgovú
činnosť a metabolické procesy, čo umožní robiť závery o tumorovom
tkanive. Výskumníci z centra v Jülichu chcú rozvinúť možnosti diagnos-
 tiky a liečby ochorení mozgu, ako sú Parkinsonova či Alzheimerova
choroba, ktoré doteraz nebolo možné liečiť a nedalo sa im ani predchá-
dzať. 

� O magnetickej rezonancii aj na s. 24 a 25

Turbína na nízku a strednú rýchlosť vetra
Siemens predstavil novú turbínu SWT-2,3-101 určenú do lokalít s nízkou
až strednou rýchlosťou vetra. Turbína s priemerom 101 metrov ponúka
vyšší výkon aj pri nižšej rýchlosti vetra, čo výrazne zvýši návratnosť
investícií do veterných fariem. Veterné farmy s nízkou rýchlosťou vetra
by mohli v nasledujúcich rokoch tvoriť tretinu celkovej globálnej veter-
 nej energie. Nová turbína otvára možnosti celému radu lokalít. Turbína
SWT-2,3-101 bude vybavená novými, 49 metrov dlhými rotorovými
lopatkami Siemens. Vyrábajú sa pomocou procesu IntegralBlade, pri
ktorom sa odlievajú ako jeden kus. Tento proces odstraňuje slabé stránky
lepenia používaného pri výrobe tradičných lopatiek. S priemerom
101 metrov pokrýva rotor novej turbíny plochu osemtisíc štvorcových
metrov, čo zodpovedá jedenapolnásobku plochy futbalového ihriska.
Nová turbína je založená na dizajne veľmi často používaného radu 2,3 MW,
čo zaručuje bezpečnosť investícií. Má robustný dizajn, automatický
systém mazania, interné klimatické riadenie, takže jej postačia dlhé
servisné intervaly, čo znižuje náklady na opravy a údržbu. 

Špičková technológia Siemens pre slovenské nemocnice
V banskobystrickej II. Urologickej klinike Slovenskej zdravotníckej uni-
verzity v Nemocnici F. D. Roosevelta otvorili komplexné pracovisko na
liečbu močových kameňov. Vybavením patrí k najmodernejším na Slo-
vensku predovšetkým vďaka multifunkčnému prístroju Siemens Litho-
 skop, ktorý je najnovšou generáciou týchto zariadení. Pracovisko je
určené na komplexnú diagnostiku a liečbu kameňov v uropoetickom
trakte, ako aj na endoskopickú a röntgenologickú diagnostiku rôznych
ochorení močového traktu, napríklad nádorov či vrodených chýb. Navšt e-
vovať ho budú spádoví, ale aj mimoregionálni pacienti, ktorým prinesie
rýchlejšiu diagnostiku a liečbu pri čo najmenšom zásahu do ich integrity
počas liečby močových kamienkov. 
Takmer sedemdesiatim tisícom obyvateľov z myjavského regiónu zasa
poslúži nové pracovisko počítačovej tomografie vybavené prístrojom
Somatom Emotion 16, ktoré otvorili v Nemocnici s poliklinikou Myjava.
Tento celosvetovo najčastejšie inštalovaný CT prístroj skvalitní a zrýchli
diagnostiku a rozšíri aj terapeutické možnosti nemocnice. „Pracovisko
s porovnateľnou kvalitou sa nenachádza ani v Trenčíne, Skalici či v Novom
meste nad Váhom,“ povedal riaditeľ myjavskej nemocnice Jozef Markovič.
Pre nemocnicu ho kúpil Trenčiansky samosprávny kraj.Na otvorení banskobystrického pracoviska na liečbu močových kameňov sa zúčastnili 

aj minister Richard Raši (vpravo) a poslanec NR SR Peter Pelegrini. 

Vypočítajte si svoju uhlíkovú stopu na www.siemens.sk/kalkulacka
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Robert Caban drží v ruke žiarovku. Na prvý pohľad bežnú. Pozoruhodná je však tým, že ju „vymysleli“
v Nových Zámkoch. Spotrebúva o tridsať percent menej energie ako klasická a dáva brilantné svetlo.
„Bol to spoločný vývoj centrály a slovenského závodu,“ hovorí a zdôrazňuje, že Osram Slovensko
je dôležitá časť koncernu.

Edison by sa začudoval, 
ale potešil AUTOR: EDUARD ŽITŇANSKÝ

FOTO: EMANUEL BOSON



Európska komisia rozhodla o konci kla-
sickej žiarovky. Náhradou sú úsporné zdroje.
Aké dôležité je toto rozhodnutie pre Európu
a pre Osram?
Nie je to dôležité len pre Európu, ale pre celý
svet. Starostlivosť o životné prostredie je po -
vinnosťou. Predsa všetci vieme, že tradičná
žiarovka produkuje 95 percent tepla a len zvy -
šok energie premení na svetlo. To je naozaj
drahé svietenie. 
Vyraďovanie sa začne 1. septembra a skončí sa
v roku 2016. Na výmenu reagujeme ponukou
úspornej halogénovej žiarovky Halo gen Ener gy
Saver, ktorá má rovnaký tvar a závit ako klasic ké
žiarovky. S príkonom 28 wattov dokáže spo ľah -
livo zastúpiť klasickú 40-wattovú žiarovku, nová
42-wattová verzia zasa nahradí staré s prí ko nom
60 wattov. Starú žia rovku stačí jednoducho od -
montovať, namon tovať Halogen Energy Saver
a svietiť tak ako predtým, ale o 30 percent úspor -
nejšie. Takže hoci výmena žiaroviek k určenému
termínu nebude povinná, pre spotrebiteľa mô -
že znamenať nemalú úsporu peňazí. Zvýšená
začiatočná investícia sa vráti do jedného roka.

Znamená to, že Edison sa pomýlil?
Vo svojom čase bola Edisonova žiarovka revo -
lučným produktom. Bolo to technicky skvelé
riešenie. Teraz sme už však inde.

Sú úsporné žiarovky vrcholom tech-
nológie alebo možno očakávať ďalší
posun?
Vývoj sa určite nezastavil. Úsporné žiarovky
sú veľkým krokom vpred, ale už dnes existuje
technológia LED a celkom iste to nie je po sled -
né slovo. Žiarovky LED majú dlhšiu životnosť
a spotrebujú ešte menej energie ako úsporné.
Najmä v automobilovom priemysle sa techno -
lógia LED začína presadzovať. Zdokonalili sme
LED diódy do svetlometov motorových vozidiel.
Po prvý raz sme predstavili novú Ostar LED na
veľtrhu elektro niky vlani v Mníchove. Headlamp
LED má pria mo v skle integrovanú „clonu“, kto -
rá smeruje všetko svetelné žiarenie na vozov ku.
Zatiaľ čo súčasné plynové výbojky premietajú
dopredu 35 až 45 percent svojho svetla, LED
svetlomety dosahujú ešte o desať percent vyššiu
úroveň. Vynikajúci jas tejto LED diódy sme do -
siahli bez zvýšenia spotreby energie, ktorá
dosahuje len 12 wattov.

Dostanú sa raz LED žiarovky aj do domác-
 ností?
Vývoj jednoznačne kvalifikuje LED technológie
ako typ zdrojov s veľkou perspektívou. Raz sa
celkom isto dostanú aj do bytov či kancelárií.
Testujeme teraz šesťwattovú žiarovku, ktorá
má svietivosť ako 40- až 50-wattová klasická. 

Čo je to vlastne LED?
Je to elektroluminiscenčná dióda, teda elek-
tro nická polovodičová súčiastka, ktorá môže
emitovať aj iné druhy žiarenia. Tento jav
nazývame elektroluminiscencia. 
Pásmo spektra žiarenia LED diód závisí od
chemického zloženia použitého polovodiča.
Diódy sa vyrábajú s rôznymi pásmami vyža -
ro vania. Na jednej strane sú to spektrá na hra -
nici ultrafialového žiarenia cez rôzne farby
viditeľného spektra, na druhej spektrá z in-
fračerveného pásma. 
Pomerne dlho trval vývoj modrej LED diódy.
Jej objavom sa nielenže začal vývoj nových
typov farebných televíznych prijímačov, ale
umožnilo sa aj emitovanie bieleho svetla, a teda
použitie LED diódy na bežné osvetľovacie účely. 

Firme sa zrejme darí aj vďaka inováciám.
Vlani sme zvýšili tržby o 35 percent. Zaslúžili
sa o to predovšetkým investície do nových
liniek na výrobu energeticky úsporných svie-
tidiel s vysokou pridanou hodnotou. Zásluhu
na zvýšení obratu malo aj premiestnenie linky
na výrobu vysokotlakových výbojok z Berlína
na Slovensko a prestavba linky na produkciu
energeticky úsporných žiariviek.

Úsporné žiarovky sú oproti klasickým 
o dosť drahšie. Prečo? Je výroba o toľko
náročnejšia?
V každej úspornej žiarovke je elektronická
časť, ktorá je pomerne drahá, pretože používa -
me veľmi hodnotné materiály. Pri „úspor kách“
garantujeme životnosť až 15-tisíc hodín a 500-ti -
síc zapnutí. To je naozaj veľa, takže musíme
používať kvalitné materiály. Prvé úsporné žia -
rovky stáli – ak si dobre pamätám – až okolo
15 eur. Na súčasných cenách vidno, že náklady
išli dole. Žiarovky sú cenovo dostupnejšie.

Aké argumenty by ste použili, keby ste
mali vysvetliť, prečo siahnuť práve po vašej
žiarovke?
Produkujeme celosvetovo kvalitu, na ktorú sa
možno spoľahnúť. 

Je kvalita výrobku všade rovnaká? 
Aj v Nových Zámkoch?
Máme vo firme systém riadenia kvality. Nezá -
leží na tom, kde výrobok vyrobili, ak má značku
Osram, je všade rovnaký. 

Na post generálneho riaditeľa spoločnosti Osram Slovensko nastúpil Robert Caban začiatkom
októbra 2008. Narodil sa v Rakúsku a v spoločnosti Osram pôsobí od roku 1974. V roku 1981
sa stal finančným riaditeľom Osramu v Taliansku a po dvanástich rokoch prešiel do Veľkej
Británie, kde osem rokov pôsobil ako generálny riaditeľ Osramu. V rokoch 2001 a 2006 bol 
v Belgicku prezidentom spoločnosti Emgo (50-percentná joint venture spoločnosť Osramu).
Posledným pôsobiskom R. Cabana je Osram v Českej republike, kde dva roky zastával post
generálneho riaditeľa. Osram Slovensko v Nových Zámkoch je stopercentnou dcérskou spoloč-
nosťou koncernu Siemens.
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Snaží sa firma udržať kvalitu aj tým, že
„vysiela“ manažérov z centrály a nespo lie -
ha sa na domáce zdroje? Možno aj vy ste
takým príkladom.
Sme nadnárodná spoločnosť, okolo 90 per-
cent obratu tvoria ľudia pôsobiaci mimo Ne-
mecka. Fungujeme po celom svete a je cel kom
bežné, že spolupracovníci sú rôznych národ-
ností.

Kde všade ste pôsobili vy?
Musím trochu zaloviť v pamäti. Začínal som 
v roku 1974 vo viedenskom Osrame. Po neja -
kom čase som odišiel do Mníchova, od roku
1981 som pracoval v Talian sku dvanásť rokov.
Potom som šéfoval Osramu vo Veľkej Británii,
na čo som naozaj hrdý, lebo som bol prvým
nebritským riadi teľom. Ďalšou „štáciou“ bolo

Belgicko, kde som viedol závod na výrobu polo-
 tovarov. Na konci roka 2006 ma vymenovali za
šéfa Osra mu v Českej republike a vlani mi pri -
budla aj funkcia riaditeľa slovenského Osramu
v No vých Zámkoch.

Pestrý životopis.
To, samozrejme, má výhody a nevýhody. Mám
dve dcéry – jednu som nechal v Londýne, dru -
há je v Taliansku. Vídame sa však takmer kaž dý
mesiac.

Považujete pôsobenie na Slovensku 
a v Čes ku za kariérny postup?
Je to jednoznačne krok dopredu, pretože skú -
senosť s vedením firmy v dvoch krajinách je
celkom nová. Nové je aj to, že robíme z jedné -
ho miesta niektoré aktivity pre obe krajiny,

napríklad takto funguje odbyt. Trhy sú v Česku
a na Slovensku veľmi podobné, vieme sa dobre
dopĺňať.

Kde vlastne žijete, keď pracujete v dvoch
štátoch?
Mám dva byty. Jeden v Nových Zámkoch, druhý
v českom Bruntáli. Manželka žije vo Viedni, čo
je moja víkendová destinácia. Ak vás zaujíma,
kde mám teraz svoje čierne topánky, tak to ne -
viem.

Presúvate sa autom?
Inak sa to ani nedá. Lietam len dlhé trasy, v troj -
uholníku Rakúsko, Česko a Slovensko sa pohy-
 bujem autom. 

Nie je to veľmi náročné? Šoférujete sám?
Jazdím sám, nerobí mi to problém.

Môžete o sebe povedať, že po toľkých
rokoch v Osrame rozumiete svetlu?
Nikdy nebudem môcť povedať, že rozumiem
všetkému na sto percent. Niekedy žartom ho vo -
rím, že generálny riaditeľ vie všetko o ničom.
Spolupracovníci vo výrobe vedia nepochybne
lepšie ako ja nastaviť a obsluhovať stroje. Sú
to špecialisti, nemá zmysel, aby som sa snažil
s nimi porovnávať v odbornosti a špecializácii.

Spolupracovníkom teda musíte veriť.
Ako sa buduje dôvera?
Dôveru a rešpekt považujem za najdôležitej -
šie. Keď nemáte dobrých spolupracovníkov,
nemôže dobre viesť firmu. 

Ako spoznáte dobrého človeka?
To je vec skúsenosti a azda aj citu. Trúfam si
povedať, že nos na ľudí už mám. Navyše, veľa
rozhodnutí sa deje v kolektíve. Každý má na
veci vlastný, subjektívny názor, čo umožní vy -
tvoriť si plastický obraz a rozhodnúť objektív ne.
Každý má silné aj slabé stránky, a ak silné

Žiarovka: symbol svetla a dobrých nápadov
V apríli 1906 zapísali značku Osram do registra ochranných známok Ríšskeho patentového úradu
v Berlíne. V roku 1919 sa po prvý raz objavilo logo značky – žiarovka, ktorá predstavuje nielen
symbol svetla, ale je aj symbolom dobrých nápadov. Názov spoločnosti Osram je odvodený 
z názvov dvoch materiálov, ktoré sa na začiatku 20. storočia používali na výrobu vlákna – osmium
a volfrám. 
V súčasnosti má spoločnosť Osram zastúpenie na všetkých kontinentoch, jej produkty poznajú
ľudia v 150 krajinách. V devätnástich štátoch má firma 49 závodov, v ktorých zamestnáva viac
ako 38-tisíc ľudí. Počet zamestnancov spoločnosti Osram Slovakia v Nových Zámkoch stúpol
od roku 1995 na 1 800, čím sa stala najväčším výrobným závodom svojho druhu na Slovensku.
Dnes sa v Nových Zámkoch vyrábajú žiarovky pre motorové vozidlá, žiarovky na všeobecné
použitie, špeciálne svetelné zdroje, trpasličie žiarovky a vysokotlakové ortuťové výbojky. 
Spoločnosť Osram každoročne investuje viac ako päť percent svojho obratu do výskumu a vývoja.
Až 40 percent obratu tvoria inovatívne produkty. V súčasnosti sa zameriava na svetelné zdroje
využívajúce optoelektronické polovodiče – takzvané svetelné diódy LED. Ich výhodou je, že
predlžujú životnosť svetelného zdroja a zároveň znižujú spotrebu energie na osvetlenie.



pre važujú nad slabými, potom možno hovoriť
o dobrom spolupracovníkovi. Mal som šéfa,
ktorý hovorieval, že inteligentný človek robí
chyby. Lenže ich neopakuje, urobí vždy nové.

V rôznych brandžiach sa prejavuje „cho -
roba z povolania“ – zubár vám nevdojak
pohľadom zhodnotí chrup, obuvník pozrie
na topánky. Čo si všímate vy? Pozeráte sa,
čím ľudia svietia?
Samozrejme, kamkoľvek prídem. Pozerám sa
na typy svietidiel, žiarovky, značky... Kto pre -
dáva koberce, hľadí na zem – ja sa vždy poze -
rám hore. 

Inklinujú ľudia k novým technológiám
pri svietení v bytoch a kanceláriách?
Nemožno zovšeobecňovať, niekto je konzerva-
tívny, novinky ho nezaujímajú, iný ich zasa
vyhľadáva. Všeobecne však platí, že ľudia si
radi novinky pozrú. 

Ako komunikujete so zákazníkmi, ako
sa dozvedia o vlastnostiach vašich
výrobkov?
Požívame klasickú reklamu, snažíme sa o kon-
takt so zákazníkmi v predajniach. Spôsoby ko-
munikácie sú rozličné v rôznych krajinách.
Dobré meno sa šíri aj ústnym podaním.

Väčšina odvetví má teraz problémy, viac
či menej všetkých zasiahla kríza. Pocítili

ste ju aj vy?
Každá kríza dáva aj šance. Počul som naozaj
dobrý názor – máme sa koncentrovať na to,
čo vieme ovplyvniť. V odbore svetla je veľa
potenciálu. Preorientovanie trhu na úsporné
žiarovky nám dáva dobré možnosti. Je to si tuá-
 cia výhodná pre všetkých. Usporí sa energia,
šetrí sa životné prostredie.

Kde je sústredený vývoj Osramu?
Strediská vývoja máme v Európe, Amerike 
i v Ázii. 

Ako sa nové veci potom dostanú do No -
vých Zámkov?
Ak niečo vznikne v laboratóriu, tak sa to musí
preniesť aj do výroby. To je sofistikovaný proces,
jeho súčasťou sú aj testy na trhu, technické
skúšky... Musí sa dokázať výhodnosť a prija -
teľ nosť nákladov na novinku. Robíme to po -
dob ne ako iné koncerny.

Väčšina ľudí tvrdí, že denné svetlo je
lepšie ako umelé. Myslíte si to aj vy alebo
tvrdohlavo obhajujete farby Osramu?
Často o tom diskutujem so svojou ženou. Ľudia
naozaj majú pocit, že denné a umelé svetlo sú
veľmi rozdielne. Objektívne merania však uka -
zu jú, že to nie je až také dramatické, naopak,
rozdiely sú malé. So svetlom súvisí aj kultúra
jednotlivých krajín – napríklad Taliani majú
veľa slnečného svetla, preto v umelom osvet le ní

preferujú studené farby. Naopak, v Nórsku
upred nostňujú teplé farby osvetlenia.

Na cestách už svietime aj cez deň. Zrej me
vám to zvýši odbyt.
Uvažovali sme inak. Celodenné svietenie pri ná -
ša požiadavku na dlhšiu životnosť žiaroviek.
Preto sme predstavili autožiarovky, ktoré majú
trojnásobne dlhšiu životnosť ako štandardné
typy. Sú ideálne ako alternatíva pre všetky 
v aute používané žiarovky vrátane osvetlenia
evidenč ného čísla alebo palubnej dosky.

Kde sa vidíte o päť rokov?
Budem spokojný penzista.

Viete si predstaviť, že nebudete nič
robiť?
Je veľa dobých spôsobov, ako sa zabaviť. Ne mal
som o tom ešte čas rozmýšľať, ale celkom iste
budem športovať – hrám tenis, bicyklujem, mám
rád turistiku, jachting, lyžujem. Rád chodím do
divadla či opery. 

Poznáte bratislavskú operu?
Žiaľ, ešte nie, ale s manželkou sa už chystáme.
Počul som, že je dobrá, teším sa.

Čo by povedal Edison, keby videl, 
čo vyrábate?
Myslím si, že by sa začudoval a potešil, čo sa
stalo z jeho „starej, dobrej“ žiarovky. 
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O
dporúčanie Európskeho parlamentu
k energetickej politike EÚ navrhuje
do roku 2050 zvýšiť podiel obno vi teľ-
ných zdrojov na 60 percent celkovej

spotreby. Na Slovensku v roku 2008 dosiahol
tento podiel len 3,5 percenta. Využíva sa najmä
energia vodných tokov, rozbieha sa veterná
energia a biomasa. Slnečnej energie je zatiaľ
minimum. A to napriek tomu, že pri výrobe
elektrickej energie sa jej potenciál vyrovná bio-
 mase a pri teple prekonáva dokonca aj geoter-
málnu energiu. 

Dve technológie
V krajinách s nižšou intenzitou slnečného žia-

renia na výrobu používajú fotovoltaické články,
ktoré vyrábajú elektrinu priamo. Napríklad 
v Českej republike bolo vlani 310 solárnych
elektrární tohto typu s celkovým výkonom
4,85 megawattu. 
V krajinách s vyššou intenzitou žiarenia nájde
uplatnenie aj ekonomicky výhodnejšia tech-

nológia nazývaná CSP – Concentrated Solar
Power (koncentrovaná slnečná energia). Slneč-
né žiarenie sa pomocou sústavy zrkadiel kon-
centruje na potrubia s teplonosnou látkou.
Po mocou tejto horúcej látky sa vytvára para,
ktorá poháňa parnú turbínu na výrobu elek-
triny. 

Vedeli ste, že už v roku 1912 postavil Frank Shuman obrovské parabolické solárne kolektory 
v egyptskej Káhire? Každý z nich bol štyri metre široký, sedemdesiat metrov dlhý a vybavený 
zariadením na zmenu orientácie podľa slnka. Tepelná energia z kolektorov sa využívala pri 
výrobe pary na pohon vodných čerpadiel. Kam sme sa vo využití solárnej energie dostali dnes, 
o sto rokov neskôr?

Špecifiká pre solárne aplikácie
Projekty slnečných elektrární využívajú parné turbíny Siemens radov SST-700 a SST-900.
Špecifikom turbín pre tieto elektrárne je potreba každodenného veľmi rýchleho štartu. Rad
SST-700 má ľahký rotor diskového typu a modifikovanú skriňu na zníženie termálnych na-
pätí, nízky minimálny výkon, ktorý umožňuje maximum prevádzkových hodín bez čerpania
tepla uschovaného v roztavenej soli v akumulátore.

Obrovské rady zrkadiel: Parabolické zrkadlá v Nevadskej
púšti sústreďujú slnečné žiarenie na sklené potrubie 
s olejom vedené v ohnisku žľabu. 

Slnko v zrkadlách AUTOR: JIŘÍ NEDAL, LENKA KUCHTOVÁ
FOTO: SIEMENS
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Slnečné eldorádo v Nevade
Tretia najväčšia solárna elektráreň na svete sa
stavia v Nevadskej púšti. Nevada Solar vy uží va
technológiu zrkadlových polí v tvare parabolic -
kých žľabov. Na ploche 160 hektárov vy tvá ra jú
dlhé rady, ktoré sa ako sklené slnečnice otá ča -
jú podľa pohybu slnka a zachytia jeho lúče už
10 stupňov nad obzorom. Slnečné zariadenie
sa pomocou parabolických zrkadiel koncentru je
na sklené potrubie s olejom vedené v ohnis ku
žľabu. Tu sa teplonosný olej zahrieva na 400
stup ňov Celzia a odvedie do výmenníka. Tam
ohrieva vodu na paru s teplotou 371 stupňov.
O výrobu elektriny sa potom postará 74-mega-
wattová parná turbína.
Projekt vznikol vďaka podpore štátu Nevada.
Do roku 2015 tu plánujú vyrobiť pätinu ener gie
z obnoviteľných zdrojov. Solárna má z toho tvo -
riť najmenej päť percent.

Solárne veže v Kalifornii
Princíp takzvaných solárnych veží sa odlišuje
od nevadskej elektrárne, hoci aj tu sa využíva jú
zrkadlá. Ale namiesto toho, aby sa energia „zbie-
rala“ do potrubí, odrážajú všetky zrkadlá slneč-
né lúče na jedno jediné miesto – do výmenníka
tepla na solárnej veži. Od roku 2011 bude do -

dávať energiu pre 35-tisíc domácností. 
Každé zo zrkadiel má plochu sedem štvorcových
metrov. Zložitý riadiaci systém ich otáča tak, aby
sledovali pohyb slnka a stále odrážali jeho ener-
giu do jediného bodu. Obrovská energia, ktorá
sa koncentruje vo výmenníku na vrchole sto met -
rovej solárnej veže, premieňa vodu na pre hria -
tu paru s teplotou vyše 520 stupňov Cel  zia. Tá
po tom poháňa turbínu s výkonom 123 megawat-
tov. 
Vďaka priamej výrobe pary v solárnej veži sa
účin nosť elektrárne zvýši zo zvyčajných 14 na 23
percent. A teplota pary vo výmenníku je do  kon ca
na úrovni parných turbín v kotle na fosíl  ne palivo.

Španielsky zázrak Andasol 
V Európe leží v slnečnom páse s vysokou inten-
zitou žiarenia Španielsko. V projekte Andasol za
tristo miliónov eur využijú parabolické zrkadlá
v tvare žľabu na ploche zodpovedajúcej 70 fut-
 balovým ihriskám, teda zhruba na 50 hektá roch.
Po dokončení v roku 2011 pokryje spotrebu
väč šieho krajského mesta. 
Konštruktéri riešili dilemu, čo so slnečnou elek-
 trárňou v noci. Časť energie cez deň schovajú
do „batérií“ – dvoch nádrží s roztavenou soľou.
Ich náplň tvorí 25-tisíc ton soli s teplotou od

292 do 384 stupňov Celzia a skladovacou ka-
pacitou až 880 MWh. Cez noc bohato stačí na
vykrytie prevádzky turbíny počas siedmich ho-
dín. Ušetrí tak čas potrebný na naštartovanie
turbíny a predĺži jej životnosť. 
Účinnosť premeny slnečnej energie dosahuje
25 percent, ročný priemer je 15 percent. Elektrá -
reň každoročne ušetrí v porovnaní s rovna ko vý-
konnou tepelnou elektrárňou 150-tisíc ton CO2.

Hybrid slnka a plynu
Alternatívou k týmto technológiám je takzva ný
solárny kombinovaný tepelný cyklus. V tomto
prípade je slnko iba jedným z dvoch zdrojov
energie. Doteraz postavili len dve hybridné
elektrárne – pri Hassi R’Mel v Alžírsku a v Aïn
Béni Mathar v Maroku. Solárna časť elektrár ne
pracuje na princípe CSP. Spolu s elektrárňou
s kombinovaným cyklom na zemný plyn vy tvá-
ra zdroj s výkonom 150 megawattov. Klasická
elektrá reň využívajúca kombinovaný cyklus 
s plynom ako palivom dosahuje účinnosť 50 až
55 percent. Tu sa do cyklu zaraďuje ďalší výmen-
 ník vy uží  va júci energiu uchovanú v nádržiach
s roz ta ve nou soľou. Vďaka „nulovým“ nákla dom
na ener  giu slnka je výťažnosť elektrárne nad
70 per cent. 

Presné riadenie: Systém zrkadiel v Nevadskej púšti je zložitý a treba presne riadiť.
Slnečné lúče zachytáva už od desiatich stupňov nad obzorom. 

Stavba Andasolu: Mohutné pole zrkadiel španielskeho projektu zodpovedá 
70 futbalovým ihriskám a pokryje spotrebu väčšieho krajského mesta. 
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Najprv Norimberčania prekrstili červeno-biele súpravy metra na novej linke U3 na „vlak duchov“.
Museli si jednoducho zvyknúť, že za panoramatickým čelným sklom nesedí
strojvodca ako zvyčajne a pohľadom vpred si môžu vychutnávať 
zážitky z jazdy.

Metro 
bez strojvodcov

AUTOR: JAN TŮMA, MARKUS HONSIG
FOTO: SIEMENS

Pohľad vpred: Nové vozidlá metra v Norimbergu 
si okamžite získali nadšených priaznivcov.



B
ezobslužným metrom sa v súčasnosti
môžeme zviesť v pätnástich európskych
mestách. Automatika na rozdiel od člo-
 veka optimálne rozbieha a brzdí vlaky

v hustom slede za sebou tak, aby na sekundu
presne dodržiavali cestovný poriadok. Zároveň
usporí až desať percent čoraz drahšej elektric -
kej energie.

Svetový unikát 
Obdivované automatické metrá – najväčšie 
v Lon dýne a Paríži – sa stavali „od A po Z“ ako
nové samostatné linky. Norimberská doprav ná
spoločnosť VAG sa ako prvá rozhodla zautoma-
 tizovať a rozšíriť staršie linky bez toho, aby
ich prestavba spôsobila totálny kolaps mestskej
do pravy. 
V Norimbergu navyše museli vyriešiť ešte jeden
problém. Na úseku Rathenauplatz – Rothenbur -
gerstrasse, kde leží šesť staníc, má nová linka
U3 spoločnú trať so staršími vlakmi linky U2
riadenými strojvodcami. Od slávnostného otvo-
 renia prevádzky v júni minulého roka sa tak
po prvý raz na svete v tuneloch metra pod
his to rickým centrom tejto bavorskej metro -
poly striedajú virtuálni vodiči so skutočnými.

Pod taktovkou počítačov
Úlohu vodiča plnia inteligentné palubné počí-
tačové systémy.
Vzájomné spojenie medzi stojacou či idúcou
súpravou, traťovým a zabezpečovacím systé-
mom a dispečingom majú na starosti optické
káble, traťové slučky medzi koľajnicami a rá-
diový signál. Na akýkoľvek výpadok spojenia
reaguje palubný počítač okamžitým spustením
núdzovej brzdy. Vlak zastaví aj v prípade, keď
radar alebo senzory zistia, že na trati pred sú -
pravou sa nachádza akákoľvek prekážka – na prí-
 klad uviaznutá súprava či živá bytosť.
Vďaka technickým vymoženostiam môžu vlaky
na spoločnom úseku tratí oboch liniek skrátiť
intervaly zo zvyčajných troch až päť minút na
polovicu, pri návaloch (v čase festivalov, veľtrhov
alebo športových akcií) až na 90 sekúnd. 

Riadenie cez tlačidlo
Z dispečingu pripomínajúceho kontrolnými
pultmi s monitormi a veľkoplošnými obrazov -
kami stredisko kozmických letov rozbieha dis-
 pečer rannú prevádzku stisnutím tlačidla.
Zvolí aktuálny program (normálny, v špičke,
núdzový) a súpravy sa z depa poslušne roz-
bie hajú na trať podľa naprogramovaného

cestov ného poriadku. Zrýchľujú, brzdia, na
centimetre presne zastavujú v staniciach a otvá-
rajú dve re, ktorých optické senzory strážia,
aby v nich nikto neuviazol. Reagujú i na zo -
vretú vlajúcu kravatu alebo psí remienok. 
V konečných staniciach či v rozbočeniach trate
prestavuje výmeny vlakov riadiaci systém Si -
ma  tic. S jeho pomocou môžu dispečeri diaľ ko vo
súpravy odstavovať alebo nasadzovať. 

Dizajn od Porsche
Červeno-biele súpravy s dizajnom Porsche sa
skladajú z párov spriahnutých vozov Siemens
s motormi, ktoré umožňujú rozjazd so zrých-
lením 1,25 metra za sekundu na traťovú rých -
 losť 80 km/h. Každá z tridsiatich úplne
prie  chodných jednotiek ponúka pohodlné
sedenie 82 cestujúcim, pri návaloch sa do
vozidiel vojde ďalších až 238 stojacich pasa -
žierov. 
Interiér prepracovali tak, aby odolal vandalom,
ponúkal dostatok miest na odhadzovanie od -
padkov a nočnej zmene umožnil rýchle upra-
tovanie. Veľké plošiny pri šiestich dverách
pa mä tajú na vozičkárov, kočíky i bicykle. Ná-
jazd uľah ču jú automaticky výsuvné mostíky,
ktoré na staniciach preklenú medzeru medzi
hranou nástupísk. 
Všetky priestory sú pod kontrolou video kamier
a traja dispečeri vo vzdialenom riadiacom
cen tre môžu pri akýchkoľvek ne  prístojnostiach
alebo problémoch v súpravách zasiahnuť za-
stavením vlaku so zablokovanými dverami 
v naj  bližšej stanici, kam medzitým dorazí
polícia. Reproduktory a mikrofóny umožňujú
zmeno vému dispečerovi udržiavať s cestujú -
cimi oboj  stranné hlasové spojenie a vysvetliť
príčinu problému. 

Norimberg ukazuje budúcnosť
Projekt, ktorý stál 612 miliónov eur, sa spuste -
ním linky U3 nekončí. Na automatickú prevádz -
ku prejde aj najfrekventovanejšia linka U2,
ktorá spája centrum Norimbergu s letiskom,
čo zvýši jej kapacitu na šesťdesiattisíc cestu-
júcich za hodinu. 
Aj skúsenosti z bavorskej metropoly ukazujú,
že tieto systémy predstavujú budúcnosť mest-
 skej hromadnej dopravy. Ďalším mestom, ktoré
plánuje ich zavedenie, sú napríklad fínske Hel-
 sinky. A možno sa ho dočká aj Praha – jedným
z variantov výstavby novej linky D z Hlavnej
stanice cez Kačerov do Písnice by mohlo byť
práve automatické metro. 
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Keď nemecký magazín Der Spiegel
vlani publikoval analýzu, podľa ktorej
sú budovy hlavným vrahom klimatických
podmienok na Zemi, laikom to pripada lo
ako priveľmi odvážna teória. Doteraz
sa totiž za najväčších žrútov energie
považovali automobily a fabriky. Fakty
však hovoria o niečom inom.
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S
taré budovy, obytné domy, administra-
tívne budovy a ďalšie stavby spália
zhruba 40 percent celkovej primárnej
energie, ktorú za rok spotrebujeme vo

svete. Priemysel a doprava spolu len 30 percent.
Ani pri emisiách skleníkových plynov nezaos -
távajú: 34 percent ich má na svedomí priemysel,
21 percent budovy a 14 percent doprava. Zvy -
šok prislúcha poľnohospodárstvu a lesnému
hospodárstvu.

Ako zvýhodniť stavebníkov
Redukcia spotreby energie v budovách má pri-
tom obrovský potenciál. Správa z medzivládne ho
panelu o klimatických zmenách z roku 2007
konštatuje, že efektívnejšie technológie umož-
 nia do roku 2030 znížiť emisie oxidu uhličitého
z obytných domov o 40 percent. „Veľa vlastníkov
budov však veľmi dlho zvažuje prvotnú inves-
tíciu do týchto riešení,“ vysvetľuje Ulrich
Brickmann, expert na energe ticky efektívne
riešenia budov z divízie Siemens Building
Technologies.
Pri obytných budovách je problém v tom, že
majiteľ alebo prenajímateľ, ktorý ma túto in-
vestíciu uskutočniť, nie je tým, kto bude mať zo
zníženia energetickej náročnosti výhodu. Tá sa

týka nájomcu. „Tieto okolnosti značne brzdia
ochotu stavebníkov dosahovať maximálnu
energetickú efektívnosť budov. A to sa bude
musieť zmeniť,“ tvrdí U. Brickmann. Ide pritom
o relatívne jednoduché opatrenia, medzi ktoré
patria predovšetkým účinná izolácia a elektricky
úsporné osvetlenie s efektívnymi žiarivkami
či LED diódami. K ďalším možno zaradiť kom-
binovanú výrobu elektriny a tepla priamo na
mieste, ako aj senzory a systémy na automatic ké
riadenie klímy a osvetlenia v budovách. 

Zvestovatelia pravdy
Keď vlani v júni pavúčí muž Alain Robert
vyliezol na fasádu novej budovy spoločnosti
New York Times, aby upozornil na problém
globálneho otepľovania, nezvolil si k svojmu
protestu správny objekt. Vyše päťdesiat-
poschodová stavba na Manhattane je prík-
ladom, ako môžu moderné technológie bez
obmedzenia komfortu prispieť k šetreniu 
s energiou a k zníženiu emisií oxidu uhli či -
tého. Budova, ktorú otvorili v no vembri 2007,
spotrebúva o 30 percent menej energie ako
bežné administratívne výškové budovy.
Podobnými technológiami je vybavený druhý
najvyšší mrakodrap v Španielsku – Torre de

Cristal v Madride. Integrovaný systém man-
ažmentu budovy Desigo od spoločnosti
Siemens riadi spotrebu energie. Všetky infor-
mácie, napríklad o osvetlení, klimatických pod-
mienkach alebo vykurovacích systémoch, sa
zobrazujú na riadiacich paneloch, ktoré pomá -
hajú riadiť prevádzku budovy. Využívajú aj in-
 f ormácie senzorov na reguláciu toku vzduchu
a teploty v jednotlivých sektoroch budovy. Ak
sa niektorá časť práve nepoužíva, vypne sa aj
osvetlenie a vetranie.
Ďalšou energeticky úspornou stavbou je 190-
-metrová budova Turning Torso v Malmö vo
Švéd sku, dokončená v roku 2005. Múzeum mo-
der ného umenia v New Yorku ju zaradilo medzi
25 najpríťažlivejších mrakodrapov sveta. Kľú -
čovým prvkom dizajnu Turning Torso je svetlo.
Únikové koridory osvetľuje šesťnásťtisíc LED
diód so symetrickým bielym svetlom spo loč -
nosti Osram. 
Pôsobivá estetika a energetická efektívnosť sa
nemusia navzájom vylučovať. Potvrdzuje to aj
komplex administratívnych budov 30 The Bond
v Sydney. Ide o prvý objekt v Austrálii, ktorý
dosal štyri hviezdičky od ratingovej agentúry
Australian Building Greenhouse Rating Scheme
hodnotiacej budovy podľa emisií skleníkových

Zelená je farba úspor

Vypočítajte si svoju uhlíkovú stopu na www.siemens.sk/kalkulacka
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plynov. Aj v prípade 30 The Bond sú približne
o tretinu nižšie ako v podobných budovách.

Riešenia pre celé mestá
V Londýne produkujú budovy približne dve tre -
tiny emisií oxidu uhličitého, ale už do roku 2025
ich chce hlavné mesto Veľkej Británie skresať
pomocou bežne dostupných technológií o mi lió -
ny ton. Z dosiahnutých energetických úspor
bude možné zatepliť približne 90 percent budov.
Nižšiu spotrebu energií pritom možno dosiah-
 nuť bez ohľadu na vek budov.
Spojené arabské emiráty stavajú nové mesto
Masdar City pre päťdesiattisíc obyvateľov, ktoré
bude neutrálne z hľadiska produkcie oxidu
uhličitého. Solárne plachty a panely budú po -
skytovať tieň pred neúprosným slnkom a zá -
roveň vyrábať elektrinu. Štíhle tieniace aleje
sa budú starať o prirodzené ochladzovanie
horúcej klímy. Autá by mali z veľkej časti
nahradiť elektrické vlaky. 
Tieto príklady ilustrujú, ako dosiahnuť ener-
getickú sebestačnosť budov a aký obrovský
potenciál existuje pri redukcii spotreby ener gie
a ochrane životného prostredia. 

Povinné certifikácie budov
Európska únia už niekoľko rokov vytvára legis-
 latívu, ktorá presadzuje efektívne hospodárenie
s energiou v budovách. Členské štáty vrátane

Slovenska ju postupne preberajú. Od roku 2002
už Slovenský ústav technickej normalizácie vy -
dal 62 súvis ia cich noriem a dokumentov. Pri
výstavbe, pre daji alebo prenájme sa tak budovy
posudzujú už aj z hľadiska energetickej hos -
podárnosti, pričom musia spĺňať predpísané
technické parametre. „Posudzovanie sa robí
na základe noriem, ktoré vydávame,“ vys vetľu-
je Henrieta Tölgyessyová zo Slovenského ústavu
technickej normalizácie.
Všetky nové budovy na Slovensku musia mať
od minulého roka takzvaný energetický certifi -

kát. Energetickú bilanciu vyjadrenú v ročnej
spotrebe energie na podlahovú plochu do -
konca musí obsahovať aj projekt. Podľa toho
sa po tom budovy zaraďujú do energetických
tried, podobne ako elektrospotrebiče. Vlast-
ník tak získa prehľad o budúcich nákladoch
na pre vádzku budovy. Zároveň je to pre realit-
 ný trh signál, že budovy zaradené do vyš ších
energe  tických tried by mali mať vyššiu tr ho -
vú hodno  tu. Hlavným prínosom sú však 
úspo ry ener gie a niž šie emisie skleníkových
plynov. 

Riešenie Siemens: Ekológia na splátky
Efektívne riešenia budov si vyžadujú na začiatku značné investície a pre investorov sú často veľkou
dilemou. Spoločnosť Siemens preto uplatňuje model, ktorý ponúka investične zaujímavé systé-
mové riešenie. Zákazníci nemusia vynakladať žiadne úvodné investície na úsporné technológie,
ale platia za ne na základe energetických úspor, ktoré dosiahnu. Znamená to, že peniaze, ktoré
ušetria vďaka nižšej spotrebe zemného plynu, sa použijú na splatenie investičného úveru.
Iba v Nemecku Siemens takto renovoval približne tisícšesťsto budov. „Investovali sme do efek-
 tívnych technológií s celkovou hodnotou 120 miliónov eur. Súvisiace úspory nákladov na ener-
giu pritom dosahujú vyše 160 miliónov eur,“ hovorí Ulrich Brickmann, expert na energeticky
efektívne riešenia budov z divízie Siemens Building Technologies.
Siemens sa takto zapojil do Programu zelených budov, ktorý sa v Európskej únii uplatňuje už od
roku 2005. Cieľom je dosiahnuť energetické úspory v komerčných budovách. Ak účastník pro gra -
mu zredukuje spotrebu primárnej energie najmenej o 25 percent, Európska komisia mu udelí
štatút Green Building Partner, ktorý potom môže využívať v reklame. Vďaka firme Siemens sa
môžu týmto certifikátom pochváliť aj Berlínska univerzita umení či sídlo UniCredit Bank v Milá ne.
Budova talianskeho bankového gigantu dnes spotrebuje o 32 percent menej elektriny.

K
eď fyzik Rainer Strzoda ráno príde
na svoje pracovisko v budove divízie
Siemens Corporate Technology v Mní-
chove, stačí mu pozrieť na malý prí -

stroj na stene, aby zistil, či klimatizácia funguje
správne. Tento prototyp laserového optického
senzora indikuje koncentráciu 400 ppm oxidu
uhličitého, čiže štyristo častíc z milióna. „To je
vcelku dobrá hodnota, ak berieme do úvahy,
že naša atmosféra obsahuje 380 ppm oxidu
uhličitého,“ konštatuje R. Strzoda. Cez deň však
jeho koncentrácia stúpa. Keď výskumníci pra -
cujú, diskutujú a pritom dýchajú, obsah oxidu
uhli čitého vo vzduchu postupne narastie na
600 až 700 ppm.
Ani táto hodnota nie je pre R. Strzoda a jeho
kolegov kritická. Vzduch vo väčšine kancelárií
na svete obsahuje podiel oxidu uhličitého, ktorý
prekračuje hodnotu tisíc ppm, čo je úroveň,

pri ktorej sa už ľudia necítia pohodlne a začí-
najú byť unavení a nesústredení. Väčšina budov
však nemá senzory na meranie koncentrácie
oxidu uhličitého. To by sa podľa Maximiliana
Fleischera, ktorý vedie výskumnú skupinu, kde
pracuje aj R. Strzoda, mohlo onedlho zme niť.

Experti na úspory
Doteraz sa senzory v budovách používali len
zriedkavo, pretože boli priveľmi drahé, ťažko
sa inštalovali a udržiavali. Ale vývoj senzorov
na základe kremíka, ktoré sú vybavené vlastným
zdrojom elektrickej energie a rádiovým modu-
lom, výrazne pokročil a jeho výsledky vzbudili
záujem prevádzkovateľov budov. Môžu totiž
priniesť výrazné úspory. Intechno Consulting
odhaduje, že v budúcom roku by mohol svetový
obchod so systémami plynových senzorov do -
siahnuť zhruba 2,9 miliardy eur. „Na domy sa

prestaneme pozerať ako na prázdne mušle.
Budú to inteligentné systémy, ktoré budú vedieť
komunikovať so svojimi obyvateľmi,“ tvrdí Os -
man Ahmed, ktorý riadi vývojový tím Siemens
Building Technology v Buffalo Grove v americ-
kom Illinois. 
Andreas Haas z divízie Siemens Building Tech-
n ologies vo Švajčiarsku odhaduje, že precízne
senzory na snímanie ovzdušia a kvality vzdu chu
v miestnostiach, ako aj senzory na zisťovanie
prítomnosti osôb môžu znížiť množstvo ener -
gie, ktorá sa používa na vykurovanie, osvetlenie,
vetranie a klimatizáciu približne o 30 percent.

Miniatúrni strážcovia
V laboratóriách Siemensu vyvíjajú nové senzory
na monitorovanie kvality vzduchu v budovách.
„Potrebujeme taký čip, ktorý bude merať naj me -
nej štyri parametre – teplotu, vlhkosť, kon  cen trá-

Budovy so zmyslovými orgánmi
Senzory dovoľujú budovám vidieť, cítiť a počuť. Vedci zo spoločnosti Siemens pracujú na univerzálnom
čipe, ktorý bude schopný spracovať celé spektrum informácií.



 ciu plynov a zápachy,“ zdôrazňuje M. Flei  scher.
Jeho vývojový tím hľadá materi ál schopný čo
najlepšie reagovať s prísluš nými plynmi. 
V zariadení na katódové pokovovanie s mys-
terióznym modrým plazmovým plameňom
vyvíjajú senzory s povrchom hrubým len nie koľ -
ko milióntin metra. Za dverami vo vedľajšej
miestnosti výskumníci experimentálne ove ru jú
zariadenie na sieťotlačovú techniku nanášania
aktívnej vrstvy, ktorá je schopná detegovať prí-
 tomnosť plynov.
Výskumníci nanášajú materiály na čip v podobe
tenkej oxidačnej vrstvy, ktorá má na čipe ved ľajší
tranzistorový účinok. Kombinujú oxidy bária,
titánu a medi, ktorá sa hodí na detekciu oxidu
uhličitého vo vzduchu. Oxid gália s jemne
rozptýlenou platinou zasa deteguje zápachy. 

Živé senzory
Vedci Siemensu pracujú i na vývoji nečipo vých
senzorov, ako sú laserové optické zariadenia,
ktoré dokážu na diaľku zisťovať, v ktorej časti
miestnosti sa koncentruje najviac plynov. Dolu

v hale mníchovského sídla Siemens Corporate
Technology sa nachádza laboratórium na vý -
skum laserových optických senzorov, kde štu-
dentka doktorandka Rebekka Kubischová
pra cu je s Petriho miskou plnou červenej te ku-
tiny. Misky sa používajú na pestovanie bun -
ko vých kultúr pre „živé“ senzory, ktoré dokážu
napríklad merať kvalitu vody. „Namontujeme

takéto bunky na čipy, vystavíme ich účinkom
toxínov a pozorujeme výsledné reakcie,“ kon -
štatuje R. Kubischová. Živé senzory poskytujú
obrovské výhody oproti senzorom pracujúcim
na chemickom základe, pretože živé bunky
rea gujú na všetky toxíny, zatiaľ čo pri che mic -
kých senzoroch treba vopred vedieť, aké che -
mické látky sa budú testovať. 

Úsporné, sebestačné a nezávislé
Platby za telefonické volania alebo surfovanie po internete smerujú k paušálnym sadzbám.
Pri elektrine sa však s paušálmi tak skoro nestretneme. Kto spotrebuje viac, musí aj viac za-
platiť. Toto pravidlo bude v ešte prísnejšej podobe platiť aj v budúcnosti. Pokiaľ budete po-
užívať práčku a sušičku počas energetickej špičky, zaplatíte príplatok. Ale ak budete prať v
noci, keď je spotreba elektrickej energie nízka, dostanete zľavu. A cez víkendy by mohla byť
elektrina dokonca zadarmo. Namiesto pevných sadzieb za spotrebu elektrickej energie sa
možno čoskoro objavia diferencované sadzby za rozličné časti dňa. V Rakúsku sa už takáto
vízia uskutočňuje. Spoločnosť Energie AG v meste Linz vybavila tisíc domácností elektro-
mermi spoločnosti Siemens. V tomto roku sa takto pripojilo stotisíc a do roku 2014 až šty-
ristotisíc domácností. Siemens Automated Metering and Information System sa nepodobá
na žiadne dnes používané inteligentné meracie systémy. Nielenže meria spotrebu elektriny,
ale pokrýva aj celý dodávateľský reťazec od elektrárne až po odberateľa.

Výskum pokračuje: Kerstin Wiesnerová testuje citlivosť plynového senzora.

Experti na úspory: Tím Maximiliana Fleischera 
(na snímke) vyvíja rôzne typy senzorov na meranie
oxidu uhličitého.  

Živé senzory: Doktorandka Rebekka Kubischová meria parametre bunkových senzorov.

Na veku nezáleží: Berlin University of the Arts potvrdzuje, že spotrebu možno znížiť bez ohľadu na vek stavieb.
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B
udova Národnej technickej knižnice
je bezpochyby unikátom. Nielen archi -
tektonickým stvárnením, ale aj vý ba -
vou. Zvonku pôsobí ako sklený valec

so štyrmi vchodmi. Vnútornému priestoru
dominuje obrovské átrium, pôsobiace veľmi
priestorne, nenásilne a elegantne. Nájdete tu
informačné počítačové stojany a stolík pre
obsluhu návštevníkov. 

Dôvtipné a estetické riešenia
Národná technická knižnica je jednou z prvých
naozaj inteligentných budov v Českej republi ke.
Navyše sa pýši výsostne zaujímavým architek-
tonickým návrhom a dizajnom. Napríklad roz-
vody sú umiestnené na stropoch a namiesto
tohto, aby ich ukryli pod stropné podhľady,
pripevnili ich do betónových blokov, z ktorých
je stavba postavená. V mase betónu tak pôsobia
odľahčujúcim dojmom, pretože hrajú farbami,
ktoré šedivý betón s čiernymi maľbami oži vujú. 
Rozvody sú určené nielen pre osvetlenie, ale
aj ovládanie okien a ďalšej elektroniky.
Všetko sa nachádza na štvrtom poschodí, od-
kiaľ sa riadi celá budova.
Siemens dodal techno lógie merania a regulácie
pre kúrenie a chla de nie, systém elektrickej po-
žiarnej signalizácie a postaral sa tiež o dátovú

integráciu životne dôležitých technológií. 
Kúrenie je umiestnené v betónových stro -
poch a funguje v noci – okolitý betón absor -
buje teplo, ktoré cez deň vyžaruje. Cieľom je
„nabiť“ budovu lacným elektrickým prúdom
(v noci) a počas dňa rozviesť pomocou účin-
nej vzduchotechniky teplý vzduch, kde ho
treba. V lete systém funguje podobne 
– len do rúrok sa vháňa namiesto teplej 
vody studená.

Prievan nemá šancu
Inteligentný je aj systém vetrania. Budova je
doslova prešpikovaná senzormi CO2. Ak zistia,
že jeho koncentrácia prekročila nastavenú
hranicu, informuje riadiaci systém. Ten urobí
rýchlu nápravu.
Dve stovky elektronicky ovládaných okien sa
za priaznivého počasia automaticky otvárajú
a vetrať netreba vzduchotechnikou. Tá sa za-
pína len v nevyhnutných prípadoch. Systém
vetrania rieši aj zdanlivé detaily. Napríklad
aby nevznikol prievan, ktorý by odnášal učeb-
nice alebo listy papierov položené na stoloch.
Do úvahy sa berie aj sila vetra a po veternostné
podmienky – preto náj dete na streche budovy
vlastnú meteorologic kú stani cu. Aj jej správy
končia v dozorni. Regulátory kúrenia sú na -

pojené na ovládací systém. Správajú sa teda
„inteligentne“: ak niekto v miestnosti otvorí
ručne ovládateľné okno, ihneď sa preruší vy -
kurovanie. Mimochodom, systém pamätá aj
na ľudské chyby. Keby niekto zabudol zatvoriť
okno a hrozilo by zamrznutie miestnosti, kú -
renie sa automaticky zapne.

Mozgom je dozorňa
Už niekoľkokrát sme spomenuli miesto, ktoré
je mozgom celej budovy. Práve tu sa schádzajú
všetky informácie o budove. Dozorňa riadi tak  -
mer všetko. Systém ovláda osvetlenie v celej
budove, preto tu prakticky nenájdete vypínače.
Pomocou ovládacieho softvéru možno regu lo-
vať teplotu, ovládať svetlá, okná, chladiť miest-
nosť so servermi, sledovať stav odberu energie
alebo ovládať záložný die se lo vý agregát. Len čo
sa dostane nejaký parameter mi mo povolenej
hranice, zaznie výstražný sig nál, na obrazovke
sa objaví varovné okno s in formačným hláse ním
a obsluha má ihneď informáciu o situácii na
obrazovke pred sebou a môže konať. Profil ener-
geticky výrazne hospodárnej budo vy dotvára
zelená koruna. Doslova a do písmena. Celá stre -
cha je totiž vysadená rastlinami. Pri pohľade
z vyšších poschodí okolitých budov pôsobí seba -
isto a čaká prvých návštev ní kov. 

V tieni emotívnych diskusií okolo novej budovy Národnej knižnice, známej Kaplického chobotnice,
vyrástla takmer potajomky a potichu v areáli technických vysokých škôl v pražských Dejviciach
budova Národnej technickej knižnice. Hoci dielo architekta Jána Žemličku otvoria až v septembri,
už dnes sa sem sťahujú knihy a ďalšie dokumenty. Bude ich 1,5 milióna zväzkov. 

Inteligentná knižnica

Nová dominanta: Knižnica zvonku pôsobí ako sklený
valec so štyrmi vchodmi.

Elegantný interiér: Presvetlené priestory knižnice 
dýchajú priestorom.

Skryté podzemie: Tu sa nachádzajú rozvody teplého 
i chladiaceho vzduchu.



Z
aujímavá pyramída postavená hore no-
 hami je iba jednou, viditeľnou čas ťou
komplexu, ktorý nesie nápis Slovenský
rozhlas. Pod ňou sa nachádzajú štyri

podzemné podlažia skryté pred pohľadom
okolo idúcich. Súčasťou komplexu sú ďalšie dve
budovy na priľahlých uliciach. Celkové nároky
rozhlasových budov na teplo ešte nedávno do -
sahovali vyše 57-tisíc gigajoulov za rok, čo je
spotreba, akú má približne 1 150 trojizbo vých
bytov.

Bez úžitku do vzduchu
O klimatizáciu Slovenského rozhlasu sa stará
56 vzduchotechnických jednotiek, z ktorých
45 je v suteréne a zvyšok na vrchole obrá te nej
pyramídy. V minulosti fungovala vzducho tech-
nika nonstop celý rok. Okrem toho v zime bol
v prevádzke aj radiátorový systém. „Použitý
vzduch zohriaty na 20 až 25 stupňov sa tak
bez úžitku vypúšťal do okolia,“ konštatuje
František Cengel, servisný technik z divízie
Building Technologies spoločnosti Siemens.
Slovenskému rozhlasu bolo jasné, že odpa do vé
teplo by sa dalo ešte využiť – napríklad na pre-
 dohrev vzduchu, ktorý systém nasával z von kaj -
šieho prostredia. Keďže teplota nasávaného
vzduchu nesmela klesnúť pod päť stupňov, pri
vstupe sa zohrieval horúcovodom z centrálne ho
zásobovania teplom. Odborníci zo spoloč nos -
ti Siemens vyrátali, že po určitých úpravách
by bolo možné usporiť približne tretinu ener -
gie.

Investícia zaplatená z úspor
Projekt sa začal v roku 2002 a modernizácia
trvala zhruba rok. „Zaviazali sme sa, že počas
šiestich rokov ušetríme rekuperáciou vzduchu
ročne 18 170 gigajoulov,“ pripomína F. Cengel.
Celú investíciu financoval Siemens a rozhlas ju
spláca z dosiahnutých úspor, pričom návratnosť
investície bola vypočítaná práve na šesť rokov.
Celkové náklady na modernizáciu dosiahli
okolo 68 miliónov korún (2,26 milióna eur). 
V prvých dvoch rokoch rekuperácia vzduchu
neprinášala očakávané úspory, najmä keď tep-

lota vonku klesala pod mínus päť stupňov. Po
ďalších úpravách systému a doplnení vyku ro -
vacích ventilov a riadiacich jednotiek sa však
predpoklady začali napĺňať. „Za posledný ročný
cyklus sa nám už podarilo ušetriť približne
23-tisíc gigajoulov,“ zdôrazňuje F. Cengel. Vý -
nosy z nadúspor sa pritom delia rovnakým die-
lom medzi spoločnosť Siemens a Slovenský
rozhlas.
Za šesť rokov sa úpravami v regulácii tepla 
a vzdu chotechniky podarilo znížiť energetickú
náročnosť budovy rozhlasu až o 44 percent. 

Obrátená pyramída Slovenského rozhlasu dlhé roky patrila k dominantám a pýcham Bratislavy. 
Netradičný vzhľad a použité materiály však boli vykúpené vysokými nárokmi na energiu. 
Na tú sa v čase, keď sa pyramída stavala, priveľmi nehľadelo.

Pyramída už teplom neplytvá

Ako to bolo predtým
Vzduchotechnické výmenníky v podzemí nasávali okolo 130-tisíc kubických metrov vzduchu
za hodinu z vonkajšieho prostredia. Skôr ako sa tento vzduch mohol pustiť do sekundárnych
výmenníkov, musel sa predohriať na minimálne päť stupňov. Následne sa dohrieval na 24 až
25 stupňov (alebo ochladzoval, ak vonku bola vyššia teplota), rozvádzal do kancelárií a nakoniec
vypúšťal. V dňoch, keď teploty vonku dosahovali mínus 10 stupňov, teplotný spád predstavoval
až 35 stupňov. Pri takom obrovskom objeme vzduchu išlo o veľké energetické straty.

Ako to je v súčasnosti
V súčasnosti sa odpadové teplo už nestráca. Pomocou ďalšieho výmenníka typu voda – vzduch
a systému prevodných a prepojovacích potrubí medzi vyfukovacou a nasávacou strojovňou sa
využíva na predohrev vzduchu. Ako teplonosné médium slúži nemrznúca kvapalina. Rozvádzajú
ju dve veľkoprietokové čerpadlá Siemens (jedno je záložné). Rekuperáciu vzduchu riadi samo-
 statný riadiaci systém Desigo Insight, ktorý tiež navrhla a implementovala spoločnosť Siemens.
Vedie do spoločného dispečingu, pričom umožňuje archivovať a analyzovať rôzne údaje, na prí klad
teplotu vzduchu pred rekuperáciou a po nej, teploty vonkajšieho vzduchu a podobne, vďaka
čomu možno sústavu precízne konfigurovať. Do spoločného dispečingu vyúsťuje aj pôvodný
riadiaci systém Sauter, ktorý reguluje vzduchotechniku a radiátorové kúrenie. Obidva systémy
spolupracujú. Práve ich vzájomné „neladenie“ bolo príčinou, že úspory v prvých dvoch rokoch
neboli také, ako sa očakávalo.

Obrátená pyramída: Ešte nedávno spotrebovala ročne toľko tepla ako 1 150 trojizbových bytov. Ušetrené gigajouly: Merač sleduje množstvo tepla, 
ktoré sa vracia do ohrevu pyramídy. 
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M
agnetická rezonancia s extrémnou
silou sedem tesiel je unikátny prí -
stroj. Vo svete ich nie je veľa, počet
týchto technických zariadení ne -

prevyšuje dvadsať. Na starom kontinente sú 
v Nemecku, Švajčiarsku, Holandsku a vo Veľkej
Británii. Od vlaňajšieho augusta sa ním môže
pochváliť aj neďaleká rakúska metropola, jej
známa Lekárska univerzita Viedeň. Po štyroch
rokoch príprav tu spustili sedemteslovú mag-
netickú rezonanciu, ktorú vyvinuli v spoloč -
nosti Siemens Heathcare.

Špičková medicína
Silná magnetická rezonancia poskytuje pohľad
dovnútra ľudského tela s mimoriadne veľkou
presnosťou. Pomocou tohto prístroja môžeme
detailne preskúmať aj najmenšie štruktúry
ľudského tela, bunky, procesy látkovej výmeny

či vnútro orgánov. Zatiaľ ide o výskum, ale v bu -
dúcnosti bude možné rozpoznať ochorenia oveľa
skôr a, samozrejme, aj rozpracovať nové metódy
diagnostiky a terapie,“ vysvetľuje profesor rádio-
lógie Siegfried Trattnig.
Už umiestnenie prístroja 7 Tesla s cenou pri-
bližne 8,5 milióna eur a hmotnosťou 35 ton
bola mimoriadne technicky náročná operácia.
Valcovitý supravodivý magnet 340 centimetrov
dlhý, s priemerom 240 centimetrov „osadzovali“
niekoľko dní a vyžadoval si absolútna presnosť.
„Ide o najväčší, ale aj najdrahší lekársky výs kum -
ný medicínsky projekt v Rakúsku,“ netají hrdosť
S. Trattnig. Spolu s profesorom fyziky Ewaldom
Moserom ho v odborných kruhoch považujú
za „otca“ rakúskeho projektu. 
Pre prístroj 7 Tesla postavili v areáli Univerzit-
nej nemocnice vo Viedni špeciálnu budovu,
ktorá ho izoluje od vonkajších porúch, ale aj

chráni okolité prostredie pred magnetickým
poľom tomografu. „Tieni“ ho približne dvesto
ton ocele. 

Od mozgu ku kolenu
Systémy s magnetickým poľom sedem tesiel
sú 170-tisícnásobne silnejšie ako magnetické
pole Zeme, ktoré pri povrchu planéty dosa hu je
zhruba 40 militesiel. Doteraz sa v medicíne
vy užívali len pri zobrazovaní mozgu a až vďaka
prístrojom 7 Tesla sa výskum posúva aj v do
iných oblastí, napríklad srdcovo-cievnych, onko-
logických, neurologických, abdominálnych ocho-
rení či ochorení pohybovej sústavy. Prí stroj vo
viedenskej Univerzitnej nemocnici začal skú šob -
nú prevádzku sledovaním kolenného kĺbu.
„Skúmaním zmien kĺbových chrupaviek chceme
tiež vyhlásiť vojnu artróze, dru hej najrozšíre nej -
šej chorobe po ochoreniach srdcovo-cievneho

Hlbší pohľad do nášho vnútra
V medicínskej terminológii sa objavil nový familiárny výraz – 7 Tesla. Označuje unikátny prístroj 
s extrémne vysokou rozlišovacou schopnosťou, magnetickú rezonanciu so silou sedem tesiel. 

AUTOR: BRANISLAV JANÍK, 
ELISABETH DOKAUPIL

FOTO: SIEMENS

Pýcha Viedne: „Otcovia“ rakúskeho projektu magnetickej
rezonancie 7 Tesla, profesori Ewald Moser (vľavo) 
a Siegfried Trattnig.



systému,“ hovorí S. Trattnig. „Takto sa začala
vo Viedni nová éra využívania absolútne do -
konalej a detailnej zobrazovacej techniky.
Dosiahli sme to aj vďaka úzkej koope rácii pri
výskume technických a fyzikálnych vlastností
nukleárnej magnetickej rezonancie so spoloč -
nosťou Siemens. Veď práce na inštalá cii prístroja
7 Tesla u nás trvali niekoľko rokov,“ dodáva 
S. Trattnig.

Bielych miest bude menej
Medicína získala podstatne lepšie diagnostické
možnosti, obraz s výrazne vyšším rozlíšením
a s oveľa vyššou citlivosťou. Nová zobrazovacia
vyšetrovacia metóda je ako jediná schopná
zo bra ziť nielen štruktúry, ale aj funkcie v tele. 
Na viedenskom pracovisku spoločne pôsobia
lekári a prírodovedci, aby spojili biomedicínsky
základný výskum a funkčný klinický výskum.

„To je v celosvetovom meradle ojedinelá koncep-
 cia,“ vysvetľuje E. Moser. Výskum sa orientuje
najmä na diagnostiku molekulovej, funkčnej
a metabolickej úrovne mnohých ochorení, na  prí -
klad mozgových nádorov, mozgovo-mie  cho vej
roztrúsenej sklerózy, Parkinso novej a Alz heime -
rovej choroby, neurologicko-psychiatrických
ochorení či chorôb látkovej výmeny. E. Moser
zdôrazňuje, že s funkčným zariadením 7 Tesla
sa nedá zistiť len to, kde sa v mozgu čosi pri-
hodilo. „Bude tiež možné pochopiť silu a neuró-
nové aktivity mozgu s vysokým priestorovým
rozlíšením a vďaka tomu skúmať emócie. Bielych
miest v mozgu bude výrazne menej. Môžeme
skúmať aj účinky liekov na neurologické a psy-
chiatrické ochorenia, priebeh terapie.“ Prí stroj
7 Tesla prinesie nové impulzy aj pre výskum
rakoviny, pretože okrem iného dovolí presnej -
šie zhodnotiť stupeň závažnosti nádorového

ochorenia. Vyšetrenie môže reálnejšie objasniť,
či je nádor ostrý, ohraničený alebo v okolí infil-
 truje. Tiež presnosť lokalizovania nádoru sa
zvyšuje s intenzitou magnetického poľa. Lepšie
obrazy sa pritom môžu prenášať neurochirur-
 go vi priamo do operačného mikroskopu.

Prístrojmi 7 Tesla sa vývoj silnej mag netickej
rezonancie nekončí. Cieľom nemec ko-fran -
cúzskeho výskumného projektu INUMAC,
ktorý odštartoval v roku 2006, je skonštru o-
 vať prvý prístroj 11,7 Tesla, najsil nejšiu
magnetickú rezonanciu na svete. Od roku
2011 bude vyšetrovať pacientov v novom
centre Neurospin v Saclay pri Paríži.
Vo Výskumnom centre v nemeckom Jülichu
(Forschungszentrum Jülich) je zasa od
kon ca apríla k dispozícii prístroj 9,4 Tesla.

Kĺbová chrupavka: Viedenský prístroj začal skúšobnú
prevádzku sledovaním tkanív pohybovej sústavy. 

Špeciálna izolácia: Pre prístroj 7T MR postavili v areáli Univerzitnej nemocnice vo Viedni budovu, ktorá ho izoluje od vonkajších magnetických porúch. Tomograf „tieni“ dvesto ton ocele. 

Silná magnetická rezonancia: Poskytuje pohľad dovnútra ľudského tela s mimoriadne veľkou presnosťou.

Vypočítajte si svoju uhlíkovú stopu na www.siemens.sk/kalkulacka
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Strojárske a konštrukčné hádanky radi riešia Matúš Ranuš a Patrik Šebes ta.
Vytvorili tandem, ktorý do súťaže prihlásil projekt Model plnia cej linky.
Inšpiráciou na začiatku bola exkurzia v chemickej firme. V dielni u Matúša,
kde zvyk li realizovať svoje nápady, našli potrebné mate ri á ly a súčiastky,
s ktorými začali improvizovať. Pri tvorbe projektu sa však museli obo -
známiť aj s programovaním na novom PLC (progra mo vateľný logický
automat) od spoločnosti Sie mens.
Vďaka funkčnému modelu výrobnej linky do kázali vyriešiť problém
prepravy fliaš, ich pres ného polohovania a plnenia. Program vytvorili
pre konkrétny reálny technologický proces, takže môže nájsť využitie
priamo v praxi. Zíde sa však aj pri praktických školských cvičeniach 
z automatizačnej techniky – programovaní PLC. 

Maroš Ďurík má blízko k elektronike a mikroprocesorom už od detstva.
V škole sa v ňom roz vinul záujem o programovanie logických auto matov
a inšpirovali ho úspechy starších spo lužiakov v súťaži SYGA. „Chcel som
niečo dokázať sebe aj iným. Urobiť to, čo ma baví a zís kať uspokojenie
z toho, že to vie niekto oceniť.“
Marošov model dokázal pretriediť guľôčkový materiál podľa veľkosti 
a naplniť ho do nádob. Proces sa zobrazuje na počítači. Najviac času
venoval tvorbe modelu a diagnostikovaniu linky cez internetový modul.
Linku je pritom možné riadiť cez internet z akéhokoľvek mies ta na svete.
Nájde uplatnenie v strojárskom priemysle pri triedení ložiskových
guliek alebo v chemickom priemysle pri triedení a balení guľôčkových
komponentov.
V budúcnosti vidí Maroš svoje uplatnenie v ob lasti automatizácie, preto
sa prihlásil na Fakultu elektrotechniky Slovenskej technickej univer zi ty.
Po skončení štúdia by sa rád uplatnil vo firme, akou je Siemens. 

R
odina informatikov, automatizátorov
a strojárov sa každoročne rozrastá a do-
pyt po nich je stále vyšší ako ponuka
stredných a vysokých škôl. Dôležité

však nie je len množstvo, ale kvalita absol-

ven  tov. Aj preto treba vyhľadávať a podpo ro vať
mladé technické talenty už na stred ných školách.
„Prá ve teraz, počas hospodárskej krízy je veľ mi
dôležité, aby zo škôl vychádzali odborne pri -
pravení absolventi, schopní okamžite uplatniť

svoje vedomosti a prispieť k zvýšeniu efektivity
podnikov,“ povedal pri odovzdávaní cien
SYGA Marián Hrica, riaditeľ divízie priemy-
selnej au to matizácie a technológie pohonov
spoločnosti Siemens. 

Prehliadka mladých talentov
Hospodárstvo stojí na troch pilieroch: infraštruktúre, energetike a vzdelávaní. Projekt Siemens
Young Generation Award (SYGA) ich spája do súťaže mladých technických talentov. Veď prostriedky,
ktoré sa investujú do vzdelania, sa bez ohľadu na súčasnú krízu bohato vrátia.

Hlavnú cenu SYGA: Projekt Automatická triediaca linka Maroša Ďuríka zo Strednej prie my-
 selnej školy v Dubnici nad Váhom ocenila porota ako najlepšie technologické riešenie.

Cena vyhlasovateľa súťaže: Expertov z divízie IA/DT spoločnosti Siemens najviac
zaujal projekt Model plniacej linky Matúša Ranuša a Patrika Šebestu zo Strednej 
odbornej školy v Novom Meste nad Váhom.

Dokázať niečo 
sebe aj iným

Projekt z Matúšovej
domácej dielne

AUTOR: ĽUBOMÍR HÚŽEVKA
FOTO: PETER HUDEC



Michal Sládek a Lukáš Galbavý získali ocenenie za projekt Pásový do-
pravník s kolektorom. Ich model umožňuje triediť výrobky, v tomto
prípade kocky podľa druhu materiálu. Chlapci sa rozhodli, že projekt
využijú ako praktickú ná hradu maturitnej skúšky. Inšpirovali sa skutoč -
nými zariadeniami. V automatizovanej výrobe treba kontrolovať kvalitu
výrobkov a chybné vyradiť. V súčasnosti kontrolujú rozmery vý robku,
kvalitu povrchu a iné vlastnosti drahé kamery s príslušným softvérom.
Študenti použili jednoduchšie a lacnejšie snímače so schopnosťou roz-
líšiť len kovové výrobky od nekovových. Na rovnakom princípe, ale s iným
druhom snímačov možno rozlíšiť veľkosť vý robkov, farbu ich povrchu
či presnejší druh materiálu.
Najťažšie na celom projekte bolo zaobstarať si materiál – profily, snímače
a motory. Niekto ré súčiastky, napríklad remenice pre ozubené re mene,
museli vyrobiť v špecializovaných diel ňach. Náročné bolo aj správne
na programovanie celého zariadenie. Zariadenie chcú v škole vy užiť
ako pomôcku pri výučbe mechatroniky a automatizačnej techniky. 

Odbornú porotu zaujal aj projekt Automatická varňa dvojice študentov
Juraja Balážiho a Ma teja Čuláka. Programovanie ich baví od detstva,
ale až na strednej škole sa mu mohli venovať naplno. Typickú vôňu
spracúvaného pivovar ského chmeľu a jačmeňa však pri tomto projek te
nebudete cítiť, rovnako ako nezažijete chuťo vý pôžitok zo zlatistého
moku pri výstupe na kon ci linky. Riadiaci panel obsahuje aj pripojenie
na internet, takže varenie piva sa dá sledovať cez počítač. Jednotlivé
vstupy a výstupy simulujú dvojpolohové prepínače a pôžitok z pitia
zlatistého moku nahrádza pohľad na blikajúce LED diódy. 
„Inšpirovala nás informácia, že v Topoľčanoch varia pivo cez PLC Simatic
S7 300. Chceli sme zistiť, či by sa to dalo aj s dvestovkami, jednot kami
nižšieho radu,“ komentovali technickým jazykom svoj projekt autori. 

SYGA: spolupráca škôl a spoločnosti Siemens
Šiesty ročník súťaže mladých elektrotechnikov Siemens Young Gene ra-
 tion Award 2009 (SYGA 2009) bol určený stredným odborným školám
a učilištiam s elektrotechnickým zameraním. Vyhlasovateľ súťaže 
– divízia priemyselnej automatizácie a technológie pohonov (IA/DT)
spoločnosti Siemens – zadal študentom tému: Technické riešenie,
ktoré zefektívňuje výrobu potravinárskeho, farmaceutického a che-
mického priemyslu vo vašom regióne. Pod vedením odborných pe-
dagógov vytvorili inovatívne technické aplikácie v podobe funkčných
modelov s využitím automatizačnej techniky. SYGA je príkladom
úspešnej spolupráce medzi školami a súkromnou spoločnosťou.

Cena strojárov: Strojnícka fakulta STU udelila svoju cenu Michalovi Sládekovi 
a Lukášovi Galbavému zo Strednej priemyselnej školy v Myjave za projekt Pásový 
dopravník s kolektorom.

Novinári ocenili pivo: Cenu magazínu o vede a technike Quark za najlepší model 
súťaže získali Juraj Baláži a Matej Čulák zo Strednej priemyselnej školy v Nitre 
za projekt Automatická varňa.

Praktická náhrada
maturitnej skúšky

Kde sa pivo varí...
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P
arné turbíny dnes nájdeme všade, kde
sa používa teplo na výrobu elektrickej
energie. Nejde len o elektrárne, ale
tiež o podniky, kde by ste to možno ani

nečakali. Napríklad brnianska spaľovňa odpa -
dov: namiesto drahého skládkovania odpad

spáli, tým vyrobí paru, ktorá poháňa parnú
turbínu. Turbína bude v lete vyrábať elektrickú
energiu a v zime dodávať teplo do bytov morav -
skej metropoly. Odpad spaľujú aj v papierňach,
cukrovaroch a ďalších prevádzkach – tentoraz
ide o odpad z vlastnej produkcie (drevná štiep ka,

zvyšky cukrovej trstiny a podobne). Jeden 
z celosvetovo najvýznamnejších závodov na
výrobu priemyselných parných turbín nájdete
v Brne. Turbíny tu produkujú už od roku 1903.
Odvtedy dodali viac ako 4 300 priemyselných
parných turbín do 66 krajín sveta.

Rok 1903: Na základe licencie v Brne vyrobili prvú parnú turbínu typu Parsons. Onedlho potom sa závod presťahoval do novovybudovaného areálu na Olomouckej ulici, kde sídli dodnes. 

Už tretie storočie pary…
Možno viete, že parnú turbínu vynašiel sir Charles Parsons už v roku 1884. Ale nie každý si uvedomuje,
že jej princíp dodnes nič nenahradilo. Ľudstvo zatiaľ nenašlo ekonomicky výhodnejší spôsob,
ako premeniť tepelnú energiu na mechanická prácu a tú potom na elektrinu. 

AUTOR: LENKA KUCHTOVÁ, JAN KOPECKÝ
FOTO: MICHAL MOUČKA A ARCHÍV SIEMENS



Pravidelné inovačné aktuality priamo na váš e-mail. Registrácia na www.visions.sk/aktuality

Rez: Čo turbína, to originál. Preto na začiatku vždy stojí tím konštruktérov, 
ktorý ju navrhuje presne podľa potrieb každého zákazníka.

Model 3D: Od rysovacej dosky sa práca konštruktérov presunula 
k počítačom. IT technika dokáže zázraky, a tak dnes návrh stroja 
vzniká v 3D modeli.

Výrobná hala: Turbína putuje výrobnou halou zľava doprava – na začiatku nájdete
neobrobené hutné polotovary, v polovici haly sú už z nich napríklad krásne lesklé lopatky.
Turbinári ich osadia na rotor, žeriavom usadia do lôžka spodnej časti skrine a hornou ju
zakryjú. Úplne vpravo potom zapoja riadiaci systém a inštrumentáciu podľa požiadaviek
zákazníka.

Obrábanie a príprava skrine: Každá parná turbína sa skladá z dvoch hlavných častí. 
Rotora a statora – skrine turbíny. Rotor i časti statora majú lopatky. Stator funguje ako 
tlaková nádoba a vďaka svojim lopatkám privádza rozpínajúcu sa paru k lopatkám rotora.
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Rotor: Každá časť rotora
nesie trochu iné lopatky,
keďže pracujú s inými pa-
rametrami pary. Na začiat -
ku sa do turbíny z kotla
vedie para s teplotou až
540 stupňov Celzia a pri
tlaku až 140 barov. Počas
prúdenia turbínou odo-
vzdá va svoju energiu ro-
toru, a tak má na konci už
len približne 60 percent
pôvodnej energie. Ale jej
objem je podstatne väčší.
Preto sa začína malými lo-
patkami a na konci, v nízko-
 tlakovej časti, sú veľké. 

Kompletný rotor: Veľkosť rotora je úmerná otáčkam, výkonu turbíny a teplote i tlaku
privádzanej pary. Najväčšia turbína, akú z hľadiska výkonu v Brne vyrobili, produkovala
110 megawattov. Tu sa rotor otáčal rýchlosťou tritisíc otáčok za minútu a poháňalo ho
430 ton pary za hodinu s teplotou 535 stupňov Celzia. Zalopatkovanie statora: Lopatky statora majú iný tvar i funkciu než rotorové lopatky. 

Kontrola kvality:
Všetky dielce tur-
bíny sa starostlivo
kontrolujú. Aj mini-
málna odchýlka by
mohla vyústiť na-
príklad do vibrácií
rotora. Práve jeho
vyváženie patrí 
k majstrovskému
umeniu brnian-
skych turbinárov.
Akoby aj nie – tur-
bína v plnej pre-
vádz ke pracuje 
s obrovskými 
energiami. 

Sústruženie rotora: Rotor je veľmi ťažká súčiastka, dosahuje hmotnosť desiatok ton.
Obrába sa pritom s presnosťou stotiny milimetra. 

Zalopatkovanie rotora: Lopatky sa jedna po druhej zasúvajú do drážok rotora. Posledná
z každého radu, takzvaná zámková lopatka, je špeciálne upravená tak, aby bezpečne
uzatvorila celý kruh a lopatky sa neuvoľnili. Lopatky nie sú privarené ani prišraubované.
Preto musí byť každá z nich vyrobená s hodinárskou presnosťou. 

Obrábanie lopatiek: Lopatka parnej turbíny premieňa energiu prúdiacej pary na
mechanickú prácu rotora. Laicky povedané, rýchlo prúdiaca para pôsobí na lopatky,
ktoré roztáčajú rotor. Jednotlivé lopatky sa frézujú z polotovarov rôznych veľkostí. 
Od sotva desaťcentimetrových kúskov až po takmer metrové velikány. Každá lopatka
sa potom očísluje, aby ju neskôr vložili na správne miesto.



Skriňa: Lôžko celého zariadenia tvorí skriňa. Po obrábaní je pripravená na finálnu montáž.
Nie je to jednoduchá záležitosť, veď celková hmotnosť skrine môže mať desiatky ton.

Usadenie rotora: Kým sa rotor uloží do skrine so statorom, natrie sa špeciálnym 
červeným voskom, ktorý ho chráni pred koróziou pri preprave. Potom sa skriňa 
uzatvorí a zostáva len zapojiť riadiaci systém a inštrumentáciu.

Expedícia: Zmontovaná turbína sa pred expedíciou prikrýva bielou plachou, 
ktorú ako svadobný závoj odhalí až zákazník.

Uvedenie do prevádzky: Na turbínu u zákazníka už čakajú brnianski technici. Priamo 
na mieste zapoja a oživia všetky systémy, doladia ich ako hudobný nástroj a pustia 
do turbíny prvú paru. Potom nájdu najbližšie ženské meno z českého kalendára 
a turbínu pomenujú. Napríklad na úbočí španielskych Pyrenejí pracuje turbína Miriam. 

Inštrumentácia: Prácu turbíny reguluje systém Simatic.
Jeho pomocou sa riadia otáčky, tlak i teplota pary a sle-
 dujú všetky bezpečnostné parametre. Dielce, ktorými
je turbína napojená na riadiaci systém, sa nazývajú inštru-
 mentácia. 

Prepravná konštrukcia: Kým sa celé zariadenie vydá na cestu k zákazníkovi, pripraví sa na prepravu. Pracovníci 
logistiky okolo neho postavia na mieru pripravenú konštrukciu, ktorá ho chráni počas dlhých ciest. Turbíny z Brna 
putujú do celého sveta, medzi zákazníkov patrí napríklad papiereň z Thajska, austrálsky cukrovar či taliansky výrobca
kozmetických olejov.



V
ôbec nejde o absurditu. Pri riadení
počítača myšlienkami ide o praktic ké
využitie rezonancie alebo elektro kar-
 diografie na sledovanie procesov pre-

biehajúcich v mozgu pri premýšľaní. Z nich
potom možno odvodiť ďalšie operácie vedúce
k ovládaniu zložitých prístrojov, napríklad
počítačov.

Klikni sem, prosím
Na Technickej univerzite v Berlíne spolu pra -
cujú výskumníci s odborníkmi zo spoločnosti
Siemens na projekte, ktorý by mohol prepojiť
počítače a našimi mozgami. Ako prví na svete
založili svoj výskum na sledovaní aktivít mozgu
a na použití očnej kamery, ktorá sleduje a za-
znamenáva pohyby očí používateľa. A je jasné,
že pri tomto sa všetko neskončí.

Špeciálny systém je schopný rozoznať aktivi tu
určitých častí mozgu používateľa. Ďalej pres ne
analyzuje, kam sa na obrazovke pozerá. Ak sa
zameria na konkrétny bod na obrazovke – na -
príklad na ovládacie tlačidlo – kamera to
zaregistruje. Používateľ sa potom sústredí na
vopred daný myšlienkový príkaz, napríklad stla-
čenie tohto tlačidla. Systém identifikuje aktivi tu
v príslušnej časti mozgu. Prepojí oba vstupy 
a stisne požadované tlačidlo. 
Napriek veľkým pokrokom čaká vedcov ešte dlhá
cesta ku komerčnému využitiu. Sledovať akti -
vitu mozgu totiž nie je vôbec jednoduché.
Nielen preto, že treba na to veľké množstvo
elektród pripojených pomocou gélu priamo
na pokožku hlavy. Predovšetkým je nutné
správne určiť a nastaviť význam jednotlivých
signálov, čo je veľmi náročné. Výskumníci sa

preto zameriavajú na presnú a jednoduchú
kalibráciu signálu. Sľubne tiež pokračuje vývoj
miniatúrnej suchej elektródy, ktorá bude so
systémom prepojená rádiovým signálom. 

Cesty do mozgu
Ciest vedúcich k ovládaniu počítača silou myš-
lienky je viacero. Počas niekoľkých rokov by sme
sa mohli dočkať prvých výsledkov. Najväčší
záujem o novú technológiu má už teraz herný
priemysel – predstavte si počítačové hry ovlá-
dané myšlienkami. Ešte väčší prínos by však
znamenala pre telesne postihnutých. 
Aj japonskí výskumníci už dokážu z mozgových
procesov odvodiť, na čo sa človek práve pozerá.
Obraz rekonštruujú tak presne, že z neho mož-
no zostaviť čiernobiely text. 
Ďalšiu možnosť ponúka metóda funkčnej mag-

Sila myšlienok AUTOR: JIŘÍ NEDAL, JAN KOPECKÝ, VLADIMÍR DUDUC
FOTO: SIEMENS, HONDA
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Dotyk myšlienky: Pohyb očí a aktivita v mozgu sa 
dokážu spojiť do príkazov, ktoré ovládajú zložité 
prístroje vrátane počítačov.

Odpradávna ľudstvo fascinuje možnosť čítať myšlienky. Vďaka najmodernejším technológiám 
v súčasnosti môžeme – zatiaľ len kľúčovou dierkou – nahliadnuť do tajomného sveta našej mysle.
Cieľom vedeckého výskumu, samozrejme, nie je „vidieť“, čo si kto myslí. Snaží sa využiť myšlienkové
pochody na ovládanie techniky. Aj vám by sa páčilo, keby ste mohli riadiť počítač len silou svojich
myšlienok? 



 netickej rezonancie. Výskumník Robert Rau -
schen berger, kognitívny psychológ z Prince to nu
v americkom štáte New Jersey, sa dokáže tes -
to vaným osobám doslova pozerať do mozgu.
V spolupráci s Harvardovou a Utrechtskou
univerzitou pri tom používa najnovšiu tech-
niku – funkčnú magnetickú rezonanciu (fMRI).
Až donedávna bol ľudský mozog so sto miliar-
 dami neurónov pre sledovanie takpovediac
„za pochodu“ z veľkej časti neprístupný. Nová
metóda však dokáže ukázať, ako mozog pri
spracúvaní zmyslových pocitov pracuje. Kataly -
zátorom k posunu vpred je vysoko citlivý se dem-
teslový tomograf, ktorý uviedla spoločnosť

Siemens (viac o ňom píšeme na strane 24).

Vizuálna spätná väzba 
Technológia fMRI skúma metabolizmus moz gu
a mapuje tak oblasti so zvýšenou mozgovou
aktivitou. Aktivované neuróny potrebujú viac
kyslíka, a preto do aktívnych oblastí prúdi viac
krvi. Zvýšená koncentrácia na kyslík bohatej
krvi spôsobuje zmenu v signáli magnetického
pola. Merateľnou hodnotou je obsah železa v he-
 mo globíne červených krvných buniek. „Vďa ka
rozlíšeniu zhruba jedného štvorcového mili met -
 ra môžeme presne ohraničiť oblasti aktivity,“

vysvetľuje R. Rauschenberger. 

Výsledky základného výskumu by mohli viesť
k vývoju nových technológií a systémov, ktoré
by mohli ľuďom pomôcť, aby si uvedomili veci,
ktoré by si inak nemuseli všimnúť. Pomocou
tomografu sledoval R. Rauschenberger mozgo-
vé reakcie testovaných ľudí na množstve obráz -
kov. Už predchádzajúce testy, počas ktorých
sa na 30 milisekúnd zobrazovali slová, uká -
zali, že aj tieto nevedome vnímané stimu ly
mozog v skutočnosti zaznamenáva. Do kázal
to mera teľný signál, ktorý mozog vracia oku.
Výsledky experimentov, ktoré R. Rauschenberg
a jeho tím uskutočnili spoločne s holandským
psychológom Fransom Verstratenom 

z Helm holtzovho inštitútu Utrechtskej uni-
verzity, ukazujú, ako mozog pracuje. Neu-
rologické procesy pritom dokážu
objektívne zobraziť pomocou fMRI, čo nás
približuje k splneniu sna ovládať stroje
myšlienkami. 

Asimo: japonský príspevok k čítaniu myšlienok
Aj japonský výskumný inštitút Honda spoločne s výrobcom precíznych prístrojových súčiastok
Shimadzu predstavili technológiu, ktorá umožňuje človeku riadiť robota a zadávať mu inštrukcie
holou myšlienkou alebo slovným povelom. Systém využíva prilbu so špeciálnymi senzormi,
ktoré sledujú mozgovú aktivitu a zameriavajú sa na myšlienky. Projekt je zatiaľ len v raných
začiatkoch, ale vyzerá sľubne. Na ceste k širšiemu využitiu stojí ešte veľa prekážok, ktoré bude
treba prekonať. Nie je to len nepraktický charakter ovládacej prilby, keď môže trvať aj niekoľko
hodín, kým sa ovládanie „zladí“ s aktivitami v mozgu. Nedostatkom je aj malá rozmanitosť
pohybov a úkonov, ktoré robot môže robiť. Asimo Humanoid Bot zatiaľ zvláda len jedno duch-
 šie príkazy, napríklad zdvihne nohu. Signály o prietoku krvi a pohybe neurónov v mozgu,
ktoré sa počas myslenia nepatrne menia, sa bezdrôtovo prenášajú k robotovi. Ako informoval
news.cnet.com, úspešnosť správneho vykonania príkazu dosahuje 90 percent. V každom prí  pa  de
je nová verzia robota Asimo prvým krôčikom k naplneniu veľkej ambície Hondy zostrojiť auto-
mobil, ktorý by sme riadili len holými myšlienkami. Cesta je to veľmi ďaleká, ale potešilo by
zatiaľ aj myšlienkami ovládané autorádio, zapínanie klimatizácie alebo otváranie kufra.

Bez klávesnice a myši: Počítač bude možné ovládať myšlienkami cez elektrické impulzy z mozgu. 
Treba ešte doladiť viacero vecí, napríklad aj nepraktickú gumovú „čiapku" s elektródami. 
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K
eď v roku 1960 dostavali v Miláne
vežu Pirelli, ktorú navrhovali Gio Pon -
ti, Luigi Nervi a Arturo Danuso, stala
sa na dlhý čas ojedinelým významných

projektom modernej architektúry. Len po mer ne
nedávno, koncom minulého storočia, dokončili
v Miláne celkovú koncepciu rozvoja mesta, kto -
rá metropole citeľne chýbala. A jednou z prvých
realizácií je nový výstavný areál nazývaný Rho. 
Nik nepochyboval, že pôvodné milánske výsta -
visko z roku 1923 dosluhuje a nemá už silu
uspokojiť súčasné požiadavky na výstavníctvo
i komfort návštevníkov. Navyše mnohí si pred-
 stavovali, že plochu s rozlohou 440-tisíc štvor-
cových metrov vnútri mesta možno využiť
oveľa lepšie. Všetci, čo starú Fieru dlhé roky

navštevovali, boli veľmi zvedaví na jej ná hra du.
Staré výstavisko síce nebolo veľmi pôvabné,
ale bolo ľahko dostupné a prehľadné. Z hľa dis-
ka dopravy však boli obavy zbytočné – červe ná
linka milánskej podzemnej dráhy sa predĺžila
a do nového komplexu sa vstupuje priamo 
z met ra. 

Veľkolepý alpský dojem
Prvé pocity sú doslova ohromujúce. Vlniaca
sa krajina skla a ocele je odvážna a invenčná.
Zvlnenú, 36 metrov vysokú plachtu po skla da nú
z nepravidelných sklených kosodĺžnikov nesie
oceľová armatúra na štíhlych stĺpoch. Vzniká tak
dojem, že sa odvážna sklená konštrukcia vznáša
medzi nebom a zemou, akoby mávala na 

pozdrav Alpám črtajúcim sa na obzore. 
Výstavný areál je nepochybne najväčšou inves-
tíciou v Taliansku za posledné desaťročie. Plo cha
pozemku dosahuje 1,4 milióna štvorcových
met rov, výstavisko má osem veľkých dvojpos -
chodových pavilónov. Zastavaná plocha má
530-tisíc a sklený povrch 200-tisíc štvorcových
metrov. Na konštrukciu sa použilo 77-tisíc ton
ocele a cena areálu sa vyšplhala na 750 milió nov
eur. Na stavbu dozeralo dvesto dizajnérov a pod
ich dohľadom pracovalo dvetisíctristo stav bá rov.

Očami návštevníka
Celý komplex tvorí jeden celok rozdelený tisíc-
päťsto metrov dlhým koridorom s unikátnym
organickým zastrešením. Ten je chrbticou celej

Elegantný mamut
zo skla a ocele

Verejnú medzinárodnú súťaž na nový výstavný areál v Miláne vyhral architekt Massimiliano Fuksas,
Talian žijúci striedavo medzi Parížom a Rímom. Od roku 2005 je výstavisko 
architektonickým symbolom modernej metropoly Lombardie. 

AUTOR: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: AUTORKA

Vitajte: Vstupom sa začína poldruhakilometrový 
koridor s unikátnym organickým zastrešením.



stavby a prepája všetky pavilóny, takže návštev -
 ník prejde všade suchou nohou. Sklená stre cha
móla je otvorená. Popri koridore sa na ko vo -
vých nohách vznášajú podivuhodné ko vo vé
kvapky. Mohlo by to byť tiež telo obrov ské ho
chrobáka alebo aj lode pri výstupe z vodných
plôch. Ak máte šťastie na krásne počasie, vtip ne
vedené konštrukcie schodíkov a plošín vás do -
vedú až k nim, môžete si tu posedieť, od po či -
núť a poprezerať si okolie. 
Ak chceme nájsť chybičky krásy, potom pre ká ža
blúdenie po novom výstavisku. A nielen pri pr vej
návšteve, o miernej zložitosti sa presviedčajú
opakovane aj pravidelní návštevníci. Rho roz hod -
ne nešetrí návštevníkove nohy. Ale na ktorom
inom veľtrhu ste sa nenachodili? 

Oprávnená hrdosť
Taliani sa radi a celkom oprávnene chvália, že
Rho je najlepším výstaviskom v Európe. Jeho
architektonický stvoriteľ Massimiliano Fuksas
povedal: „Letiská, stanice a výstaviská sú kate-

drálami 21. storočia. Chcel som, aby geometria
výstavného komplexu, predovšetkým čistá orga -
nická línia hlavnej ulice, charakterizovala celý
areál. Okolité pavilóny s reflexnými kovovými
fasádami potom duplikujú pohyb ľudí prechá-
dzajúcich okolo nich.“
Honosná a originálna konštrukcia, smelá
čipka zo skla a ocele, aj keď trochu v nadľud-
skom rozmere, nenechá nikoho chladným.
Nepo chyb  ne ide o výrazný architektonický
čin, ktorý má význam pre celý milánsky
región. 
A čo so starým výstaviskom? Je zahrnuté do no -
vej koncepcie. Vzniknú tu zelené plochy, obytné
domy, úrady, sídla inštitúcií, kultúrne centrá.
V súťaži zvíťazilo CityLife Consortium a v rub ri -
ke tvorcov návrhu na zástavbu sa skvejú me ná
ako Zaha Hadidová, Arata Isozaki, Daniel Li -
beskind či Pier Paolo Maggiora. Zdá sa, že
severotalianska metropola Miláno ešte nepo -
vedala pri významných stavbách súčasnej ar-
chitektúry posledné slovo. 

Kto je Massimiliano Fuksas
Narodil sa v roku 1944 v Ríme rodičom litov-
ského pôvodu. Promoval na rímskej fakulte
architektúry univerzity La Sapienza. Od roku
1967 má vlastnú architektonickú kanceláriu
v Ríme a odvtedy spolupracuje s Annou Ma-
 riou Sacconiovou. V roku 1989 si otvoril ďal-
 šiu architektonickú kanceláriu v Paríži a o štyri
roky neskôr vo Viedni. S Fuksasovým dielom
sa možno najbližšie stretnúť vo Viedni, kde
nová mestská štvrť Wienerberg na južnej hra-
 nici premenila svojimi výškovými domami
siluetu rakúskej metropoly. Dve pravouhlé
veže Twin Towers čiastočne medzi sebou
prepojené mostnými konštrukciami sa týčia
na dvojposchodovom podstavci s lichobežní-
kovým pôdorysom. Definujú koniec juž nej
diaľnice a vytvárajú nový okraj mesta vidi-
teľný pri pohľade z centra. Veže sa odlišujú
nielen výškou, ale aj šírkou a navzájom sú
k sebe otočné pod uhlom 59 stupňov, takže
počas jazdy v aute striedavo miznú, objavujú
sa a predbiehajú. Inou zaujímavou realizáciou
v Rakúsku je Obchodné a zábavné centrum
v Salzburgu. Červené vlny drôtenej strechy
sa rozvíjajú nad budovami a do diaľky nad
parkoviskom a vzbudzujú dokonalú ilúziu
morskej hladiny. Architekt sám hovorí, že
priniesol Rakúšanom more.

Ocenenia pre Fiera Milano 
Exhibition Centre
2006 – Víťaz Global Award ULI, svetovej ce -
ny za vynikajúcu architektúru, ktorú udeľuje
Ur ban Land Institute založený v USA v ro -
ku 1936. 
2007 – Víťaz prestížnej ceny International
Architecture Award, ktorú organizuje The
Chicago Atheneum, medzinárodné Múzeum
architektúry a dizajnu založené v Chicagu.

Odvážne a invenčné: Zvlnenú, 36 metrov vysokú plachtu zo sklených kosodĺžnikov nesie oceľová armatúra 
na štíhlych stĺpoch.

Obrovské chrobáky: Fantazijné kovové skulptúry 
ponúkajú miesto na oddych.

Originálna konštrukcia: Smelá čipka zo skla a ocele
nenechá nikoho chladným.
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N
ovostavba Siemens City, kde bude
od budúceho roka pracovať okolo
šesťtisíc zamestnancov, je ukáž ko -
vým príkladom, ako možno znížiť

spotrebu energií. V porovnaní s tradičnými
administratívnymi budovami ich ušetrí až tri
štvrtiny, čo znamená desiatky tisíc eur a stov ky
ton emisií CO2 za rok. Stavbu od začiatku projek-
 tovali ako úspornú. Pri navrhovaní pre uká za la
cenné služby dynamická počítačová simulácia,

ktorá umožnila zobraziť budovu so všetkými
komponentmi tak, aby bolo možné po súdiť, ako
na seba navzájom pôsobia rôzne prv ky, naprí -
klad technické vybavenie budov a fasáda. 

Voda chladí i zohrieva
Energetické úspory umožnila optimalizácia
plášťa budovy. „Našou stratégiou bolo zredu -
kovať technické systémy určené na vykuro -
vanie a klimatizáciu a napriek tomu umožniť

zamestnancom pracovať v príjemnej atmosfére,“
vysvetľuje vedúci projektu Erich Schöfbeck.
Nie sú tu žiadne vykurovacie telesá, namiesto
tradičnej montáže klimatizácie stavili projek-
tanti na aktivizáciu konštrukčných častí a me-
chanické vetranie. Vďaka efektívnemu využitiu
odpadového tepla možno získať späť až 75 per-
cent použitej energie!
Príjemnú klímu vytvárajú vodovodné rúrky
nainštalované v betónoch stropoch. Počas let-

Tak trochu iný dom
Zelený a dôvtipný – tak by sa dal v skratke charakterizovať komplex viedenského Siemens City. Tento
unikátny komplex spája zaujímavú architektúru, dobré pracovné prostredie v kanceláriách a najmoder-
 nejšie technológie. Centrum sa vďaka nim môže pochváliť nálepkou „Zelená budova“, ktorú Európ ska
komisia udelí ekologickým stavbám so spotrebou energie o štvrtinu nižšou oproti štandardom.

Siemens City: Vo viedenskej štvrti Floridsdorf vznikne do roku 2010 veľký komplex pre šesťtisíc zamestnancov.
Dnes je dokončená hrubá stavba viacerých ekologických budov. 

AUTOR: JOSEF VALIŠKA, 
ELISABETH DOKAUPIL

FOTO: SIEMENS



ných dní, keď sami zamestnanci, kancelárske
prístroje a slnko zvyšujú vnútornú teplotu,
zabraňuje chladný betónový strop ďalšiemu
ohrievaniu. V noci preteká betónovými dielca mi
studená voda, aby sa ochladili pre nasledujúci
deň. V zime systém funguje na rovnakom prin-
cípe, iba opačne. Stropmi kancelárií vtedy pre -
teká horúca voda z kotolne. 
Ako akumulátory tepla slúžia takisto tridsať met -
rové podzemné betónové stĺpy, na ktorých bu-
dova stojí. Sú prešpikované potrubím, ktorým
preteká voda. Podľa toho, či je práve leto alebo
zima, odovzdávajú stĺpy teplo do pôdy alebo ho
z nej získavajú. 

Tvar určuje energia
Hneď v susedstve Siemens City stojí budova
ENERGYbase, ktorá je najväčšou rakúskou kan -
celárskou budovou postavenou v pasívnom
štandarde. Aj ona je založená na využití naj -
novších technológií a na premyslenej fasáde.

Fasáda je veľmi členitá a vychádza z princípu,
ktorý architekti označujú ako „form follows
energy“ (tvar sa riadi energiou). Vďaka špe ciál-
nemu členeniu, vyplývajúcemu z usporiadania
okenných plôch a fotovoltaických zariadení, sa
na získanie tepla využije aj zimné slnko v níz kom
postavení. Vyrobené teplo sa potom odvedie
aj do severnej časti budovy. Vyššie stojace letné
slnko zase ideálne osvetľuje štyristo štvorcových
metrov fotovoltaických modulov, ktoré produ-
kujú elektrický prúd (majú výkon 40-tisíc kWh
za rok) a príjemne tienia. Pri spotrebe energie
25 kWh na štvorcový meter ročne ľahko zrátať
prínosy pre energetickú bilanciu budovy.
Na kúrenie a chladenie využíva ENERGYbase
rovnaký princíp ako budova spoločnosti Sie -
mens. Uplatnili sa tu najnovšie poznatky a hi-
-tech materiály, ale vtip je v optimálnom
vy ladení už známych postupov a bežne dos-
tupných technológií. „V zásade využívame
konvenčnú techniku. To, čím sa dom vyzna ču je,

je integrálny prístup k architektúre a techno -
lógiám,“ vysvetľuje Gregor Rauhs, vedúci
projektu z viedenského fondu na podporu
hospodárstva. Prístup, ktorý vypracovala kan -
celária Pos Architekten a výskumný ústav Ar-
se nal Research obsahuje rad netradičných
inteligentných riešení.

Interiér plný svetla
Projektanti zaujímavo vyriešili vnútorné pro -
s tredie. Vlhkosť vzduchu napríklad zabez pe ču jú
skleníky so zelenými rastlinami v kanceláriách.
Šachory, ktoré v týchto zimných záhradách ras -
tú, fungujú nielen ako estetický prvok, ale aj
ako zvlhčovače – každá rastlina poskytne denne
až dva litre vody.
„Na kúrenie, vetranie, chladenie a osvetlenie
budovy spotrebujeme menej energie než na
prístroje, ktoré fungujú v kanceláriách – ko pír-
ky, počítače či kávovary. Náklady na kúrenie
sú prakticky zanedbateľné,“ hovorí G. Rauhs.
Štandardne sa kúri len v kanceláriách, ktoré
sa momentálne nepoužívajú. Inak na vytvorenie
príjemnej pracovnej teploty v celej ENERGYbase
úplne stačí teplo, ktoré vytvoria ľudia a prí stro -
je. Úniku tepla bráni plášť budovy, optimálna
izolácia a šikovne regulované vetranie. Po tre ba
tepla a chladenia je pokrytá z regeneratívne
získavanej energie: využíva teplo zeme získa-
vané pomocou takzvaného tepelného čerpadla
zo spodných vôd a približne z tristo štvorcových
metrov solárnych článkov. Tie nielen dodáva jú
teplo, ale prostredníctvom zariadenia Solar
Cooling sa môžu využiť aj na pohon chladia cich
procesov. 
Človek nemusí byť zanieteným ekológom, aby
sa v budove cítil príjemne. Preplnená svetlom
(bez tmavých kútov, všetky miestnosti sú osvet-
lené denným svetlom) a optimálnou izbovou
teplotou vytvára veľmi homogénnu a príjem nú
atmosféru. 

Inteligentne riadené
stlmovače svetiel

Riadiace systémy 
s modeláciou v reálnom
čase, diagnostikou chýb 
a optimalizáciou

Palivový článok

Energeticky 
efektívne vybavenie 
kancelárií

Ovládacie prvky 
na riadenie budovy 
a senzory pre 
kvalitu vzduchu

Elektrochromatické sklá 
spojené s teplotnými 

a svetelnými senzormi

Integrované 
fotovoltaické 

moduly

Automatické
okenice

Prirodzené 
vetranie

Efektívny výmenník tepla 
s využitím odpadového tepla

Energeticky nenáročný chladiaci sys-
tém a zásobník tepla

Meteorologická stanica
pre lokálne predpovede

Komunikačné spojenie 
na optimalizáciu 
elektrických spotrebičov 
vo viacerých budovách 
s flexibilnými tarifami 
v reálnom čase

Unikátna ekobudova: Dom, ktorý ušetrí až 80 percent energie využitím odpadového tepla, vyrástol v susedstve
Siemens City. 

Slnečné átrium: Projektanti nezabudli na dostatok
priestoru i svetla vnútri budovy.

Vypočítajte si svoju uhlíkovú stopu na www.siemens.sk/kalkulacka
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K
eď ukazujem veci, na ktorých
sme pra covali pred troma rok -
mi, cítim sa ako v múzeu. Ale
ak mám hovoriť o veciach, kto ré

by sa mali objaviť o tri roky, pripadám si ako
v sci-fi.“ Týmito slovami vyjadril jeden z čelných
predstaviteľov firmy Intel rýchlosť, akou na pre-
 duje vývoj proceso rov. Z tohto pohľadu je zro-
 denie notebookov pred troma dekádami na ozaj
prehistóriou. 

Ktorý bol prvý? 
Odborníci sa dodnes nezhodli, ktorý z počíta čov
by si vlastne historický titul prvého notebooku
zaslúžil. Favoritom mnohých je Gavilian Com-
 pu ter z roku 1983. Nebol dielom laboratória
žiadnej slávnej počítačovej firmy – vymyslel ho
Manny Fernandez, bývalý knižný nakladateľ 
a zakladateľ spoločnosti Gavilian Computers.
Vychádzal z predpokladu, že cestujúci ľudia
potrebujú mať počítač so sebou, a tak sa jeden
pokúsil vyrobiť. Komerčného úspechu sa však
nedočkal. 
Ešte pred ním vznikol v roku 1979 pre potreby
NASA prenosný počítač zostrojený Angličanom

„

Z múzea rovno do sci-fi

Osborne: Historicky vôbec prvý komerčne úspešný notebook. Vznikol v roku 1981.

Portable: Prvý prenosný Macintosh 
prišiel na trh až v roku 1989.

História môže byť relatívny pojem. Ak hovoríme o notebookoch, platí to dvojnásobne. 
Veď dať prívlastok „historický“ niečomu, čo je na svete ani nie tridsať rokov, je prinajmenšom
zvláštne. Taký je však svet výpočtovej techniky. 

AUTOR: MARTIN DOMČEK
FOTO: SONY, TOSHIBA,

ARCHÍV VÝROBCOV 



Williamom Moggridgeom pre spoločnosť Grid
Systems. V jeho popise stálo, že ide o laptop 
s 320-kilobajtovou bublinovou pamäťou. Dos tal
sa dokonca aj do komerčného predaja za osem-
 sto dolárov a v NASA by sa našiel ešte začiat kom
deväťdesiatych rokov. 

Štartér s menom Osborne
Za naozaj prvý prenosný počítač možno pova žo-
 vať Osborne 1. Nielen vďaka tomu, že sa stal aj
komerčne mimoriadne úspešným, ale aj preto,
že bol naozaj prvý prenosný. Ako zdroj ener -
gie využíval vstavaný akumulátor. V roku
1981 ho predstavil Adam Osborne, zakladateľ
spoločnosti Osborne Computer. Obrazovka po -
čítača mala len päť palcov a na jeden ria dok sa
zmestilo 52 znakov. Preto mal vlastný „joystick“,
ktorým sa dal riadok posúvať tak, aby do neho
bolo možné napísať až 182 zna kov. V čase uve-
 denia stál 1 795 dolárov a za najväčšej slávy
sa mesačne predávalo až desaťtisíc kusov.
Spoločnosť však nedokázala včas uviesť na
trh jeho nástupcu, nasledoval krach a na
výslnie sa začala predierať iná firma – IBM.
Nástup prenosných počítačov priniesol rad

zaujímavých riešení. Napríklad Epson pri nie -
sol HX20, vážiaci necelé dva kilogramy (väč ši -
na jeho konkurentov udávala hmotnosť
dvoj  ciferným číslom) a dokonca so zabudo -
vanou tlačiarňou. Navyše, vďaka tekutým
kryštálom, ktoré nahradili klasickú obra-
zovku, dokázal na akumulátor fungovať až
päťdesiat hodín. 
Po búrlivom úvode nastalo na istý čas ticho.
Hoci jednotlivé parametre sa zlepšovali, na
zásadnú inováciu sa čakalo až do roku 1988.
Vtedy sa v notebooku po prvý raz objavila
3,5-palcová disketová mechanika a grafická
karta. Oboma novinkami sa chváli priekop-
nícky model SLT/286 od Compaqu. 

História, ktorú si pamätáme
V roku 1989 prišiel na trh prvý notebook, kto rý
svojím vzhľadom a hmotnosťou určil dizajn
prenosných počítačov až dodnes. Stal sa ním
Nec Ultralite PC-17-02. V tom isto čase sa začal
predávať aj prvý prenosný Mac s príhodným
označením Portable. 
Deväťdesiate roky priniesli výdobytky, ktoré
dnes každodenne používame. Prvá integro va ná

webová kamera sa objavila v roku 1999 v Sony
Vaio PCG-C1. Rok nato uviedla tá istá spo loč -
nosť prvý prenosný počítač s technológiou
Bluetooth pod označením Vaio PCG-SR. A WiFi
sa sériovo do bežných notebookov dostáva
koncom dekády.
Prelom storočí – to už je súčasnosť. Dnešným
hitom sú prenosné počítače spoločnosti To -
shi ba s vyše 500-gigabajtovým pevným SSD
diskom a Asus s 512-gigabajtovým SSD,
konkrétne v modeli S121. Mimochodom, prvý
SSD disk predstavili už v roku 1978 a stál ma -
ličkosť – 8 800 dolárov. Práve SSD disky v kom-
 binácii s mimoriadne úsporným procesorom
Intel Atom umožnili najväčšiu zmenu note-
bookov súčasnosti – nástup malých a lacných
prenosných počítačov s deväť- až jedenásťpal-
 covými displejmi, pre ktoré sa vžilo aj ozna če-
 nie netbooky. Ich výhodou nie je len nízka
cena, ale aj kompaktné rozmery a hmotnosť
okolo jedného kilogramu. Bez problému sa
zmestia aj do väčšej dámskej kabelky. Na Slo -
vensku bol prvou lastovičkou model Asus EEE
707, ktorý sa vlani dal kúpiť za necelých desať-
tisíc korún. 

Sony Vaio PCG-C: Prvý notebook s integrovanou webovou kamerou.

Epson HX-20: Na začiatku osemdesiatych rokov bol jedným z najpokrokovejších počítačov. 
Dokonca mal integrovanú tlačiareň a na batérie pracoval päťdesiat hodín.

Compaq SLT/286: V roku
1988 sa v tomto priekopníc-
kom modeli po prvýkrát obja-

vila 3,5-palcová disketová
mechanika a gra-

fická karta. 



N
ajbližšie roky sú jasné – o zmenách
sa dokonca veľa diskutuje. K tým naj -
zaujímavejším patrí nástup nového
štandardu USB 3.0, objaví sa nová ver-

zia Windows 7.0 a pomalý prechod z 32- na
64-bitovú architektúru. 
Očakávať možno tiež razantnejší nástup doty -
kových tabletov, pretože nový iPod a iPhon
obrovsky spopularizovali technológiu doty ko -
vého ovládania. Už dnes sú na trhu tablety 
s technológiou multi-touch, ktorá umožňuje pra-
covať súčasne viacerými prstami. Pokračova nie
tejto technológie súvisí s masívnym rozší re ním
webových kamier, ktorými je dnes vybavený aj
ten najlacnejší počítač. Pôjde o rozpoznáva nie
pohybov. Aj to začína pomaly prenikať na trh,
priekopníkom je Toshiba s notebookom Qosmio
G55, na ktorom možno gestami ovládať multi-
médiá. 

Aká bude budúcnosť?
Veľa nádejí sa dnes vkladá do bezdrôtového
prenosu elektrickej energie. Už vlani inžinieri
z Intelu predviedli prenos elektriny na vzdia -
lenosť niekoľkých desiatok centimetrov.
Problémom je zatiaľ, že takto sa prenáša iba
striedavý prúd a potrebné zariadenie je pri -
veľké, aby sa zmestilo do notebooku.
Odborníci tvrdia, že do praxe by sa táto techno-
lógia mohla dostať do desiatich rokov. Mobilné
zariadenia sa potom stanú skutočne mobilný mi
– už žiadne prídavné batérie a hľadanie zásuviek

po letiskových termináloch. Postačí jednoducho
otvoriť notebook, cez bezplatné WiFi sa pri po jiť
na internet a popri surfovaní si zároveň dobíjať
počítač.

Mikroskopický memristor
Čoraz častejšie sa budeme stretávať aj s pojmom
memristor. Ide o počítačový komponent, ktorý
by už v najbližšej dekáde mohol celkom zmeniť
nielen architektúru notebookov, ale aj sto lo vých
počítačov a flashové pamäte by celkom vytla -
čil z trhu. 
Ide o mikroskopicky malú pasívnu súčiastku,
ktorá si dokáže „zapamätať“ elektrické impulzy,
aj keď je vypnutá. Memristor sa vlani úplnou
náhodou podarilo vytvoriť vedcom zo spo loč -
nosti Hewlett-Packard pri výskume nano met -
rových štruktúr pre nové integrované obvody.
Unikátnou vlastnosťou memristoru je, že si za-
pamätá teoreticky nekonečné množstvo sta vov.
To umožní konštrukciu oveľa menších – na ozaj
vreckových – a neporovnateľne efek tív nejších
počítačov. 
Memristory dokážu na -
hra diť operačnú
pamäť počí-
tača.

Zapamätajú si presne stav, v ktorom bol počítač
vypnutý a po zapnutí sa počítač mno honásob ne
rýchlejšie vráti presne do tohto stavu, takže
majiteľ môže okamžite pokračovať v preruše nej
práci. Je veľmi pravdepo dob né, že aj dnešné
pevné disky postupne nahradia memristorové,
ktoré budú neporovnateľne väč šie, pokiaľ ide
o schopnosť ukladať dáta, a sa mo zrejme aj
rýchlejšie. 

Stovky jadier 
v procesoroch?
Srdcom každého
počítača je proce-
sor, a tak sa logic -
ky ich rýchly
vý voj najviac sle-
duje. Viacjadrové
procesory sú už
samozrej-
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Prenosný nebude len slovo
Pozrime sa do vzdialenejšej budúcnosti. Ako budú vyzerať 
prenosné počítače o desať rokov a aké nové technológie sa v nich objavia.

AUTOR: MARTIN DOMČEK
FOTO: ARCHÍV VÝROBCOV

Dizajnové medzníky: Z hľadiska miniaturizácie boli
nimi PDA, ktoré sa začali objavovať v prvej polovici 

deväťdesiatych rokov. Dnes sa rozdiel medzi 
nimi a inteligentnými mobilnými telefónmi 

do veľkej miery zotrel.

Memristor: Umožní vytvárať naozaj
miniatúrne plnohodnotné počítače
– možno aj vo veľkosti kľúčenky.



mosťou. Koncom minulého roka predstavil
Intel šesťjadrový procesor Itanium, tento rok
chce jeho konkurent AMD uviesť osem-
jadrový procesor Montreal. 
Technooptimisti tvrdia, že v blízkej
budúcnosti sa dočkáme proce-
sorov, ktoré môžu mať rá-
dovo až stovky jadier. Že
táto myšlienka nie je
úplne utopická, svedčí aj
fakt, že Intel už pred dvo ma
rokmi predstavil 80-jadrový
procesor. Nie je isté, či vývoj bude
naozaj tak akcelerovať. Intel už verejne
avizuje pozastavenie mnohých výs kum-
ných projektov, dokonca zrušil uvedenie
nového 32-jadrového procesoru, ktoré bolo
plánované na budúci rok. 

Koniec grafických kariet
Pre notebooky je skôr zaujímavý iný trend – sna -
ha integrovať grafickú kartu s procesorom. 
V tejto oblasti dosť experimentuje AMD, ktoré
dokonca kúpilo známu spoločnosť ATI, špecia li-
zujúcu sa predovšetkým na výrobu grafických
kariet. Externé karty sa totiž pri notebookoch
ukázali ako slepá cesta, tri štvrtiny z nich dnes
majú integrovanú grafiku. Problémom nie je
len ich cena, ale aj energetické nároky znižu-
júce výdrž prenosných počítačov. Prvé takéto
riešenia by sa v prenosných počítačoch mohli
objaviť možno už v budúcom roku. 

S grafikou v notebookoch súvisia
ešte zaujíma vejšie veci. Intel
vlani ohlásil vývoj vlast-
ného grafického sys-
tému, ktorý je
známy len pod kó-
dovým názvom
Larrabee. Nič viac sa 
o ňom zatiaľ nevie. 
V každom prípade sa ako zákazníci
máme na čo tešiť. Prenosný počítať sa
zmení na to, čo si pod týmto pojmom
„prenosný“ naozaj predstavujeme. Aj keď je to
zatiaľ hudba vzdialenejšej budúcnosti. 

Hranice použiteľnosti: S miniaturizáciou počítačov sa začína objavovať problém s ergonómiou 
– preto treba vyvíjať úplne nové typy klávesníc.

Dotykové displeje: Dnes sa čoraz častejšie začína v inteli-
gentných telefónoch a tabletoch využívať technológia
multitouch. V blízkej budúcnosti sa možno objavia sofis-
 tikovanejšie aktívne povrchy.

Veľké displeje: Sú pomerne náročné na energiu 
a skracujú čas, ktorý možno prenosný počítač využívať

bez pripojenia do elektrickej siete. Riešením 
bude bezdrôtový prenos energie. 

Možno už v ďalšej dekáde.
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Zrodí sa v kríze 
„slovenská Nokia“?

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: EMANUEL BOSON

Má vôbec zmysel hovoriť o inováciách 
v čase krízy?
Určite áno. Pýtajme sa, čo nám chce kríza po -
vedať, čo sme robili zle, ako to máme zmeniť.
Krízu chápem ako očistný proces, aby sme sa
z nej poučili. Niekedy sa pýtam, či sa náhodou
kríza neskončila v polovici minulého roka – veď
za krízu môžeme považovať aj to, ako sme sa
desiatky rokov dopovali redbullom, až sa z toho
rozbúchalo srdce. Dnes sa vlastne vraciame
do normálneho stavu. 

Ale normálny stav pre Slovensko vo sfére
inovácií nie je lichotivý. 
Rebríčky hodnotenia inovatívnosti firiem sa
zameriavajú na počty patentov, koľko majú

novátorov, koľko prostriedkov dávajú na vý -
skum a vývoj. Neviem, či je to správna meto -
dika. My inovácie nechápeme ako patent,
nejaké technické riešenie. Inovácia je čokoľvek
nové, čo nám prinesenie peniaze, náskok pred
ostatnými. Napríklad nové produkty a podni -
kateľské systémy, trebárs systém hotelov či
reštaurácií, nový nápad, ako dá robiť reklama.
A tu by som sa o potenciál slovenských firiem
nebál. 

Naozaj?
Za dvadsať rokov si vybudovali excelentnú
vý robnú spôsobilosť. Peugeot, Volkswagen,
Samsung sú firmy so špičkovými výrobnými
systémami, ktoré obstoja v celosvetovom

porovnaní, vyrábajú produktívne, bez strát,
flexibilne a disciplinovane. A ďalších dvadsať
rokov nás čaká učiť sa inovovať, robiť biznis,
musíme sa naučiť mapovať zahraničné trhy,
dobýjať ich a, samozrejme, vyvíjať nové pro-
dukty.

Aký majú teda z vášho pohľadu inovačný
potenciál slovenské firmy? 
Treba ich rozdeliť na dve skupiny. Prvou sú
veľké zahraničné výrobné podniky. O inovač -
nom potenciáli tu ťažko hovoriť. V Žiline KIA
jednoducho postavila linky a majú vyrábať
lacné autá. Ani manažéri, ani zamestnanci
veľký priestor na inovácie nemajú – tu je dô le -
žité predovšetkým zlepšovať výrobný proces. 

Slovensko je na chvoste v hodnoteniach inovačného potenciálu krajín Európskej únie. Medzi 27
štátmi sme kdesi na 23. mieste a zaraďujeme sa do skupiny dobiehajúcich krajín. Ján Košturiak
tvrdí, že práve kríza nám dáva šancu to zmeniť. „Nelamentujme nad krízou a začnime tvoriť svoju
budúcnosť,“ prízvukuje prezident Fraunhofer IPA Slovakia. A hlavný nástroj vidí v tvorivom využití
inovačných procesov. 



Druhou skupinou sú domáce stredné a malé
firmy. Tam je, naopak, obrovský potenciál. Počas
dvadsiatich rokov postavili svoje základy, zorga-
nizovali procesy, stavali haly, nakupovali stroje,
zháňali ľudí. Inovačný proces sa tu však ešte
nemal čas naplno rozvinúť. Keď sa stretávam
s majiteľmi, stále diskutujú o výrobe, nákupe,
predaji. O tom, čo budú robiť o päť či desať
rokov, rozmýšľa len malá skupina ľudí. Nie
preto, že by ich to netrápilo, ale jednoducho
na to nemajú čas.

Ale to je problém. 
Práve teraz je správny čas. Kríza veľa vecí mení,
mení sa trh a mnohé firmy nemajú čo robiť,
klesli objednávky. Majitelia teraz po prvý raz
začínajú masovejšie rozmýšľať o budúcnosti.
Nová vlna inovácií niekoho vynesie hore a nie -
koho možno potopí. Inovačný potenciál vidím
najmä v menších firmách, tie veľké ho skôr
zabíjajú. Pôsobí tam zotrvačnosť a kým sa ná-
pady dostanú až k ľuďom, ktorí rozhodujú, je
často neskoro.

Akým spôsobom nasmerovať energiu
na inovácie? 
V prvom rade – ak niekto potrebuje pomoc, musí

si to sám uvedomiť. Doba, keď sa ani tak nebolo
treba snažiť, aby bol človek úspešný, je za nami.
Zlaté časy sa skončili. Keď priemysel rástol o de-
 siatky percent, mnoho ľudí sa pomerne ľahko
dostalo k úspechu, malí sa často zviezli pri
veľkých. Ale biznis stál na určitej monovýrobe,
na jednom type zákazníkov. Teraz bude úspech
postavený na znalostiach. Firmy si to začínajú
uvedomovať, musia sa učiť, treba začať budovať
nové tímy. V mnohých prípadoch sú brzdou
sami majitelia. Mali by sa začať vzdelávať, čítať
knihy, nielen titulné stránky, ísť do hĺbky.
Pozerať sa na svoju firmu cez prizmu nových
poznatkov, pochopiť, čo sú inovačné procesy. 

Ako chápete inovačné procesy?
Najväčšou chybou je, že inovačný proces vo
firme vôbec neexistuje – máte proces nákupu,
predaja, logistiky... Existuje aj proces vývoja,
ale to si ľudia mýlia – vývoj je vlastne len vy-
robenie inovácie, technická realizácia prototypu
a uvedenie do sériovej výroby. Inovácia je ten
krok predtým – analýza informácií z trhov,
sledovanie zákazníkov, príležitostí, inovačné
projekty. Prakticky v žiadnej slovenskej firme
nenájdete zadefinovaný proces inovácie ako
kľúčový proces. Zväčša je tam len skupina nad -

šencov, ktorí sa o niečo pokúšajú, ale to sa nedá
nazvať inováciou. Väčšina ľudí vo firmách
pracuje na základe produktivity – nesmieme
spraviť chyby, nemáme čo experimentovať,
ale vyrábať. 

Inovácie budú potrebovať aj špičkových
ľudí. Kde ich vziať?
Kríza pomáha nájsť vo firmách ľudí, ktorí ju
môžu potiahnuť. Momentálne sa inšpirujem
myšlienkami Baťovcov, ako analyzovali krízu
v roku 1932. Plánovali zriadiť podnikateľskú
univerzitu. Tvrdili, že kým sa nevytvorí domáca
vrstva vzdelaných kapitalistov, schopných
rozvíjať ľudí okolo seba, zostane Česko slo ven-
 sko len krajinou s námezdnou pracovnou silou.
Tak ako dnes Slovensko. Aj my potrebujeme
vlastné firmy, ktoré budú ťahať peniaze sem
a nie preč. 

A čo systém vzdelávania na školách?
Nepoznám na Slovensku školu, kde by učili
získať znalosti. Ide o dve rozdielne veci – pod
informáciou chápeme popis nejakej receptúry,
napríklad akú štruktúru má mať oceľ a aký je
postup pri výrobe odliatku. Dôležitá je však
znalosť – teda použitie informácie v praxi. Aj
školy sa budú musieť transfor movať, učiť to,
čo je dôležité pre žiakov a nie pre učiteľov.
Myslíme si, že učiteľ musí žiaka veľa naučiť.
Ale funguje to inak – učiteľ by mal vedieť
žiaka zapáliť, aby chcel vedieť, a keď sa iskra
rozhorí, stačí, ak mu robí kouča, mentora. Žiak
nemôže byť pasívny poslucháč, ktorý sedí so
zopnutými rukami, nikto sa ho nepý ta, či ho to
vôbec zaujíma a na konci máme chodiacu en-
cyklopédiu.

Ale znalosti sa rozvíjajú predovšetkým
vo firmách.
To je pravda. Zoberte si napríklad Toyotu. Tam
je každý manažér mentor, ktorý si v praxi vy-
chováva svojich žiakov a cibrí ich znalosti. Až
potom ich pustia do akcie. Aj preto je Toyota
tak ďaleko. Dnes počas krízy v jednom americ -
kom závode s troma tisíckami ľudí Toyota už
dva mesiace nevyrába. Ale ľudia chodia do
fabriky, učia sa, robia rôzne workshopy, zdo -
konaľujú procesy, trénujú takmer ako vojaci
alebo športovci. Chystajú sa na to, čo bude po
kríze, aby boli ešte lepší. Všetci ich
konkurenti radšej ľudí poprepúšťajú alebo
nechajú doma, ale čo sa doma naučia? Toto
nám chýba a musíme to zmeniť. Prečo firmy
nehodnotia svojich manažérov podľa toho,
koľkých ľudí niečo naučili, ale len podľa toho,
koľko zarobili? Veď úloha manažéra nie je
zarábať peniaze, ale učiť zarábať peniaze svojich
spolupracovníkov. O inováciách treba prestať
rozprávať a začať ich robiť – budovať tímy, ktoré

Ján Košturiak vyštudoval strojársku technológiu na Vysokej kole dopravy a spojov v Žiline.
V roku 1987 nastúpil do Fraunhofer IPA Stuttgart, s ktorým spolupracuje dodnes. V roku
1992 pôsobil na Technickej univerzite vo Viedni a začal pravidelne prednášať na HST v
Ulme. V roku 1997 ho vymenovali za profesora Žilinskej univerzity a o tri roky neskôr za
profesora ATH Bielsko-Biala. Od roku 1990 pracuje aj ako konzultant pre priemyselné pod-
niky. V roku 1995 založil Inštitút priemyselného inžinierstva v Žiline, ktorý sa v roku 2000
spojil s aktivitami Fraunhofer IPA Slovakia a odvtedy vedie túto organizáciu. Počas svojej ka-
riéry pracoval ako konzultant, kouč a školiteľ pre mnohé firmy – napríklad Volkswagen,
Sauer Danfoss, Leoni, DaimlerChrysler, Visteon, Johns Manville, Mondi, SHP Group, IKEA,
Linet, Bonatrans, IDC Holding, Škoda Auto, ÖBB, Siemens, Elcom, Fosfa či Decodom.



budú pracovať na inovačných projektoch.
Úspešnosť nebýva vysoká, vyjde jeden z desia -
tich, ale už sama tvorba inovácie je proces
učenia sa. 

Slovenské firmy nemajú silný výskum,
takže s rozvojom znalostí aj inovácií môže
byť problém. Dokážu im pomôcť vedecké
ústavy?
Budú musieť začať vznikať spojenia medzi vy -
sokými školami, výskumnými ústavmi a firma-
mi. Na Slovensku sa každý hrá na svojom
piesočku, bojujeme medzi sebou. Z eurofondov
si firmy nakúpili rovnaké stroje, sú od seba
vzdialené dvadsať-tridsať kilometrov a majú ich
využité na dvadsať percent. Musíme sa zosieťo-
vať. Robiť inovácie a prenikať na zahraničné
trhy trvá roky, niekedy desaťročie. Ale čaká
nás to, nevyhneme sa tomu. Budeme musieť
vytvárať vlastné koncepty, nekopírovať druhých
– musíme vytvoriť niečo v štýle slovenskej
Nokie alebo čosi podobné. 

Ako môže vzniknú slovenská Nokia?
Nokia vznikla v prostredí technologických
parkov a to je najlepšie prostredie. Musíme
však prekonať existujúce ohraničenia. Dnes
sa snažia všetky vedeckovýskumné granty vy -
užiť pre seba univerzity, profesori si ich poberú
a napíšu ďalšie správy, ktoré možno nikto ani
nečíta. Separatizmus je obrovskou brzdou. A po
druhé, nemôžeme skúmať celý vesmír. Financo-
 vať by sme mali len určité smery, ktoré majú
šancu, lebo nikto neurobí nič poriadne. Aj veda
sa musí prispôsobiť novým podmienkam – po-
trebuje marketing a výkonnejší manažment. 

Vravíte, že nemôžeme skúmať celý vesmír.
Čo má šancu?
Na Slovensku vidno obrovský rozmach IT firiem,
časť z nich už robí pod zahraničnými, ale zostali
aj slovenské, napríklad Eset. Perspektívu má
informatika, všetko, čo súvisí s počítačmi a soft-
vérom. Aj nanotechnológie a výroba mikro sú -
čiastok, napríklad GMS a systémy RFID, ktoré
umožňujú sledovanie pohybov a parametrov
na človeku, ponúkajú možnosti, pre ktoré je
na Slovensku priestor. Ani v obrábaní materiá lov
a strojárstve na tom nie sme zle. Mohlo to však
ísť aj rýchlejšie a boli by sme ďalej.

Kríza nás teda núti zmeniť smerovanie. 
Môžeme ísť ako doteraz cestou nízkych vý rob-
 ných nákladov, ale to je cesta do pekla. Mož -
nosti sú v podstate dve. Buď budeme súťažiť
s Číňanmi vo výške nákladov ako v posledných
rokoch, alebo sa budeme snažiť ísť do vývoja
niečoho nového, vyššej pridanej hodnoty a ino -
vácií, do vyšších trhových segmentov. Sloven-
sko sa musí prebiť do prvej ligy – budúcnosť

priemyslu je v tom, že platiť sa bude za zna -
losti, pridanú hodnotu a služby. Kamkoľvek
prídete na Slovensku, rozprávajú vám o cene:
My sme najlacnejší. Ale nevidel som trebárs
reštauráciu, kde by povedali: Na našom jedle
si tak pochutíte, že vás nebude zaujímať jeho
cena. Všetci sa teraz desia cezhraničných ná -
kupov, ale nerozmýšľajme len o našom trhu,
veď na svete je dosť bohatých ľudí, tak im niečo
ponúknime. 

Čo ešte zmení kríza, ako bude vyzerať
Slovensko a svet o niekoľko rokov? 
Vidím dva možné smery. Jeden sa podobá Or-
wellovej vízii. Všetky otrasy spôsobia, že štát

začne posilňovať svoje funkcie, nazval by som
ich kontrolné. Tu majú miesto vystrašení ľudia,
ktorí sa boja teroristov, krízy a čo ja viem čoho,
a tí sa budú podriaďovať štátu a politikom. 
Imponuje mi druhý smer – kríza by nás mala
poučiť, že zodpovednosť za seba máme vý -
hrad ne sami. Nedáme sa manipulovať média -
mi, politikmi, bankármi alebo reklamou. Azda
si uvedomíme, že nie je dobré vo všetkom sa
spoliehať na štát. Po kríze asi vznikne vrstva
hlbšie uvažujúcich ľudí a nastúpi obdobie
múdrosti, nebudeme ako stádo, ktoré sa nechá
niekam hnať. Napokon aj umelé zvyšovanie
spotreby, ktoré predchádzalo kríze, bola ur či tá
manipulácia. 
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T
est bol jednou z kľúčových požiada viek
Národnej diaľničnej spoločnosti v úvod-
 nej fáze projektu komplexnej služby
výberu mýta. Mal preveriť, či navrh nu tý

koncept bude schopný plniť očakáva né paramet-
re a dosiahne požadovanú efektivitu a presnosť
výberu mýta. 

Desiatka skúšok
Test sa skladal z desiatich čiastkových skúšok,
pri ktorých sa priamo na slovenských cestách
overovali technické parametre vrátane regis trá-
 cie, inštalácie a korektného chodu palubnej
jednotky OBU (On Board Unit). Testovalo sa aj
rozpoznávanie prítomnosti vozidla na vyme dze-
nom mýtnom úseku, ako aj správne vyúčtova nie
jednotlivých mýtnych transakcií. 
Firma SkyToll použila pri teste deväť náklad-
ných áut s hmotnosťou nad 3,5 tony a jeden
autobus. Počas piatich pracovných dní prešli
viac ako 13,2 tisíca kilometrov, pričom každé

vozidlo malo dve aktívne palubné jednotky a ne-
závislé monitorovacie GPS zariadenie. Pri všet -
kých testovacích procedúrach a jazdách sa
zúčastnili experti Národnej diaľničnej spo loč nos -
ti, spoločnosti SkyToll a jej subdodávateľov. 

Výsledky nad očakávania 
„Siemens prevzal zodpovednosť za termín 
a ús pešný priebeh testu. Uskutočnil sa v pod-
statne väčšom rozsahu, ako sa pôvodne určilo,
a zozbierali sme oveľa viac dát, ako požadovali
podmienky tendra,“ hovorí projektový manažér
spoločnosti Siemens Miloš Plesník. Za Siemens
sa zúčastnili dva úzko spolupracujúce tímy – slo -
venskí odborníci zabezpečovali testy a rakúski
kolegovia im poskytovali technickú podporu.
„S výsledkami testu sme mimoriadne spokojní.
Miera rozpoznávania mýtnych úsekov dosiahla
úroveň 99,85 percenta, čo nastavuje nové
medzinárodné technické štandardy pre celý
sektor výberu mýta,“ zdôrazňuje Vladimír

Slezák, generálny riaditeľ a predstaviteľ spo loč -
nosti Siemens na Slovensku. Systém na báze
satelitnej technológie podľa neho dokazuje,
že okrem výraznej miery flexibility a funkcio -
nality predstavuje aj vysoko spoľahlivé riešenie
pre celonárodné mýtne systémy.

Termín už klope na dvere
Mýtny systém sa má spustiť 1. januára budúceho
roka a tomuto cieľu sa v súčasnosti podriaďuje
všetko úsilie. „Postupujeme v súlade so stano -
veným harmonogramom tak, aby sa výber mýta
mohol spustiť podľa požiadaviek Národnej diaľ -
ničnej spoločnosti,“ hovorí Matej Okáli, gene rál -
ny riaditeľ spoločnosti SkyToll. Znamená to
vybudovať komplexnú IT infraštruktúru na
automatizovaný zber a spracovanie údajov,
vytvoriť sieť kontaktných a distribučných miest
na celom území Slovenska, zvládnuť distribúciu
satelitných palubných jednotiek OBU a vybudo-
vať kontrolné brány. Okrem toho treba do konca
roka vyškoliť pracovníkov mýtnej polície, spustiť
prevádzku call centra a ďalšie nevyhnutné
kroky. 

Pravidelné inovačné aktuality priamo na váš e-mail. Registrácia na www.visions.sk/aktuality

T E C H N O L Ó G I E

Elektronický výber mýta
obstál v testoch
Slovenský mýtny systém spoločnosti SkyToll je svetový unikát 
– okrem diaľnic a rýchlostných ciest pokryje aj veľký rozsah ciest
prvej triedy. Má za sebou prvý úspešný test, ktorý preukázal jeho
vysokú spoľahlivosť.

AUTOR: ĽUBOMÍR HÚŽEVKA
FOTO: PETER HUDEC

Termín sa blíži: Vozidlá vyrazili na testy 9. januára. 
O rok neskôr už bude výber elektronického mýta realitou.

Inštalácia OBU: Každé testovacie vozidlo malo dve 
aktívne jednotky.

Satelitná palubná jednotka: Testovacie zariadenie preverila záťaž na spoplatnených aj nespoplatených cestných úsekoch.

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



46 47 VISIONS 02 2009

A U T O  M O T O

B
enzínová „tisícpäťstovka“ s výkonom
trojlitrového šesťvalca, s krútiacim mo-
mentom preplňovaného diesela a so
spotrebou podobnou hybridom? To

všet ko je možné a tajomstvo sa skrýva v zmene
kompresného pomeru. 

Ako zmeniť pomer?
Kompresný pomer je na pohľad nudný technic ký
termín. Vyjadruje pomer objemu nasatej a stla-
čenej zmesi. Ak má motor napríklad kompres ný
pomer 1:9, znamená to, že zmes paliva a vzdu-
chu stlačí pri kompresii deväťkrát. Technici
dobre vedia, že čím je kompresný pomer väčší,
tým je vyššia účinnosť motora a tým viac ener-
gie získa z každej molekuly paliva. 
Má to však háčik. Stláčaná zmes sa natoľko
za hrieva, že sa môže zapáliť skôr, než piest
dosiahne hornú úvrat a skočí iskra. Pri benzí -
nových motoroch sa preto kompresný pomer
pohybuje od 1:8 po maximálne 1:13. Motory 
s nižším pomerom dokážu spaľovať prakticky
čo  koľvek, tie s vyšším už musia tankovať vý -

hradne palivo s vysokým oktánovým číslo. Prá ve
to vyjadruje odolnosť proti samovznie teniu. 
Náchylnosť k samozápalu však nie je vždy rov-
naká. Pri nízkom a strednom zaťažení môže
motor pracovať bez samozápalov aj s vyšším
kompresným pomerom. Ako to však dosiahnuť,
keď objem spaľovacieho priestoru a dráha
piesta sú v klasických motoroch nemenné? 

Saab zostal v zásuvke
Myšlienka premenlivého kompresného po me-
ru nedala spávať technikom švédskeho Saabu
už v osemdesiatych rokoch. V roku 1990 získali
prvý patent motora, ktorý dokázal meniť veľkosť
spaľovacieho priestoru. Zatiaľ posledným stup-

ňom vývoja je päťvalec s objemom 1,6 litra SVC,
ktorý Saab predstavil v roku 2000. Aj vďaka
mechanickému kompresoru mal rozprávkový
výkon 165 kW a 305 Nm krútiaceho momen tu.
Saab predpokladal, že v porovnaní s motormi
rovnakého výkonu by mal spotrebu nižšiu 
o 30 percent.
Kompresný pomer sa menil v rozsahu 1:8 až
1:14. Hlava tohto motora nebola spojená pevne
s blokom. Prerastala čiastočne do bloku po dob-
 ným spôsobom, ako keby ste nasadili veko na
škatuľu od topánok. Nakláňanie hlavy oproti
bloku v rozsahu štyroch stupňov stačilo, aby sa
menila veľkosť spaľovacieho priestoru a tým
aj kompresný pomer. 

Čary s kompresiou
Nazdávate sa, že spaľovací motor to má definitívne zrátané? Mýlite sa. Kým vyčerpáme posledný
barel ropy, čaká spaľovacie motory ešte niekoľko desiatok rokov aktívnej služby. A jeho kariéra sa
rozhodne nebude podobať unavenému odchodu do dôchodku. 

AUTOR: TOMÁŠ ANDREJČÁK
FOTO: ARCHÍV VÝROBCOV

Technické parametre motorov so zmenou kompresie
Motor MC5-5 VCRi 1,8 DiesOtto Saab 1,6 SVC
Počet valcov / ventilov 4/16 DOHC Turbo 4/16 DOHC Kompressor 5/20 DOHC Kompressor
Zdvihový objem (cm3) cca 1 500 cca 1 800 cca 1 600
Max. výkon (kW) 160 175 165
Max. krút. moment (Nm) 420 400 305
Spotreba na 100 km (l) cca 6,7 cca 6,0 cca 7,0

Luxusná limuzína: Mercedes F700 si vystačí so štvor-
valcom DiesOtto s varibilným kompresným pomerom. 



Sľubná technológia však zostala v zásuvke. Po -
dobne pochodili aj ďalšie projekty Saabu, ktorý
upadal pod tragicky zlým vedením General
Motors. 

Sobáš pod kapotou
Objavili sa však ďalšie riešenia. Pred dvoma
rokmi na autosalóne vo Frankfurte nad Moha -
nom odhalil Mercedes-Benz fascinujúci koncept
limuzíny F700. To najzaujímavejšie ukrývala
kapota. Namiesto osem- či dvanásťvalca, ktoré
by ste tu logicky očakávali, vystačil si F700 so
štvorvalcom DiesOtto s úplne štandardným
zdvihovým objemom 1,8 litra. Očarujúcich
175 kW a 400 Nm krútiaceho momentu má na

svedomí aj variabilná kompresia. 
Technické detaily si Mercedes-Benz necháva
pre seba. Vie sa len toľko, že DiesOtto pracuje
na benzín, ale v niektorých režimoch si poži -
čiava princíp činnosti vznetového motora, kde
sa palivo vznieti jeho vstreknutím do stla če né ho
horúceho vzduchu. Pri štarte a plnom zaťažení
sa zmes benzínu a vzduchu privádza k vý bu chu
ako v štandardnom zážihovom motore zapaľo-
 vacou sviečkou. Do režimu kontrolovaného
samozápalu (homogénne spaľovanie) sa
DiesOtto automaticky prepne počas jedného
pracovného taktu, keď sa ocitne v oblasti men-
šieho zaťaženia, čiže pri nízkych a stredných
otáčkach. Výsledkom takejto „svadby“ pod
kapotou je priemerná spotreba šesť litrov
benzínu a veľmi nízke emisie oxidov dusíka. 

Francúzi to myslia vážne
Nová technológia, samozrejme, nie je lacná.
Francúzska spoločnosť MCE-5 je však pre sved -

čená, že do roku 2012 dokáže ponúknuť prija-
teľné ceny. V marci v Ženeve predstavila pro-
 totyp štvorvalca 1,5 VCRi s variabilným
kompresným pomerom. Zabudovala ho do
celkom nenápadného čierneho Peugeotu 407.
Nie náhodou, na vývoji totiž spolupracuje 
s koncernom PSA. 
Pohľad na rez tohto technologického zázraku
vám asi vyrazí dych, pretože tu nenájdete piest
prepojený s kľukovým hriadeľom pomocou
ojnice. Ale ako to už pri geniálnych nápadoch
býva, princíp je pomerne jednoduchý. Piest je
s ojnicou prepojený cez akési vahadlo. Nasta -
vením jeho kotevného bodu sa mení vertikál na
dráha piestu a tým aj veľkosť spaľovacieho
priestoru, a teda kompresný pomer. V tomto
prípade v nevídanom rozsahu od 1:7 až po 1:20.
Dokáže ho pritom meniť individuálne pre kaž-
dý valec. 
Podľa MCE-5 je motor vyrobený zo súčiastok,
ktoré sú dnes bežne dostupné v sériovej vý -
robe, a vystačí si bez drahých elektrohydra ulic-
kých ventilov. Má síce o niečo širšiu stavbu,
ale aj mnoho výhod. Predovšetkým fascinujú ce
parametre. Z objemu 1,5 litra dáva výkon 160
kW a krútiaci moment 420 Nm. Spotreba v tes -
tovanom Peugeote, teda aute strednej triedy,
bola priemerne len 6,7 litra na sto kilomet rov.
A najlepšie na koniec. Do roku 2015 by mohla
byť výrobná cena takéhoto motora o dvetisíc
eur nižšia než porovnateľne úsporného naf to-
vého motora a o tri tisícky nižšia v porovnaní
s hybridnou technológiou. 

MC-5 VRCi: Zmena kompresného
pomeru je vyriešená prepojením
piesta s kľukovým systémom cez 
vahadlo.

Saab: Motor so zmenou 
kompresie skúša od roku 1990. 
Posledný model je päťvalec 
SVC s výkonom 165 kW.
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T
ímy špecialistov po celom svete usi -
lovne vyvíjajú nové technické vlákna,
ktoré zadržujú či uvoľňujú teplo, iné
zasa vrstvia hydrofóbne a hydrofilné

materiály tak, aby malo naše telo pri športo -
vých aktivitách príjemné pohodlie.
Austrálčania sa zamerali na klasickú vlnu. Je
to pochopiteľné, veď vlnársky priemysel sa tu
rozvíja od roku 1788, keď k brehom konti-
nen  tu dorazili prvé lode so španielskymi ov-
cami merino na palube. Zvieratá sa

adap tovali na novú klímu a výsledkom bolo
jemnejšie a belšie rúno. Prvá exportná do -
dávka austrálskeho merina mierila v roku
1807 do Veľkej Británie, dopyt rástol a za
niekoľko desaťročí sa na austrálskej pôde
páslo viac oviec ako kde koľ vek na svete. 
V modernej dobe však nastúpili syntetické
látky a nové zmesi nenáročné na údržbu 
a vlnu začali zatláčať do úzadia. Aj preto
práve austrálsky vlnársky priemysel stojí 
na čele dnešných novátorov.

Tri nové tkaniny
Pod vlnou si každý predstaví čosi, čo zohrieva,
občas trochu „hryzie“, po praní sa zrazí a časom
splstnatie. Odevy z vlny sú v našich tradičných
predstavách stále veľmi teplé, trochu ťažké a ak
má človek nohavice z vlneného flanelu, mal
by mať stále poruke žehličku.
Ale časy sa menia. Pánsky oblek z letnej vlny
už nie je nič výnimočné, je ľahký a chladí. Ino -
vácie sa však nekončia, skôr sa týmto niekde
pred dvadsiatimi rokmi začali. Austrálčania
ponúkajú novú kolekciu Merino Touch v troch
skupinách.
Prvou je mercerované merino. Doteraz sme
poznali len mercerovanú bavlnu. Pri merce -
rá cii sa materiál spracúva v chladných rozto -
koch lúhu a súčasne sa napína. Ide o po merne
dras tické spracovanie prírodného vlákna, ale
vý sledkom je mäkkosť a splýva vosť. Techno -
lógia používaná pri mercerovaní vlny sa apli -
kuje v prvom stupni spracovania najmä pri
pradení. Proces kompletne odstraňuje
stupňovitú štruktúru merino vlákna, dá mu
veľ mi hladký a mäkký povrch. Po odstránení

Premeny vlny
Revolúciu v odevnom priemysle nerobia v ostatných rokoch nové
strihy a formy, ale látky, z ktorých sa oblečenie šije. Nové tech-
nológie priniesli nielen úplne neznáme hi-tech materiály, ale
umožnili aj nevídané premeny klasických prírodných vláken. 

AUTOR: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: AWI

Moderná a príjemná: Látka Merino Touch Intimates
odstránila nepríjemný pocit z vlny, keď sa dotýka
priamo pokožky.



pri rodzených stupňov sa svetlo odráža od
hladkého povrchu a vlákno sa jemne leskne 
a ľahko trblie ta. 
Látka Merino Touch Intimates zasa ruší neprí-
jem ný pocit z vlny, keď sa dotýka priamo po -
kož ky. Táto technológia používa procesy
deka tovania, pri ktorých sa pletené štruktúry
volia tak, aby boli maximálne pružné a vracali
sa do pôvodného tvaru. Sú mäkučké, ľahké 
a šijú sa z nich odevy, ktoré sa nosia priamo
na tele. 
Merino Cool zasa patrí do skupiny veľmi ľah -
kých tkanín pre celoročné luxusné dámske 
a pánske odevy, ale dnes sa už používajú aj
pre ležérne oblečenie. Prirodzene reagujú na
teplotné zmeny okolia a tela tak, že používa -
teľa udržiavajú v teple alebo ho chladia. Pred
dvadsiatimi rokmi mala chladivá vlna štandard-
nú hmotnosť 220 g/m². Vďaka novej tkáčskej
technológii dnes mäkká tkanina váži menej
ako 165 g/m².

Z večierka pod sprchu
Úplne prevratná je skupina Merino Fresh (čisté

merino). Predstava, že po príchode z večierka
skončíte ešte oblečení v zafajčenom obleku pod
sprchou, je síce trochu pritiahnutá za vlasy, ale
nie je nesplniteľná. Nová technológia naozaj
dovoľuje, aby ste všetko oblečenie z čistého
merina osviežili a očistili pod domácou spr-
chou. Stačí, keď ho zavesíte na vhodný vešiak
a tri či štyri minúty sprchujete čistou vodou
teplou okolo 40 stupňov Celzia. Tento jedno -
duchý proces odstráni smog, špinu, dym, prach
a väčšinu obvyklých škvŕn od tekutín s vodným
základom, ak nie sú priveľmi zafixované.
Oblečenie potom uschne odkvapkaním. Dĺžka
sušenia závisí od hmotnosti materiálu, štan-
dardne stačia tri až štyri hodiny pri izbovej
teplote. Ak odevy správne a starostlivo zave -
síte, nemusíte ich žehliť.

Nová vlna ekológie
Prevratná technológia je ekologická. Špe ciál -
ne vlastnosti mokrého čistenia dovoľujú
zbavovať sa nečistôt bez použitia fluorokar-
bónového prípravku na odstraňovanie
škvŕn. Ak jednoduché sprcho vanie niektoré

škvrny neodstráni, možno po užiť jemný 
čistiaci prostriedok. Samozrej me, nezna-
mená to, že s oblekom nikdy nepôjdete 
do čistiarne, ale bude to podstatne menej 
ako doteraz. 
Výrobný proces je jednoduchý. Najprv sa 
stabilizuje základný materiál, aby sa za brá -
nilo zrážaniu, musia sa vybrať vhodné nite 
a ostatné použité materiály. Ďalším krokom 
je špe ciálne šitie a príprava špeciálnej techniky
konfekcionovania (používa sa napríklad ma-
teriál, ktorý „tmelí“ spoje), potom sa do pĺ ňa jú
švy odevov, záhyby, lemovania a doplnky,
ktoré sa bežne používajú. 
Prečo vlastne toľko rečí okolo „obyčajnej“
vlny? Dôvod je jasný. Napriek všetkým ino -
váciám stále ide o prírodný materiál, ktorý
nepotrebuje žiadnu osobitnú starostlivosť.
Na rozdiel od väčšiny syntetických mu stačí
na biologic ký rozklad len niekoľko rokov 
a je trvalo obno vi teľný. Pridaním nových vlast-
ností, ktoré bránia zrážaniu, plstnateniu 
a nepríjemným „hryzavým“ pocitom, sme
získali vlastne vlnu so sa mými plusmi. 

Kompletné osvieženie: Čo sa zdalo ako úplný nezmysel, je teraz celkom možné. Vo vlnenom obleku môžete zmyť únavu z predchádzajúcej ťažkej noci. 
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S
pojením najstaršej športovej disciplíny
a technológií 21. storočia môžu dnes
aj rekreační športovci dosiahnuť ohro-
mujúce výkony. Na bežecký okruh

vyrazia v obuvi s najdokonalejším tlmením
nárazov alebo integrovaným čipom v podráž ke,
ktorý im poskytne dokonalý prehľad o celom
tréningu. 

Rady elektronického trénera 
Popularita zdravého životného štýlu inšpi ro -
vala výrobcov, aby športovým nadšencom
ponúkli produkty, ako je napríklad miCoach.

Výsledok spolupráce Adidasu a Samsungu je
vlastne telefón doplnený krokovým senzorom
a systémom monitoringu tepovej frekvencie.
Telefón komunikuje cez handsfree súpravu 
s bežcom a ten od neviditeľného trénera dos tá va
rady, aby zrýchlil či spomalil tempo, informácie
o čase, ubehnutých kilometroch a ďalších úda-
 joch dôležitých pre efektívny tréning. 
Podobnou motivačnou pomôckou je Nike+,
ktorý spája technológie Apple a Nike. Bežec si
vloží do topánky malý senzor a ten bezdrôtovo
komunikuje s hudobným prehrávačom iPod
nano alebo špeciálnym náramkom SportBand.

Kombinácia umožňuje bežcovi kontrolovať si
ubehnutú vzdialenosť, rýchlosť i počet spá le -
ných kalórií. V prehrávači si môže tiež navoliť
playlist podľa toho, aké tempo chce počas behu
dodržiavať. Po tréningu si nazbierané informá-
cie prenesie do počítača, ktorý ich vyhodnotí
a pripraví nasledujúci tréning. 

Obuv zostáva alfou a omegou
Pre bežca sa však všetko začína a končí pri
správnej obuvi. Pre začiatočníkov alebo ne -
skú sených bežcov je dôležitá najmä dostatoč -
ne pružná výstuž. Kedysi sa o túto funkciu
starali vzduchom vyplnené bubliny, dnes ich
nahradili gély so schopnosťou dostať tlakom
zdeformovanú podrážku do pôvodného tvaru.
Nevhodná slabá výstuž spôsobuje bolesť a úna -
vu po odbehnutí akejkoľvek dĺžky. Preto je
ideálne začínať s obuvou na diaľkové behy s vý-
 datnou výstužou prednej časti chodidla a päty.
Je síce ťažšia, ale oveľa pohodlnejšia. K ťažkým
váham patria napríklad Asics Kinsei so 414 gra-
mami. Veľmi dobrú techniku tlmenia a bio-
me chaniku majú aj Nike Vomero. Vzduchový

Moderné technológie sa už dostali doslova všade. Ak si niekto
myslí, že ich nemožno využiť aj pri takých prirodzených aktivitách,
ako je napríklad beh, mýli sa. Hi-tech zlepšuje profesionálom 
výkony a amatérom dodáva sebavedomie.

Nike+: Keď Lance Armstrong nebicykluje, tak
behá. O tréning sa mu stará Nike+, kombiná cia
obuvi so senzorom, náramok SportBand alebo

iPod nano. Vďaka tomu môže počúvať
hudbu a kontrolovať svoj bežecký
výkon. 

Dokonalí bežci
AUTOR: JOZEF JAKUBÍK, GÜNTHER SCHWEITZER
FOTO: ARCHÍV VÝROBCOV



miCoach: Interaktívny tréningový program je výsledkom spolupráce Adidasu a Samsungu. Mobilný telefón dopĺňa 
merač pulzu a krokov. Tréningový plán sa dá nahrať do telefónu priamo zo stránky výrobcu.

vankúš majú pozdĺž celej podrážky a zároveň
ich vyrobili zo špeciálnej pružnej tkaniny De-
nier 200, ktorá sa pohybom nedeformuje.
Práve takáto obuv s extrémnym tlmením ná -
razov je ideálnym obutím pre bežcov s prob-
lémami kĺbov a pre tých, čo často behajú po
tvrdých a nepružných povrchoch. 
Nie všetci bežci potrebujú extrémnu ochranu.
Tým skúsenejším na tvrdších povrchoch skôr
vyhovuje veľmi ľahká, ale stále dostatočne
pružná topánka, akou je napríklad Nike Lunar
Racer. Najľahšou obuvou na bežeckom trhu
sú 99-gramové Mizuno Universe. Ide o bežecké
špeciály vhodné pre absolútnych profesionálov. 

Výber pomocou senzorov
Moderné technológie pomáhajú aj pri výbere
obuvi. Doteraz sa využívala najmä videoanalýza
na pohyblivom páse. V súčasnosti ju na hrá dza
analýza pomocou senzorových platní, kde o voľ -
be rozhoduje odtlačok chodidla. Stačí prejsť
po platni, na ktorej sa zobrazí farebný odtla čok
s dôležitými detailmi. Špecialista na tomto
obraze vidí, ako športovec ohýba chodidlo,

získa informácie o klenbe alebo akou časťou
chodidla silnejšie našliapava. Vhodná obuv by
potom mala odtlmiť najviac namáhané miesta.
Podľa zvlnenia nohy možno tiež vybrať vložky
do topánok alebo pri nadmernom prehýbaní
chodidla dovnútra si dať spevnené modely. 
O správnosti výberu topánky sa môže bežec pre -
svedčiť znovu, ak prejde po senzorovej platni. 

Beh cez virtuálne blato
Pohyblivé bežecké pásy sa už pri bežnom vý -
bere vhodnej obuvi nepoužívajú, tieto sofis ti -
kované prístroje však našli uplatnenie v iných
dôležitých oblastiach. Najmä v medicíne pri
rehabilitácii po úrazoch alebo pri preverovaní
podozrenia na Parkinsonovu chorobu. 
Špičku stále predstavujú meracie bežecké pásy
od firmy Zebris. Majú integrované meracie
platne, ktoré dokážu analyzovať a merať silu
nárazov chodidla počas dlhšieho časového
úseku. To dovoľuje zhodnotiť nielen najviac
zaťažované miesta na nohe, ale aj diagnosti ko-
vať jednostranné zaťaženie prejavujúce sa iba
pri dlhom behu. Spolu s analýzou zaťaženia

chodidiel môžu analyzovať celú os nohy od
bedrového kĺbu až po členok. 
Zebris nevyrába len drahé prístroje pre pro-
fesionálov, ponúka aj zariadenia na tréning.
Obľúbené sú predovšetkým simulátory schop né
vytvoriť virtuálnu krajinu s nástrahami reálne ho
prostredia. Najnovší model napríklad dokáže na
lesnej ceste simulovať blato a mláky, ktoré musí
bežec prekonať tak, aby nedostal mí nu sové body.
Okrem behu sa týmto spôso bom trénuje aj rých-
losť reakcie a rozličné dĺžky kro kov, ktoré bežec
určite využije aj v reálnom teréne. 

Zdravá technika
Beh je pre človeka úplne prirodzený a patrí
medzi najstaršie športové disciplíny. Ani tech-
 nológie 21. storočia z každého neurobia reko-
rdéra, ak nemá správnu techniku behu.
Ideálne je začať s tréningom v mladosti, pre-
tože ak už raz človek získa pohybové návyky,
len ťažko ich zmení. Bežať správne znamená
šetriť energiou, a teda bežať rýchlejšie a dlhší
čas. A to ani najlepšie vybratá bežecká obuv 
a funkčné oblečenie nenahradia. 

Ľahšie nohy: Nike Luna Race sa radia k „ľahkým váham“, ale s výbor-
 ným tlmením. Navyše sú po stranách obalené elastickým materiálom.
Medzi najľahšie modely patria 99-gramové bežecké špeciály Mizuno
Universe, vhodné len na súťaže. 

Bežecký pás: Postoj a pohyb
sa analyzujú na bežeckých
pásoch so senzorickými
platňami firmy Zebris.
Bežcom poskytnú
rôzne informácie, 
napríklad o tlaku,
rozdelení sily pod
chodidlami či 
dĺžke kroku.

Ťažká váha: Asics Kinsei patria k najťažším bežeckým
modelom, vhodným pre začiatočníkov a amatérov. 
Sú vyplnené množstvom gélu a dobre tlmia nárazy. 

Vypočítajte si svoju uhlíkovú stopu na www.siemens.sk/kalkulacka



52 53 VISIONS 02 2009

A R T  V I S I O N S

Berieme veci do ruky automaticky, bezmyšlienkovito zapíname 
a vypíname, nalievame a krájame… Skúste to však so zavretými
očami. Kde má ten hrnček ucho? Ako poslepiačky zapnúť varič
a dať naň hrniec? A tak vznikla myšlienka vytvoriť každodenné
predmety, ktoré by mohli dobre slúžiť
nielen nám, ale aj nevidiacim 

a slabozrakým.

Čajová súprava Do tmy: Víťazný návrh Petra Koreckého z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Dizajn kanvice je vytvorený „na mieru“ problémom, s ktorými sa nevidiaci pri manipulácii s horúcimi
nápojmi stretávajú. Pri nalievaní čaju stojí kanvica na stole. Nalieva sa „pohladkaním“ po vyústení. Nízko
položené ťažisko keramickej časti umožňuje telu nádoby zostať vo vodorovnej polohe aj pri prenášaní.
Keď chcete kanvicu vyčistiť, jej keramické telo sa jednoducho vysunie smerom nahor. 

Dizajn do tmy AUTOR: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: DANA POLOLÁNÍKOVÁ 

A ARCHÍV AUTORKY

Varná doska: Autorkou návrhu je Monika Malátová z Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe. Fix-tácka: V prehĺbeninách pridrží všetko, čo by mohlo
spadnúť. Autorom je Jan Brožek z TU v Liberci.



N
a začiatku bola možno téza, podľa
ktorej je dizajn demokratická disci-
plína určená všetkým spoločenským
vrstvám a skupinám. Musí teda ve dieť

reagovať aj na potreby menšinových skupín.
Ale celkom isto stáli na začiatku nadšenci z De-
sign centra ČR, ktoré už dnes neexistuje, preto že
ho považovali za zbytočné. Počas rozhovorov
s odborníkmi i zrakovo postihnutými zhromaž-
ďovali podklady o potrebách hendikepovaných
ľudí, oslovili rôzne inštitúcie a spolky, no najmä
študentov škôl, ktoré pripravovali dizajnérov.
Študenti od začiatku konzultovali svoje projek -
ty s cieľovou skupinou, s ľuďmi, ktorí vôbec
alebo takmer nevidia. Išlo o predmety každo-

dennej potreby. Niektoré z už existujúcich
predmetov bolo treba funkčne zlepšiť, iné
úplne vytvoriť. Zrodil sa dizajn pre zrakovo
postihnutých, funkčná a výtvarná hodnota
však musela byť atraktívna aj pre tých, ktorí
vidia. Vybrané modely vystavili a nevidiaci
návštevníci mohli jednotlivé práce hodnotiť.
K študentom sa pripojili aj výrobcovia.
Výstava Dizajn do tmy sa všade stretávala s veľ-
kým záujmom, či už ju prezentovali v Prahe,
New Yorku, Budapešti či v Bratislave, v Poľsku
alebo vo Veľkej Británii. O výstavu sa vo veľkom
zaujímali aj ďalšie štáty, ale zrušením Design
centra ČR sa akcia skončila. Napriek tomu od
minulého roka existuje Design Cabinet CZ, kto-

rý sa snaží tento inštitút nahradiť. 
Okrem riadu a vhodne navrhnutých spotre-
bičov (napríklad mikrovlnnej rúry, žehličky,
vodiaceho prvku na sklokeramickej varnej
doske či vodovodnej batérie) navrhovali štu-
denti aj vtipne a prakticky riešené drobné pred-
 mety (nabíjač batérií, rozlišovacie úchyt ky na
odev, piktogramy) a tiež hry pre zábavu (haptic-
ké domino, pexeso, šach či hlavolam). Víťazom
ankety sa stal Petr Korecký z Vysokej školy vý -
tvarných umení v Bratislave s čajovou sú pra -
vou Do tmy. Súpravu začala priemyselne
vy rábať firma Český porcelán v Dubí a dostala
sa do celosvetovej siete výberového klubu
Lions. 

Bezpečný krájač: Design studio Tescoma 
pris pelo okrem iného aj praktickým pridržiava-
čom cibule. Pri uložení kryje ostré hroty plast,
takže ho možno bezpečne vybrať zo zásuvky.

Haptické domino: Set znakov Iva Suslika možno variabilne zostavovať. Výrobok nie je určený 
len pre nevidiacich, poslúži aj ako didaktická pomôcka v predškolskej výchove. 

Budík: Autor Jan Štefl z Vysokej školy umeleckopriemy-
selnej v Prahe prispôsobil tento tvarovo zaujímavý budík
tak, aby bolo jednoduché zistiť aktuálny čas hmatom. 



Dotknite sa budúcnosti
Budúcnosť dotykového ovládania je ružová. Kam asi bude v najbližšom čase smerovať, jasne
ukazuje novinka od HP, počítač TouchSmart All-in-One. Jeho dominantným prvkom je 22-palcový
dotykový monitor. A keďže TouchSmart je primárne určený na zábavu, jednoducho na ňom
zobrazíte fotografie, ktoré môžete spravovať jediným pohybom prsta. Samozrejme, okrem toho
si môžete doslova siahnuť na celú škálu ďalších funkcií, ktorými zariadenie disponuje. Napríklad
video, poznámky alebo kalendár. Dotykom prsta spustíte aj televíziu či internet. Počítaču ne chý -
ba web kamera s mikrofónom, čítačka pamäťových kariet, dva USB porty, diaľkový ovládač
TV a bezdrôtová klávesnica. Spokojní určite budete aj s dizajnom, ktorý je naozaj pôvabný.

Myš z inej dimenzie
Spoločnosť 3Dconnexion už pravidelne prináša odpovede na otázky,

ako zjednodušiť prácu s konštrukčnými a dizajnérskymi aplikáciami.
Ak aj vy patríte medzi profesionálov, ktorí považujú počítačovú myš za

najdôležitejší pracovný nástroj, najnovší model produktového radu 3D myší
SpacePilot Pro vás určite poteší. Myš ponúka ergonomické ovládanie 3D apliká cií

so šiestimi stupňami voľnosti. Vrchné koliesko pripomínajúce puk môžete na-
klápať, posúvať a otáčať, čím vlastne ovládate kurzor v 3D priestore. Okrem ovládacieho

„puku“ je myš vybavená programovateľnými tlačidlami a farebným LC displejom. Ten dokáže
okrem aktuálnej funkcie tlačidiel zobrazovať aj prichádzajúce e-maily, schôdzky či RSS kanály.
Funkčné tlačidlá zase menia funkcie podľa kontextu aplikácií a môžu ich vyvolávať pri krátkom
a dlhom stlačení.
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D I G I T Á L N E  H R A Č K Y

AUTOR: JOZEF JAKUBÍK
FOTO: ARCHÍV VÝROBCOV 

Gitarová hviezda
Ak máte ambície priblížiť sa svojou hrou na gitare takým hviezdam, akými sú Jimmy Hendrix

alebo Eric Clapton, určite by ste mali vyskúšať novinku od ezGear. V podstate ide o napodobeninu
skutočnej gitary s tým rozdielom, že nemá žiadne struny a nikdy sa nebudete musieť starať o to, či

je naladená. Hlavnou z funkcií gitary so špecifickým názvom You Rock Guitar je funkcia ovládača.
Gitara môže byť spojená s hracou konzolou Wii, na ktorej s ňou viete ovládať hry ako Guitar Hero alebo
RockBand. Gitara ďalej dokáže pracovať s väčšinou hudobných počítačových programov. Okrem toho
s ňou môžete brnkať do rytmu obľúbených skladieb prehrávaných na iPode, iPhone alebo na akomkoľvek
inom prehrávači. 



Zikmu veže
Trh s elektronikou je doslova presýtený množstvom reproduktorov a dokovacích staníc pre iPody, ale len
niekoľko z nich naozaj stojí zato. K tejto menšine môžeme priradiť výsledok spolupráce spoločnosti
Parrot a dizajnéra Philippa Starcka. Parrot je známy najmä vďaka svojim bezdrôtovým súpravám a po dob-
nému trendu ostal verný aj pri výrobku, ktorý navrhol známy dizajnér. Bezdrôtové reproduktory vežového
tvaru sú stelesnením jednoduchosti a čistých tvarov. Ale výrobca pripomína, že nejde len o vonkajšiu
dokonalosť. Sedemdesiatpäť centimetrov vysoké veže s označením Zikmu majú na vrchnej časti, širokej
necelých 25 milimetrov, tradičnú dokovaciu kolísku pre iPod a ovládač. Veže spolu komunikujú pomocou
technológie Bluetooth a preto môžu byť uložené kdekoľvek v miestnosti.
Okrem iPodu dokážu prehrávať hudbu z akéhokoľvek zdroja, ktorý
podporuje Wi-Fi. Ponúknutý hudobný výkon je sto wattov. 

Chápavý povrch
Ovládanie pomocou viacdotykového kontaktu už nie je nič nové a novinkou nie
je ani Microsoft Surface, ktorý ovláda práve technológia multi-touch. Surface je
však v niečom iný. Je skonštruovaný ako interaktívny stôl, vybavený operačným
systémom a pripojený k 30-palcovému displeju, ktorý vám dovolí pracovať
s dátami podobne ako s fyzickými objektmi v reálnom svete. Technológia
dokáže naraz rozoznať rôzne pohyby, akými sú napríklad dotyk, gestá, a tak tiež
rozličné reálne objekty, ktoré majú identifikačné značky podobné čiarovým
kódom. V praxi to znamená, že po položení prístroja na povrch dokáže
zariadenie vybrať, skopírovať alebo uložiť dáta do pamäte. S obsahom 
a informáciami sa pracuje priamo rukami a prirodzenými pohybmi. Využitie
Surface je široké, na začiatku poslúži ako pomôcka na prezentáciu pri nákupe 
produktov alebo napríklad v hoteloch na virtuálne prehliadky. 

Učiteľ tanca
Po robotickom psíkovi menom Aibo zaujala spoločnosť Sony 
robotickým tanečníkom, ktorý je vlastne MP3 prehrávač
so schopnosťou hýbať sa do rytmu práve prehrávanej
hudby. Na tvorbu tanečných pohybov a choreografie
využíva program analyzujúci hudbu, ku ktorej auto-
maticky priraďuje sekvencie pohybov. Okrem Rollyho,
ako sa tento tancujúci prehrávač volá, môžu choreo-
grafiu navrhnúť aj kreatívni používatelia. Rolly sa pohy-
buje pomocou šiestich pohyblivých častí. O reprodukciu
hudby sa postarajú dva stereo reproduktory umiestnené na oboch koncoch
prehrávača. Skladby sa ukladajú do zabudovanej pamäte s kapacitou dva gigabajty.
Rollymu nechýba ani Bluetooth. Takže stačí len nahrať hudbu a pozorne sledovať,
ako sa Rolly pohybuje, a prípadne sa niečomu priučiť. 

Pravidelné inovačné aktuality priamo na váš e-mail. Registrácia na www.visions.sk/aktuality



Vašu uhlíkovú stopu si môžete vypočítať na 
www.siemens.sk/kalkulacka

Váš životný štýl 
nie je pre prírodu hračkou  

Vypočítajte si, ako vaše emisie CO2 
ovplyvňujú ovzdušie 
 
Inovácie sú najúčinnejšou pákou na zvyšovanie energetickej efektívnosti a na redukciu emisií. 
Spoločnosť Siemens je lídrom v oblasti technológií na ochranu klimatických podmienok. Naše produkty, 
počnúc výrobou až po likvidáciu, vyhovujú najprísnejším normám na ochranu životného prostredia 
vrátane veľmi efektívnych opatrení na redukciu emisií C02, teda znižovaniu uhlíkovej stopy.




