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E D I T O R I A L

Vážení čitatelia, 
milí priatelia,

určite sa už nejednému z vás stalo, že zostal visieť v dopravnej zápche. Nervózni vytrubujúci
vodiči, kolóna vozidiel postupujúca slimačím tempom, smogom presýtený vzduch a stres, že
zmeškáte dôležité stretnutie. Problém je, že nejde o ojedinelý zjav, ale o situácie, ktoré sa opa-
kujú dennodenne, každé ráno a popoludnie. Kolabujúca doprava sa stala neúprosnou súčasťou
života ľudí vo veľkých mestách. Poznajú ju Bratislavčania, Košičania, Žilinčania, Nitrania, obyva-
telia Považskej Bystrice a ďalších miest.

Koľkí z nás sa už zaprisahali, že autom do práce viac nepôjdu, no na druhý deň sedeli za volan-
tom znovu a opäť hromžili Prečo? Pretože nemáme inú možnosť. Chcete ísť vlakom a zistíte, že
žiadny nechodí. Ak máte šťastie a vlak ide, sedíte v nevykúrenom vozni s rozrezanými sedadlami
a  popísanými a posprejovanými stenami. Chcete ísť mestskou hromadnou dopravou, ale do pr-
vých dvoch električiek sa nezmestíte. Keď sa vám to na tretí pokus predsa len podarí, zlodeji vám
v tlačenici ukradnú peňaženku.

V týchto chvíľach si vždy vravím, že niečo nie je v poriadku. Akoby sa rezignovalo a prestala sa
robiť aktívna dopravná politika. Vo vládnych dokumentoch sa dá dočítať, že je potrebné presme-
rovať dopravné toky na železnicu, v skutočnosti sa však absolútne nedarí zastaviť úbytok cestu-
júcich alebo prepraveného tovaru. Mnoho rokov sa investuje prakticky len do diaľnic a na vlaky
zostávajú omrvinky. Ak nerátame symbolickú cestnú daň a diaľničné nálepky, tak autobusy, ka-
mióny a autá jazdia po cestách zadarmo. Zato železničné spoločnosti platia za používanie dráhy
jedny z najvyšších poplatkov v Európe.

Nič si nezastierajme, osobná i nákladná železničná doprava je v úpadku. Ak nechceme, aby ko-
ľajnice zožrala hrdza, treba zrovnoprávniť postavenie železničnej a cestnej dopravy na trhu a vy-
tvoriť také podmienky, aby sa ľudia i firmy vrátili na železnice. Slovensko chce zaviesť pre
nákladnú dopravu o necelé dva roky elektronický systém výberu mýta na cestách. Nepochybne,
preprava po ceste zdražie. Bolo by však chybou vnímať elektronické mýto iba ako ďalší zdroj fi-
nancií pre štátny rozpočet.

Mýto by sa malo stať hlavne účinným nástrojom na reguláciu dopravných tokov. Moderné sys-
témy umožňujú variabilnú tarifikáciu, či už podľa zaťaženosti úsekov alebo dopravných špičiek.
Prečo by kamión nemal zaplatiť viac, ak ide po diaľnici v čase najväčšej premávky? Ak pôjde
v noci, zaplatí menej. Ak dopravca pošle náklad po železnici, zaplatí ešte menej. Takto to funguje
vo vyspelých krajinách.

Aby bol mýtny systém naozaj efektívny a kamióny neobchádzali spoplatnené úseky, treba ho
vybudovať celoplošne – na diaľniciach, rýchlostných komunikáciách, ale aj na cestách prvej, dru-
hej i tretej triedy.

Samotný mýtny systém však ľudí ani tovar na železnicu nevráti. Vlaky budú musieť poskytovať
taký komfort ako autá, a to nepôjde bez modernizácie železničnej infraštruktúry a vozového
parku, výstavby logistických centier a uzlov integrovanej dopravy –  všetkého, čo sa v posledných
dvoch desaťročiach úplne zanedbalo. Ak to neurobíme, dopravné problémy veľkých miest sa
budú prehlbovať a ktovie, možno jedného dňa už sa nebude dať jazdiť ani po cestách, ktoré
úplne zahltia autá. Železniciam treba vrátiť dôveru.

Vladimír Slezák,
technický riaditeľ spoločnosti Siemens s.r.o.
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Nový svetový rýchlostný rekord 
vlakovej súpravy Siemens Velaro
Vysokorýchlostná vlaková súprava Siemens Velaro do-
siahla koncom uplynulého roka bez akýchkoľvek doda-
točných úprav rýchlosťou 404 km/h svetový rýchlostný
rekord, čím sa stala najrýchlejšou sériovo vyrábanou sú-
pravou na svete. Do prevádzky ju nasadzuje Spanish Na-
tional Railway Renfe na trase Madrid – Barcelona
pri bežnej rýchlosti 350 km/h. Vlaková súprava je jedi-
nečná aj svojou konferenčnou a VIP sálou, vlastnou ku-
chynkou a službami - Velaro E Club class, ktorá sa
nachádza v prednej časti súpravy. Z jedného zo salónikov
dokonca vidieť cez priehľadnú sklenenú stenu aj priestor
vodiča rýchlovlaku. Fascinujúcu atmosféru priestorov
umocňujú veľké obrazovky, kožené poťahy priestorov,
sklo a pohodlné kreslá, ktoré možno kedykoľvek pre-
miestniť do diskrétnych priestorov klubovne.
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Najmodernejší pohon pre ponorky
Dve nové ponorky typu U 212A nemeckých námor-
ných síl vybaví v rokoch 2012 až 2013  najmodernej-
ším pohonom a kontrolným systémom spoločnosť
Siemens Industrial Solutions and Services (I&S). Cena
tohto kontraktu sa pohybuje na úrovni takmer dvoch
miliárd slovenských korún. V priebehu posledných
päťdesiatich rokov dodal Siemens zariadenia už pre
150 ponoriek patriacich rôznym krajinám. Dodanými
komponentmi do ponoriek budú motory Permasyn a
PEM palivové články (polymérové elektrolytické mem-
brány), ktoré budú hlavnými časťami dodávky energe-
tického systému nezávislého od vzduchu, elektrických
rozvodní DC a riadiacej platformy. Použité systémy
patria do produktového radu technológie Sinavy SUB,
špeciálne vyvinutej pre ponorky. PEM palivové články
majú na starosti dodávku elektrickej energie, keď sa
ponorka ponorí, keďže umožňujú pohon nezávislý od
vzduchu (AIP). Systémy AIP, ktorými ponorky vybaví
Howaldtswerke-Deutsche Werft, budú obsahovať mo-
duly palivových článkov od spoločnosti Siemens, ako
aj jej riadiace a kontrolné zariadenia. Zariadenia, ktoré
dodá Siemens, momentálne predstavujú tie najmoder-
nejšie technológie pre nejadrové ponorky, čo po-
tvrdzuje aj fakt, že nemecké námorné sily majú či
budú mať štyri ponorky U 212A vybavené technoló-
giami Siemens.

Plne automatizovaný systém ekologického metra v Paríži
Začiatkom jari bola na parížskom letisku Roissy – Charlesa de Gaulla spustená prevádzka nového plne automatizovaného systému metra nesú-
ceho označenie CDGVAL, od spoločnosti Siemens, ktoré na 3,3 kilometra dlhej trati s piatimi stanicami spája nepretržite  tri terminály CDG za
necelých osem minút. Nový systém metra VAL na Letisku Charlesa de Gaulla je šetrný aj k životnému prostrediu: vďaka nemu odpadla prevádz-
ka kyvadlových autobusov, čím sa ušetrí až 750 ton nafty. Emisie oxidov dusíka sa znížia takmer o 15 ton a emisie oxidov uhlíka až o 2 500 
ton ročne. Súčasťou kontraktu podpísaného v roku 2002 bola dodávka piatich dvojvozových súprav metra typu VAL 208. Každá z nich môže pre-
praviť až 120 cestujúcich aj s batožinou. Siemens zároveň vybavil metro riadiacou centrálou a automatickým riadiacim systémom vlakov, za-
bezpečil elektrifikáciu metra a dvere umožňujúce nastupovanie a vystupovanie na každom z piatich nástupíšť, dodal zariadenia pre depá.
Ľahké metro typu VAL je už niekoľko rokov aj na parížskom letisku Orly a chicagskom letisku O´Hare. Okrem nich je tento systém nasadený
alebo sa buduje aj v Lille, Toulouse a Rennes vo Francúzsku, v talianskom Turíne, Taipei na Taiwane a v Uijeongbu v Južnej Kórei.
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Peter Löscher sa stal novým prezidentom 
a generálnym riaditeľom koncernu Siemens 

Dozorná rada spoločnosti Siemens AG
na svojom mimoriadnom zasadnutí,
ktoré sa konalo v Mníchove, odsúhlasila
vymenovanie Petra Löschera, ktorý do-
vtedy zastával funkciu prezidenta spo-
ločnosti Global Human Health, Merck &
Co. Inc., so sídlom vo Whitehouse Sta-
tion, New Jersey (USA), od 1. júla 2007
za riadneho člena Predstavenstva Sie-
mens AG a prezidenta a generálneho
riaditeľa koncernu Siemens. Peter Lö-
scher sa narodil 17. septembra 1957 vo
Villachu v Rakúsku, študoval ekonómiu
vo Viedni, Hongkongu a na Harvard Bu-

siness School v Spojených štátoch.
Ako uviedol Gerhard Cromme, predseda Dozornej rady spoločnosti
Siemens: „V osobe Petra Löschera sme našli výnimočného kandidáta
na funkciu prezidenta a generálneho riaditeľa spoločnosti Siemens
AG. Jeho morálne hodnoty, globálne skúsenosti, vynikajúca medzi-
národná povesť a rozsiahle skúsenosti v oblastiach firemného roz-
voja a stratégie, finančných trhov a technologických otázok boli
kľúčovými faktormi nášho rozhodnutia. Som presvedčený, že pán
Löscher má kvality potrebné na to, aby vyviedol Siemens zo súčas-
ných ťažkostí do lepšej budúcnosti. Našu budúcu spoluprácu očaká-
vam s veľkým nadšením.“

5,7 miliardy eur do vedy a výskumu 
Na základe klasifikácie Svetovej organizácie duševného vlastníctva
(World Intellectual Property Organization – WIPO) v Ženeve, sa Siemens
opätovne zaradil na tretie miesto na svete s počtom 1 480 patentových
žiadostí. Podľa  prof. Dr. Winfrieda Büttnera, vedúceho divízie korporát-
neho duševného vlastníctva spoločnosti Siemens: „Registrácia patento-
vých žiadostí v organizácii WIPO sa stáva čoraz dôležitejším nástrojom
na získanie celosvetovej patentovej ochrany našich aktivít v oblasti vý-
skumu a vývoja.“ Vedúca pozícia spoločnosti v medzinárodných paten-
tových štatistikách je ďalším potvrdením jej sily inovácií. Nie náhodou –
spoločnosť investovala v obchodnom roku 2005/2006 do vedy a vý-
skumu 5,7 miliardy eur (takmer 200 miliárd korún), pričom celosvetovo
pracuje na najnovších technológiách asi 50 000 vedcov a výskumníkov.

Siemens väčšinovým vlastníkom OEZ
Siemens sa spolu so značkou OEZ stáva jednotkou na trhu s elektroin-
štalačnou a nízkonapäťovou spínacou technikou v Česku a Slovenskej
republike. Umožnili to súhlasné stanoviská protimonopolných úradov
v ČR, SR a Spolkovej republike Nemecko, ktoré schválili transakciu, pri
ktorej Siemens získa väčšinový podiel v letohradskej spoločnosti OEZ.
Spoločnosť takto urobila dôležitý krok na získanie nových pozícií na
stredoeurópskom trhu s elektroinštalačnou a nízkonapäťovou spína-
cou technikou, pričom aj naďalej bude používať známu značku OEZ. Tá
spojením so spoločnosťou Siemens získa prístup k zdrojom koncernu a
k jeho predajným kanálom, čím sa vytvoria ideálne podmienky na spo-
ločný profit a rast. Firma OEZ, zamestnávajúca 1 500 ľudí, dosiahla v
obchodnom roku 2006 obrat viac ako 1,5 miliardy slovenských korún.

Mobilný digitálny röntgen 
Najnovším prírastkom do úspešnej produktovej rodiny Mobilett XP,
známej výnimočnou obrazovou kvalitou a veľmi jednoduchým použí-
vaním, sa stal Siemens Mobilett XP CR, ktorý dokáže snímať pacienta
priamo na jeho lôžku. Ako prvý mobilný röntgenový systém má zabu-
dovanú čítaciu technológiu pre digitálnu rádiografiu (CR – Computed

Radiography), ktorá
umožňuje okamžité zo-
brazenie snímky priamo
na obrazovke prístroja za
menej ako 50 sekúnd. Prí-
stroj dokáže uspokojiť
snímacie požiadavky tak
na chirurgickom, ako aj
napr.  na novorodenec-
kom oddelení a dá sa aj
diaľkovo ovládať z maxi-
málnej vzdialenosti pri-
bližne 9 metrov. CR
kazety možno použiť až
10 000 ráz a sú voľne
kombinovateľné s ostat-
nými röntgenovými systé-
mami. V pohotovostných
prípadoch možno Mobi-
lett XP CR využiť aj ako
centrálnu CR čítačku pre
oddelenie.
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Skrátenie brzdnej dráhy
Nová vyvinutá elektronická klinová brzda (EWB) od Siemens VDO do-
káže zredukovať brzdnú dráhu na zasneženom a ľadovom povrchu
ciest až do 15 %! Dokázali to testy na ľadovom okruhu vzdialenom 900
kilometrov severne od švédskeho Štokholmu, pri ktorých bol pri rý-
chlosti 80 km/h zaznamenaný dištanc 64,5 metra. Uvedený výsledok
testu je porovnateľný so skúškami ABS systému, pri ktorých bola
brzdná dráha na rovnakom povrchu a pri rovnakej rýchlosti až 75 met-
rov. V praxi to znamená, že pokiaľ by ste išli so systémom elektronickej
klinovej brzdy po takomto povrchu rýchlosťou 30 km/h, auto sa zastaví
okamžite.

Nepretržitý monitoring 
krvných zásob s RFID
V snahe urobiť v budúcnosti
transfúzie a identifikovania krvi
bezpečnejšími, podieľal sa Sie-
mens spolu s ďalšími partnermi
na vývoji riešenia pre kom-
plexný monitoring darcovstva
krvi, založeného na báze RFID.
Použitá metóda rádiových čipov
virtuálne eliminuje možnosť
premiešania balení krvi. Systém
je zároveň vybavený tepelným
senzorom, ktorý odblokuje kon-
tinuálne monitorovanie chladia-
ceho reťazca.  Použité testované
čipy musia byť schopné preko-
nať extrémne podmienky, potre-
bujú prežiť sterilizačný a
pasterizačný proces počas pro-
dukcie, a pre každý prípad, ktorý
môže nastať, sú neskôr umiest-
nené v centrifúge a testované
silou vyše 5,000 G.

Biometrická myš 
Siemens IT Solutions and Services a Cherry
vyvinuli kompletne novú biometrickú myš
s označením ,Siemens ID Mouse pro3’. Použí-
vateľ má pomocou nej zabezpečené bezpečné
a pohodlné ovládanie počítača, pričom nasní-
maný odtlačok prsta eliminuje potrebu zadá-
vania hesiel pri prihlasovaní. Spoločnosť
Cherry zabezpečuje dodávanie hardvéru a
Siemens Biometrické Centrum vyvinulo bio-
metrický algoritmus a softvér, umožňujúci
spracovávať, triediť a manažovať biometrické
dáta rôznych užívateľov.
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Osvetlenie OSTAR prekonalo 
kapacitu 1 000 lumenov
Nová elektroluminiscenčná OSTAR dióda
dokáže vydať viac ako 1 000 lumenov a
vyvinúť svetelnosť väčšiu než 50-wattová
halogénová lampa. Osvetlenie OSTAR LED
spoločnosti OSRAM môže poskytnúť do-
statočné svetlo na stôl aj z výšky dvoch
metrov. Keďže ide o pomerne malú veľ-
kosť, umožňuje kreáciu úplne nových
tvarov lámp. Lumen (lm) je jednotkou
miery udávajúcou množstvo svetla vy-
mršteného do svetelného priestoru. 60-
wattová žiarovka vydá 730 lm, avšak
50-wattová halogénová lampa vydá pri-
bližne 900 lm. Viaceré typy LED osvetlenia
sú v súčasnosti využívané v rôznych
priestoroch, napr. ako svetlo pozadia
v bunkových telefónnych displejoch, či v
osobných autách. Benefity takéhoto typu
osvetlenia sú pozoruhodné: LED osvetle-
nie je veľmi šetrné k životnému prostre-
diu, diódy sú extrémne malé a pretože efektívne konvertujú elektriku na svetlo,
spotrebúvajú málo energie. Podobne sa energia nestráca v podobe tepla a vydržia 10-
násobne dlhšie než halogénové lampy a asi 50-násobne dlhšie ako lampy s teplým
svetlom, čím výrazne redukujú udržiavacie náklady.

Talentovaný domáci strážca
Úlohu domáceho strážcu bude vďaka jednodu-
chému ovládaniu plniť nový bezpečnostný kombi-
novaný systém vyvinutý spoločnosťou Siemens
nazvaný Sintony 60. Systém kombinuje široký
záber monitorovacieho systému, pohybové detek-
tory, alarmy na únik plynu a pod., pričom výstupy
smeruje na spracovanie do jednotlivých prístro-
jov. Tie môžu byť obsluhované centrálne alebo ex-
terne pomocou SMS. Sintony 60 je zároveň
vybavený záchranným tlačidlom, umožňujúcim
priamy kontakt s políciou a inými pohotovost-
nými službami a je vyhotovený v rôznej fareb-
nosti, aby vhodne splýval s interiérom priestoru,
v ktorom je umiestnený.

Najväčšia plynová turbína 
Plynová turbína SGT5-8000H, vyvinutá Siemens Power Generation, získala po
svojom premiestnení do elektrárne v Irshingu – neďaleko Ingolstadtu v Ne-
mecku prestížne svetové prvenstvo. S kapacitou 340 megawattov ide o najväčšiu
a najvýkonnejšiu plynovú turbínu na svete, pričom jej výkon možno porovnať s
13 kolosálnymi motormi, či so silou všetkej populácie Hamburgu. Pri následných
fázach svojho testovania dosiahol tento unikát výkon takmer 530 megawattov
a efektívnosť vyše 60 %.  Po ukončení testov bude v krátkom čase využitá v ko-
merčnej sfére.

Ľahké a bezpečné žehlenie
Automatická žehlička Siemens S5, ako  prvá svojho druhu
na svete, obsahuje elektronický senzor, ktorý zabraňuje
zbytočnému kolísaniu teploty žehličky. Bežná mechanická
žehlička poškodzuje citlivé látky práve z dôvodu, že sa že-
hliaca platňa stane
horúcejšou, než je
teplota, ktorú
si zvolil užívateľ.
Dochádza pri nej
ku kolísaniu te-
ploty v rozhraní až
štyridsiatich stup-
ňov pri nastavenej
teplote 200 °C. Au-
tomatická naparo-
vacia žehlička S5
udržiava teplotu v tolerancii plus/mínus 5 °C, pričom uží-
vateľ si môže vybrať auto-funkciu, zostavenú pre všetky
typy látok, ktoré môžu byť žehlené naparovacou žehlič-
kou. Udržiavanie teploty v zvolenom rozsahu je dôležité
pri použití pary, ktorá neustále ochladzuje platňu že-
hličky. Nový dizajn platne žehličky je z dôvodu zabezpe-
čenia lepšej distribúcie pary rozdelený do troch zón.
Extrémne pokrčené látky umožňuje žehliť až 100 gramov
vypúšťanej pary za minútu. V prípade postavenia, resp.
položenia žehličky na
žehliacu platňu, dochádza po 30 sekundách bez pohybu k
jej automatickému vypnutiu, pričom po jej malom pohybe
je okamžite uvedená do stavu zapnutia.
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Hovoríme s výkonným riaditeľom LEONI Cable 
Stará Turá JÚLIUSOM HOMOLOM.

káblový zväzok je high-tech!
Nečudujte sa,

TEXT: PETER SOBOLIČ
FOTO: PETER MAYER
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K
áblový zväzok sa vo všeobecnosti,
i medzi politikmi, považuje za jed-
noduchý výrobok. Určite nás bu-
dete presviedčať, že ním nie je.

– Presviedčať vás jednoznačne budem. Káblový
zväzok je v prvom rade zostava rôznych káblov
s rôznymi špecifickými funkciami, ktoré garan-
tujú bezporuchový chod zložitých zariadení.
Zúčastňujeme sa na výrobe výrobkov, ktoré sa
dnes vo svete kvalifikujú ako high-tech. Vyrá-
bame zložité káblové zväzky pre medicínsky
priemysel, končiace v zariadeniach pre magne-
tickú rezonanciu alebo počítačové tomografy.
Vyrábame len špičkovú kvalitu. Kým sa dospeje
k takému výrobku, chvíľu to trvá, spôsob práce
na ňom je veľmi zložitý. Aj keď káblový zväzok
vyzerá jednoducho, je spracovaný na základe
náročnej výkresovej dokumentácie, náročné je
i jej čítanie. Napríklad taký káblový zväzok pre
medicínsky počítačový tomograf sa skladá zo
60 podskupín káblov. Súčasťou týchto zväzkov
sú napríklad optické vodiče, rozvody inertných
plynov, kontakty, konektory, vodiče spájané
často ultrazvukom. Spolu musia ako komplet
priniesť zákazníkovi zadané výstupné funkcie.
Káblový zväzok poskytujúci jedinečnú funkciu
pre medicínu má niekedy celkovú hmotnosť
vyše 185 kg. Okrem manuálnej zručnosti si
táto práca vyžaduje aj veľký fortieľ. Zamest-
nancov štandardne pripravujeme až tri roky,
preto je fluktuácia pri výrobe káblových zväz-
kov pre medicínsku techniku v skutočnosti
veľmi nízka. 

Kde sa využívajú káblové zväzky, ktoré
sa vyrábajú u vás?
– Naším najväčším zákazníkom je Siemens,
jeho produkty medicínskej techniky sú súčas-
ťou svetovej špičky. Najnovším produktom
v tomto odbore je u nás káblový zväzok pre on-
kologické ožarovacie pracoviská. Druhým
úspešným smerom rozvoja pre Siemens je vý-
roba káblových zväzkov motion control – káb-
lov pre robotizované pracoviská, riadiace
zariadenia pre strojársky, špeciálne i pre auto-
mobilový priemysel. Máme aj malý segment
pre telekomunikácie, ale ten postupne ide do
recesie. Máme zadanie na prípravu káblových
zväzkov pre letecký priemysel, ideme sa o túto
výrobu uchádzať. Rozmýšľame, ako sa pripra-
viť priestorovo a personálne. Získať túto vý-
robu je pre nás skutočne prestížny cieľ, veľká
motivácia pre našich mladých, vzdelaných ľudí.

Káblový zväzok vzhľadom na to, že ide
o komunikačný kanál, predstavuje pomerne
veľa hmoty. Sú vo výhľade technológie, ktoré
by to celé zjednodušili, zmenšili, či nahradili?
– Technológie sú tu, napokon telekomuni-
kačný segment je aj u nás v recesii, keďže kla-
sické káble vytláča bezdrôtové rozhranie ako

bluetooth alebo wi-fi. Sú však odbory, kde sa
s káblom musí naďalej počítať, a to aj s jeho vý-
znamným rastom. Menovať môžem už spomí-
nané káble pre robotizované pracoviská –
motion control.

Je na Slovensku aj príprava výroby?
– Prípravu výroby, samozrejme, máme ako
každý výrobca. Vaša otázka zrejme smeruje
k jej rozsahu. Od nemeckých kolegov máme
úlohu rozvinúť vlastnú konštrukciu a samo-
statný inžiniering. Kompetenčné technické
centrum pre prácu a projektovanie špeciálnych
káblov a ich využitie vo výrobkoch nevznikne
bez dlhodobých skúseností. To súvisí aj s per-
sonálnymi podmienkami. V súčasnosti my, ako
i celá elektrotechnická verejnosť voláme po
zlepšení odborného vzdelávania a súčinnosti
technického vzdelávania a praxe. Chceme pod-
poriť projekty, ktoré nám umožnia získať mla-
dých technikov s jazykovými schopnosťami. 

Je vašou výhodou, že ste v tom zvláštne
osídlenom priestore, mestečku uprostred ko-
paníc? Navyše v hnedom parku, v priestoroch
po Chirane.
– Pracovná sila žije z kontinuity tohto priemy-
selného areálu, kde sa desaťročia vyrábala me-
dicínska technika. Kontinuitu vnímame aj
z hľadiska odbornej praxe, rodinného zázemia
zamestnancov. Ľudia v tomto regióne sú men-
talitou trocha odlišní. Sú tu trvalo usadení, radi
tu žijú, využívajú kombináciu zdravého života

na kopaniciach a práce v priemysle. Funguje tu
prirodzená gravitácia k priemyselnému parku
bývalej Chirany. Táto jedinečnosť je pre nás vý-
hodou.            

Sú mzdy v Leoni porovnateľné so mzdami
v regióne?
– Porovnávame sa v rámci regiónu i v rámci
skupiny Leoni. Snažíme sa, aby sme sa udržali
na úrovni, ktorá priemer zárobkov v regióne
neprekračuje. Stále sme nedosiahli produkti-
vitu práce, ktorá sa od nás očakáva. So mzdou
treba pracovať veľmi opatrne, najmä keď s vý-
vojom slovenskej koruny tento náklad v očiach
investorov vzrástol. S výhodou relatívne lacnej
pracovnej sily rátame aj do budúcnosti. Radi by
sme udržali mzdu tak, aby bola motivujúca pre
obe strany – pre zamestnávateľa i pre zamest-
nancov. Je dôležité, aby  rástla produkcia, len
tak môžeme operatívne eliminovať všetky
okolnosti, ktoré môže priniesť vývoj.
Pripomínam, že zamestnancov nechceme mo-
tivovať iba mzdou. Za hlavný motív považu-
jeme dlhodobosť vzájomného vzťahu
a stabilizáciu podniku v tomto regióne.  

Vidíte úspešný tlak na mzdy ako nevýhodu?
– Leoni je v tomto prostredí takmer pätnásť
rokov, žila s vývojom tohto podnikateľského
prostredia. Aj vo vzťahu k mzdám má hlbšie
poznanie ako investori, ktorí práve prichá-
dzajú, a sú ochotní nadsadiť mzdy. Získajú
pracovníkov na atraktívnejšie mzdy, ale potom

Pripomínam, že zamestnancov nechceme motivovať iba 
mzdou. Za hlavný motív považujeme dlhodobosť vzájomného 
vzťahu a stabilizáciu podniku v tomto regióne.
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ich prepúšťajú. Páči sa mi filozofia Leoni, sna-
žiť sa o každého prijatého zamestnanca a hľa-
dať jeho optimálne využitie do poslednej chvíle
a prepúšťať, len keď sú na to vážne discipli-
nárne dôvody. So mzdou treba pracovať veľmi
jemne, treba ju udržať v polohe, ktorá moti-
vuje obe strany.       

Čo je konkurenčnou výhodou Slovenska pri
tomto výrobnom odbore?
– Skupina Leoni je v tomto regióne najväčším
zamestnávateľom, a tým je i významným či-
niteľom s vplyvom na úroveň ceny práce. Keď
sem v roku 1991 prišla, tak tu bola disponi-
bilná, dobre odborne pripravená  pracovná
sila, relatívne nízka nákladovosť, a to aj v po-
ložke miezd. Zdôrazňujem odbornú priprave-
nosť ako konkurenčnú výhodu.
Konkurenčnou výhodou je najmä súbeh
stavu odbornosti, úrovne akceptovateľnej
mzdy a miery zodpovednosti pracovnej sily.

Práve vysoká miera zodpovednosti našich
žien za kvalitu medicínskej kabeláže je zá-
kladným očakávaním pre stabilitu závodu
Leoni v Starej Turej. Mnoho výrob z nášho
portfólia sa nedá jednoducho odsťahovať
preč, ako si to niektorí myslia. Výroba zväz-
kov pre medicínsku výrobu tento závod stabi-
lizuje, podmienka trojročného zaškolenia
sama osebe neumožňuje preniesť výrobu len
tak niekam inam. Ešte viac sa to posilní pred-
pokladanou montážou kabeláže pre letecký
priemysel. Jednoducho, sú tu zapustené silné
korene. 

Takže pochodu Leoni za nižšími mzdami
na východ sa neobávate?
– Každý subjekt musí aktuálne ekonomické
podmienky zvažovať. Leoni sa snaží udržať
také ekonomické parametre, aby sa o tom ne-
uvažovalo. S tým súvisí aj spomínaná jemnosť
práce so mzdou.

Aká kvalifikácia sa vyžaduje od pracovní-
kov v základnej výrobe?
– V prvom rade je to manuálna zručnosť,
všetko ostatné sa dá dobehnúť vzdelávacím
procesom. Väčšina ľudí má základné elektro-
technické znalosti, je tu elektrotechnické škol-
stvo a kontinuita, ktorú som spomínal. V okolí
Trenčína sa manuálna zručnosť vypestovala
v textilnom priemysle. Po jeho reštrukturalizá-
cii sa títo ľudia osvedčili v elektrotechnickej vý-
robe, ktorá je náročnejšia ako v textilnom
a odevnom priemysle. Skupina Leoni poskytla
priestor na tento spôsob reštrukturalizácie slo-
venského priemyslu vytvorením vyše päťtisíc
pracovných miest v regióne.

Kde ste pri zakladaní podniku hľadali ľudí
do manažmentu?
– Mnoho mladých ľudí, absolventov sloven-
ských vysokých škôl, prišlo na výberové riade-
nie. Celkovo je vekový priemer vo firme 32
rokov, manažmentu ešte nižší. Prísne bolo ja-
zykové kritérium, lebo to bola základná pod-
mienka na komunikáciu pri prisťahovaní Leoni
výroby z Írska v prvej fáze, a aj v druhej, keď
sme rozvíjali výroby z Nemecka a Talianska.
Vybraní ľudia sa ukázali ako veľmi flexibilní
a resty, ktoré vyplývali z kratšej odbornej
praxe, rýchlo dobehli. 

Časť tejto výroby sa presunula z Írska. Čo
ste si odtiaľ priniesli pre manažérsku prácu?

I N T E R V I E W
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Ing. Július Homola (nar. 1947 v Revúcej) absolvoval katedru ekonomiky a riadenia Chemicko-technologickej
fakulty STU. Pracoval v Lykových textilných závodoch Revúca, neskôr vo viacerých významných funkciách
na generálnom riaditeľstve Slovakotexu v Trenčíne, medziiným ako finančný riaditeľ. V rokoch 1992 – 1994
sa zaoberal ekonomickým, účtovným, daňovým a právnym poradenstvom, v rokoch 1994 – 2000 bol čle-
nom predstavenstva a ekonomickým riaditeľom holandsko-švédskej spoločnosti Q-NOVA, a. s., v Novej Dub-
nici. Od roku 2000 je v spoločnosti LEONI Cable Slovakia, s. r. o., Stará Turá – do roku 2002
ekonomicko-obchodný riaditeľ, od roku 2002 konateľ a generálny riaditeľ. 
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– Poznatok, že írsky model, o ktorom sa veľmi
všeobecne hovorilo, sa uplatnil viac-menej
v Dubline a okolí. Myslím si, že industrializácia
a rýchly rast mali také špecifické podmienky,
ktoré sa u nás nedajú napodobniť. Intenzívna
pomoc prišla od zámorských krajanov, ktorí
výrazne ovplyvnili investovanie v Írsku a chá-
pali Dublin ako dvere do Európy. Závod Leoni,
ktorý sa presťahoval do Starej Turej, mal kla-
sické problémy, s ktorými sa stretávame aj
v našom prostredí. Už niekoľkýkrát hovorím
o jemnej práci so mzdou – pre mňa bola írska
skúsenosť inšpiráciou. Závod sa presunul
možno práve preto, lebo pozitívny vývoj írskej
ekonomiky vyvolal rast miezd a vedeniu Leoni
sa tým výrazne ovplyvnili kritéria efektívnosti.  

Desaťročia ste pôsobili v textilnom a odev-
nom priemysle. Je kríza odvetvia zákonitá,
čiže vyplýva z charakteru výroby a iných ob-
jektívnych podmienok, alebo sa tu dalo a dá
niečo zachrániť?
– Recesia textilného a odevného priemyslu bola
zákonitá, lebo spôsob, akým sa predtým praco-
valo na trhoch – orientácia na východné trhy –
nebol spôsob trhového hospodárstva. Boli me-
dzištátne dohody, ktoré napĺňali obchodné
zmluvy. Dnes na takom základe nemožno stavať.
Pojem zachrániť znamená dostatočne reštruktu-
ralizovať zdroje, ktoré boli k dispozícii – závody,
priestory, haly, personál. Dalo sa určite urobiť
viac, lebo na situáciu sa dalo pripraviť. 

Čo by mali urobiť štátne inštitúcie, aby na
územie Slovenska prichádzali investície rov-
nomernejšie?
– V tomto regióne sme štátnu pomoc na pod-
poru investícií zatiaľ nevyužili. Verím, že za-
hraniční investori sa začnú chápať ako súčasť
domáceho podnikateľského prostredia. Myslím
si, že už nastal čas na homogenizáciu všetkých

subjektov hospodárstva. Investor, či zahra-
ničný alebo domáci, je súčasťou potenciálu
rastu ekonomiky. Pomoc domácemu a zahra-
ničnému subjektu by sa nemala rozlišovať.
Očakávame, že zahraniční investori sa s domá-
cimi spoja a budú žiadať také možnosti pod-
pory, ktoré umožnia rozvoj priemyselného
parku a regiónu samotného.
K tomu, čo by mal urobiť štát. Dlhodobejšie
sledujem  „hladové doliny“, najmä stredoslo-
venské, v ktorých je privysoká nezamestna-
nosť. Sú geometricky „kolmé“ na budúcu
rýchlostnú cestu na juhu Slovenska. Nemajú
efektívne dopravné spojenie, čo je základná
požiadavka zahraničných investorov. Urýchle-
nie južného variantu komunikácie, či diaľnice
alebo rýchlostnej komunikácie, má vysoký vý-
znam na získanie investorov do týchto dolín.
Neprítomnosť investorov má i ďalšie dosahy –
napríklad nepestuje sa tam vysoká kultúra
práce. 

Takže si myslíte, že Považie, kam patrí
i Stará Turá, investori volia kvôli dostupnosti?
– Významne na to pôsobí. Bol som pri rozhovo-
roch, kde sa uvažovalo o investíciách v spomí-
naných dolinách, kde sú vhodné priestorové
možnosti, ale na doprave to skončilo. Dnes, pri
náročnej logistike, je dopravné spojenie limitu-
júcim faktorom.    

Poznáte pomery v západoeurópskych fir-
mách. Dá sa povedať, že u nás sú rovnaké ako
u nich? Inak, je u nás zavŕšená mikroekono-
mická transformácia?
–  Určite nie sú a transformácia uzavretá nie je.
Téma veľmi súvisí aj so mzdami. Jeden príklad:
Keď nás bude rast miezd nútiť, aby sme určitú
činnosť urobili nie so 100, ale s 80 pracov-
níkmi, tak sa do kriteriálnych nákladov mô-
žeme vojsť len rastom produktivity práce.

A rast produktivity práce je spojený so vzdela-
nosťou a odbornosťou zamestnancov. Vyža-
duje to racionálne myslenie, riadenie,
organizáciu práce. A práve tu máme značné re-
zervy. Veľmi tu cítiť starú mentalitu, hoci
máme mladých ľudí a kontinuita starých spô-
sobov a nedisciplíny by tu nemala byť. Ešte po-
trebujeme čas, aby sme sa zbavili návykov,
ktoré sú súčasťou prostredia, a aby sme do-
siahli tie parametre, aké sú vo vyspelých kraji-
nách.     
Tam ľudia pracujú pokojne, bez väčšieho
ruchu a produktivitu práce majú vysokú. U nás
mnohokrát vidieť intenzívny pohyb ľudí a pro-
duktivita práce je pritom nižšia. Rozdiel spôso-
buje iná organizácia práce. Kľúčoví sú majstri,
ktorí vedia podriadených dobre usmerňovať,
viesť. S tým by niečo malo robiť odborné škol-
stvo. 

Nehrajú tu úlohu aj zákony, nižšie normy,
predpisy, ktoré bránia lepšiemu riadeniu? 
– V transformácii mikroorganizmu sloven-
ského hospodárstva hrajú určite významnú
úlohu. Posledné tendencie k zmenám v záko-
noch boli príkladom negatívnej motivácie pod-
nikateľského prostredia na využívanie
štandardných metód v riadení procesov, najmä
v riadení ľudských zdrojov.

Prečo sa Leoni rozhodla pre hnedý park
a nie pre stavbu na zelenej lúke? Súvisí s tým
predsa mnoho zložitostí.       
– Pôvodné rozhodnutie bolo stavať priemy-
selný areál. V čase rozhodnutia komplikovala
situáciu atmosféra nestability prostredia
a Leoni čakaním na stabilitu prekročila časové
podmienky stavebných povolení. Ďalšia mož-
nosť bola využiť existujúce priestory. Je to po-
zitívna skúsenosť na ďalšie využívanie
hnedých parkov. 

Koncern LEONI AG sídli v Norimbergu.
(www.leoni.com) Má za sebou dlhú históriu. V novej
organizácii koncern tvoria dve divízie: Wiring Sys-
tem Division, orientovaná na automobilový priemy-
sel a Division Wire&Cable Solutions zameraná na
viaceré priemyselné odvetvia. Celkový obrat pred-
stavuje 2,1 mld. eur. V 28 krajinách Európy, Ázie,
Afriky a Ameriky má 70 závodov, pracuje v nich 
36 000 zamestnancov. Je kótovaná na Newyorskej
burze cenných papierov. Na Slovensku pôsobí v šty-
roch závodoch: LAS Trenčín, LS Nová Dubnica
(Dobrá) a LCS Stará Turá so spoločným obratom
cca 9 mld. Sk, a vynaloženými investíciami cca 5
mld. Sk. Leoni Cable Slovakia, s. r. o., vznikla v roku
2000. Pracuje v nej 570 zamestnancov, sídli v Sta-
rej Turej. Má certifikát kvality ISO 90001 i environ-
mentálny certifikát ISO 14001.  Najvýznamnejším
odberateľom je Siemens.
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V
lnitý kartón má veľa výhod.
Chráni krehké materiály, je
ľahký a cenovo prístupný. O tom,
že v budúcnosti bude symbolizo-

vať revolúciu vo výrobe energie, Albert
Jones pri prihlasovaní svojho patentu
v roku 1871 ani len nesníval. Dnes kera-
mická verzia vlnitého kartónu určená na
kombináciu vodíka a vzduchu k výrobe
elektriny v pracovni Horsta Greinera, ex-
perta na palivové články v Siemens Corpo-
rate Technology v Erlangene, vyzerá
presne ako vynález Jonesa, akurát je väč-
šia. Prebieha v nej elektrochemická reak-
cia, pri ktorej sa spája vodík so vzduchom,
čím sa uvoľňujú elektróny. Je to podobný
poces ako v autobatérii, akurát sa po-
užíva keramický materiál a teplota dosa-
huje 950 °C. Ako poznamenáva Greiner: „V
kombinácii s plynovou turbínou môže do-
siahnuť elektráreň s palivovým článkom
účinnosť až 70 %.“ Len na porovnanie -

T E C H N O L Ó G I E
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Dobrá správa pre životné prostredie – prichádzajú ekologické 
palivové články. Prvé prototypy potvrdili svoju spoľahlivosť a aj
z tohto dôvodu už dnes plánuje spoločnosť Siemens vybudovať
prvú megawattovú hybridnú elektráreň,
dosahujúcu  do roku 2012 až 70 % účinnosť. 

Hybridné 
elektrárne,
realita budúcnosti

TEXT: BERND MÜLLER
FOTO: PICTURES OF THE FUTURE,

SPRING 2007, WWW.SIE-
MENS.COM/POF

Výskumníčka Dr. Friederike Lange  študuje dizajn
vlnitého kartónu na využitie v elektrárňach, ktoré
budú produkovať ekologickú energiu.

Palivové kanáliky

ElektródaElektróda Vzduchové 
kanáliky
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najlepšie paroplynové elektrárne majú
účinnosť 58 %. V budúcnosti by palivové
články produkujúce niekoľko megawattov
mohli zásobovať elektrinou malé mestá
s počtom obyvateľov do 10-tisíc.

Makaróny či vlnitý kartón? 
Keramické regály s dizajnom vlnitého kar-
tónu pracujú zatiaľ iba v laboratóriách a
Siemens ich bude môcť použiť v elektrár-
ňach až v roku 2012. V súčasnosti časti
keramických palivových článkov majú po-
dobu obrovských sivých makarónov, ktoré

expert na palivové články v Siemens Cor-
porate Technology Horst Greiner  ukladá
jeden na druhý a vysvetľuje, prečo stále
nedosahujú optimálny tvar: „Je medzi

nimi príliš veľa voľného miesta.“ Ako
jedno z riešení sa ukazuje tzv. delta di-
zajn, ktorý pracuje lepšie s priestorom a
zabezpečuje maximálne podmienky na

Znázornenie procesu výroby energie v hybridnej elektrárni.

Zemný plyn Palivový článok

Prebytočný vzduch, 
zvyškový plyn

Výmenník tepla
Plynová turbína

Spaľovacia komora

Kompresor

Sieť Výfukový plyn

Výkon
približne
3 MW

Keramické regály 
s dizajnom vlnitého kartónu
sa zatiaľ nachádzajú iba
v laboratóriách a Siemens
ich bude môcť použiť
v elektrárňach až v roku
2012. 

Prívod vzduchu

Generátor

Palivová jednotka hybridnej elektrárne.
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výmenu vodík-vzduch. V závislosti od di-
zajnu regálu sa môže dosiahnuť výkonová
hustota do 600 mW/cm3. Keramické rúry
vedia už dnes spoľahlivo vyrábať elek-
trinu. Jedna 100-kilowattová elektráreň
v talianskom Turíne už takto pracuje 32-
tisíc hodín, predtým vyrábala elektrinu už
dva roky v Holandsku a 6 mesiacov v ne-
meckom Essene. „Dosiahli sme 99,5 % do-
stupnosť,“ poznamenáva Dr. Joachim
Hoffmann, riaditeľ programu palivových
článkov v Siemens Power Generation v No-
rimbergu a dodáva, že to nie je zlý výsle-
dok pre technológiu, ktorú každý uznáva
pre jej vysokú efektívnosť, nie však pre jej

dostatočne vysokú spoľahlivosť. Otázka
spoľahlivosti takýchto elektrární je pritom
skutočne vážna. Mnohí konkurenti spo-
ločnosti Siemens stroskotali práve na tom,
že ich jednotky boli funkčné len v labora-
tórnych podmienkach, ale nie v každoden-
nom živote. Aby sa zabránilo starnutiu
prevádzky, začal Siemens využívať čisto
keramický materiál, vyrábaný pri teplo-
tách nad 1 500 °C. Tie, bez ohľadu na to, či
sú následne v prevádzke pri teplote 900
alebo 1 000 stupňov, nevykazujú žiadne
dramatické straty a opotrebovanie. Pali-
vové články Siemensu stratia iba 0,1 %
svojho výkonu za tisíc prevádzkových

hodín a ich efektivita - viac ako 43 % - zo-
stáva stabilnou pri rôznych teplotách.
„Predpokladáme ich životnosť na 20
rokov,“ hovorí Thomas Flower, riaditeľ ak-
tivít palivových článkov v Pittsburgu. Flo-
wer je presvedčený, že koncept Siemens
môže byť uvedený na trh skôr ako iné.

Pilotná elektráreň
Nemecké vesmírne centrum plánuje
v roku 2008 simuláciu, ktorou chce zistiť,
či palivové články a plynová turbína do-
kážu dobre spolupracovať pred ich pláno-
vaným spojením v roku 2009. Následne
by mal byť uvedený systém optimalizo-
vaný, pričom energetická spoločnosť
EnBW spustí pilotnú ekologickú elektrá-
reň v roku 2012 do prevádzky. Takáto
elektráreň by mala mať elektrický výkon

T E C H N O L Ó G I E

18 19 VISIONS 02 2007

Palivové články Siemens stratia iba 0,1 % svojho výkonu 
za tisíc prevádzkových hodín a ich efektivita - viac ako 43 % 
- zostáva stabilnou pri rôznych teplotách.

Takáto elektráreň by mala v roku 2012 vyrobiť dva
až štyri megawatty elektrickej energie, pričom pali-
vové články dosiahnu až 75 % podiel na jej výrobe
so 70 % účinnosťou.
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dva až štyri megawatty, pričom sa do-
siahne až 75 % podiel palivových článkov
na výrobe elektriny. Celý projekt počíta
s použitím spomínaných keramických pa-
livových článkov s dizajnom vlnitého kar-
tónu.

Vývoj nepozná hranice
Skúsenosti ukázali, že nie je dobré robiť
viac krokov naraz. Aj z tohto dôvodu Sie-
mens plánuje uviesť tento rok do prevádz-
ky tri menšie elektrárne bez plynových
turbín - na získanie maximálnych skúse-
ností z ich prevádzky. Každá bude dosa-
hovať výkon 125 kW. Prvá bola postavená
v Hannoveri - v spolupráci s firmou E.ON,
ďalšie dve budú umiestnené v Tokiu a
Fairbankse na Aljaške.
V pobočke TurboCare v talianskom Turíne
sa v priebehu budúceho roka postaví Sie-
mens elektráreň novej generácie, ktorá
vygeneruje 150 kW so 47 % účinnosťou.
Paralelne s ňou budú vybraní zákazníci
využívať malé jednotky produkujúce po 5
kW. Dve zásobujú elektrinou Deutsche Te-
lekom v Steinfurte a Bonne, tri sú v pre-
vádzke v USA, vrátane jednej v pittsburskej
botanickej záhrade, kde jej jedna jednotka
dodáva elektrinu na reguláciu teploty
v tropickom pralese. O tom, že vývoj eko-
logickej elektriny napreduje míľovými
krokmi, svedčí aj fakt, že sa pripravujú aj
alternatívne palivové články využívajúce
bioplyn a plyn odpadových vôd, pričom
už dnes sa v USA realizuje  projekt, ktorý
testuje využitie uhoľného plynu na vý-
robu elektriny.

Finančné prekážky
Dr. Wolfram Münch, šéf výskumného od-
delenia v EnBW v Karlsruhe, je presved-
čený, že: „Ak je hybridná elektráreň
efektívna a má z technického hľadiska
spoľahlivú prevádzku, potom má jej tech-
nológia veľmi dobré šance na vstup na
trh.“ Hoci potenciálnych zákazníkov zaují-
majú distribučné systémy s vysokým elek-
trickým výkonom a nízkymi emisiami,
stále je rozhodujúcim faktorom cena. Sek-
tor palivových článkov zažíva rast vďaka
Iniciatíve palivových článkov, ktorá zdru-
žuje všetkých hlavných nemeckých dodá-
vateľov energie a výrobcov palivových
článkov, ako aj Energetickú agentúru Ne-
mecka. Navyše, túto aktivitu dlhodobo
podporuje nemecké ministerstvo hospo-
dárstva a Európska únia. Samotná spoloč-
nosť Siemens už do tohto projektu
investovala vyše miliardy slovenských
korún z vlastných fondov a externých
zdrojov z výskumu v Erlangene. Táto

suma navyše nezahŕňa aktivity spoločnosti
Siemens v Pittsburgu, ktoré sú podporované
americkým ministerstvom energetiky. Pokiaľ
budú prípravné práce úspešné, palivové

články by mohli byť na trhu o desať rokov
skôr, než sa predpokladalo. Samozrejme, vý-
robné procesy, akým je najmä výroba palivo-
vých článkov, sú stále príliš drahé. 

Zem, oheň, vietor a voda
Tradícia spoločnosti Siemens pri využívaní a rozvoji energetických zdrojov do budúcnosti je veľká. Už
v roku 1978 Siemens dodal generátory pre najväčšiu hydroelektráreň na svete v Itaipú (umiestnenú
medzi Brazíliou a Paraguajom). V súčasnosti je Siemens lídrom v mnohých typoch systémov obnoviteľ-
nej energie. Kým v oblasti využívania veternej energie mala prvá turbína v roku 1979 výkon len 22 kW,
dnes produkujú najväčšie turbíny Siemens až 3,6 MW a ich miera efektivity je do 45 percent. Pod znač-
kou Siemens dnes vo svete pracuje okolo 6 300 veterných elektrární s celkovým výkonom 5 500 MW.
Výsledkom tohto technologického progresu je aj skutočnosť, že v USA dostala skupina Power Generation
(PG) objednávku na projekty s celkovým výkonom 600 MW, vo Veľkej Británii bude spoločnosť Siemens
do roku 2009 inštalovať 140 veterných turbín v blízkosti mesta Glasgow, ktoré zabezpečia výkon 322
MW pre 200-tisíc domácností.

Siemens, využívajúci aj geotermálnu energiu čerpajúcu rezervy
z tepla zeme a produkujúcu elektrinu bez CO2, v týchto dňoch do-
končuje v blízkosti Mníchova najmodernejšiu elektráreň tohto
druhu na svete s výkonom 3,4 MW. Už koncom tohto leta by
mala vyrábať elektrinu pre 6-tisíc domácností a teplo pre 20-tisíc
domácností.
Biomasové elektrárne sú CO2-neutrálne. Zaujímavá vysokový-
konná elektráreň tohto druhu vo Viedni produkuje 24 MW elek-
trickej energie pre 50-tisíc domácností a 37 MW tepla pre 12-tisíc
domovov. Portfólio spoločnosti samozrejme zahŕňa aj solárnu
energiu. V roku 2001 prestala vyvíjať solárne články, keď pre-
dala Siemens Solar spoločnosti Shell, ale naďalej poskytuje so-
lárnu technológiu - zabezpečuje parné turbíny pre Nevada Solar
One, solárno-termálnu elektráreň, ktorej kolektory pokrývajú ob-
lasť veľkú 1 km² a zásobuje elektrinou až 40-tisíc domácností.
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TEXT: VLADO DUDUC
FOTO: PETER HUDEC, ARCHÍV SIEMENS A ÖBB

uchádza vlak
Nákladnú automobilovú dopravu treba dostať na železnicu, aby sa cesty uvoľnili pre osobnú dopravu.
Tento fakt musí byť jasný každému, kto jazdí po slovenských cestách. Kým kamiónov a nákladných áut 
na diaľniciach pribúda, po koľajniciach ani zďaleka nechodí toľko vlakov, ako by mohlo. Platí to aj pre 
prepravu osôb. Do starých schátraných vozňov si sadá len ten, kto nemá inú možnosť. Plánované 
investície do železníc a využitie elektronického mýtneho systému na reguláciu dopravných tokov by mali
zabrániť ďalšiemu úpadku železníc. Štát však musí prejsť od slov k činom.

Železniciam
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Obsah
Slovenské vlaky jazdia 
v začarovanom kruhu
Poplatok za železničnú dopravnú cestu na Slo-
vensku patrí k najvyšším v Európe.

Dopravcovia kričia: Nezdržujte nás!
Slovensko potrebuje najmenej štyri terminály kom-
binovanej dopravy s medzinárodným a dva až tri
s regionálnym významom.

Osobné vlaky sa ocitli na slepej koľaji
Železnice a autobusy sú odsúdené na spoluprácu.
Tam, kde to pochopili, majú dnes fungujúce sys-
témy verejnej hromadnej dopravy.

Oči satelitov dohliadnu všade
Ak má byť elektronický mýtny systém efektívny, je
nevyhnutné celoplošné pokrytie, na ktoré je oveľa
vhodnejšia satelitná technológia.

Kedy začnú kamióny 
jazdiť po koľajniciach? 
Nákladnú automobilovú dopravu treba dostať na železnicu, 
aby sa cesty uvoľnili pre osobnú dopravu. Tento fakt musí byť jasný
každému, kto jazdí po slovenských cestách. Kým kamiónov 
a nákladných áut na diaľniciach pribúda, po koľajniciach ani 
zďaleka nechodí toľko vlakov, ako by mohlo.

Podľa Výskumného ústavu dopravného je
dnes prepravný výkon na cestách takmer dva
razy vyšší ako na železnici. Za posledných
desať rokov klesli prepravné výkony aj vo ve-
rejnej osobnej doprave. V období 2000 až
2004 sa znížili o deväť percent, pričom naj-
väčší úbytok zaznamenali opäť železnice, tak-
mer o 25 percent. „Európskym trendom
pritom je, aby sa výkony presúvali na želez-
nicu,“ tvrdí riaditeľ Výskumného ústavu do-
pravného Ľubomír Palčák.
S vyše 3 600 kilometrami železničných tratí,
z ktorých takmer polovica je elektrifikova-
ných a viac ako štvrtina dvojkoľajových, patrí
Slovensko ku krajinám s najhustejšou želez-
ničnou sieťou v Európe. Čo by sa však mohlo
zdať ako výhoda, je skôr veľkým bremenom,
pretože železnice sú zastarané a nie sú pri-
pravené reagovať na meniace sa podmienky
na dopravnom trhu.
Zlá technická úroveň je výsledkom zanedba-
nej údržby a nedostatočnej obnovy infra-
štruktúry v predchádzajúcom období.
Modernizácia si vyžiada nielen miliardové in-
vestície, ale potrvá aj mnoho rokov. Prioritou

Slovenska je zmodernizovať úsek Bratislava –
Košice na rýchlosť 160 kilometrov za hodinu,
aby táto trať zodpovedala európskym krité-
riám pre integrovanú železničnú dopravu.

Zákaz vjazdu pre cudzie lokomotívy
Pod vzostup cestnej nákladnej dopravy na
úkor železníc sa podpísala aj liberalizácia.
Kým na cestách veľkej časti Európy platí už
od začiatku deväťdesiatych rokov, úplná
potom od roku 1998, v prípade železníc na-
preduje pomalšie. K úplnej liberalizácii želez-
ničnej dopravy došlo až v tomto roku.
Slovensko musí otvoriť svoje trate aj pre
iných dopravcov, a to v nákladnej i osobnej
preprave. Zatiaľ však tuzemský trh „chráni“
nevyhovujúca infraštruktúra.
Hlavnou príčinou nižšej atraktivity železnič-
ných ciest v porovnaní s kamiónovou dopra-
vou je menšia flexibilita. Železnice sa síce
tešia čoraz väčšej pozornosti vlád, no zatiaľ to
nevyriešilo hlavný problém – chýbajúcu in-
ter operabilitu európskych železničných sietí.
Technické rozdiely medzi národnými želez-
ničnými sieťami napríklad spôsobujú, že nie
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každá lokomotíva dokáže zo Slovenska prejsť
do susedného Rakúska a naopak. Prepriaha-
nie celého vlaku môže mať len jediný efekt –
zdržanie. A to nahráva cestnej doprave.

Regióny na vedľajšej koľaji
Vyspelá Európa je však už niekde úplne inde.
Zatiaľ čo sa na Slovensku len hovorí o rých-
losti 160 kilometrov za hodinu, po francúz-
skych, španielskych alebo nemeckých
koľajniciach sa preháňajú rýchlovlaky rých-
losťami vyše 300 kilometrov za hodinu.
Napríklad medzi Madridom a Barcelonou
začal premávať najrýchlejší sériovo vyrábaný
vlak Velaro od firmy Siemens, ktorý dosahuje
prevádzkovú rýchlosť 350 kilometrov. Sú-
prava sa zároveň môže pochváliť svetovým
rekordom v kategórii sériovo vyrábaných vla-
kov, ktorý predstavuje 404 kilometrov za ho-
dinu. Trať medzi týmito dvoma mestami,
ktoré sú od seba vzdialené len o niečo viac
ako Bratislava a Košice, rýchlovlak Velaro
zvládne za necelé dve a pol hodiny.
Pred tromi rokmi na Slovensku vzplanuli
vášne pre rušenie 25 nerentabilných tratí,
ktoré sa vo svete zvyknú označovať ako regio-
nálne. V tomto prípade železnice nielenže po-
krivkávajú za európskymi trendmi, ale
vybrali sa dokonca proti nim. Môže za to sku-
točnosť, že cestovné je regulované a supluje
niektoré sociálne funkcie štátu. Vo vyspelých
štátoch je regionálna a prímestská doprava
najúčinnejším liekom na preplnené cesty.

Cesty budú drahšie
Železničné spoločnosti poukazujú na to, že
sú oproti automobilovým dopravcom v nevý-

hode, pretože poplatky za používanie koľaj-
níc sú niekoľkonásobne vyššie, než je cena
diaľničných nálepiek. Určité zrovnoprávnenie
by malo priniesť zavedenie systému elektro-
nického mýta na diaľniciach, rýchlostných
komunikáciách a ostatných druhoch ciest.
Elektronický mýtny systém by mal okrem vy-
tvárania zdrojov na výstavbu a údržbu cest-
nej infraštruktúry slúžiť aj ako regulačný
nástroj, ktorý vráti časť prepravných výkonov
späť na železnice a uvoľní cesty pre osobnú
automobilovú dopravu. Cestné komunikácie
sa skrátka stanú drahšími.

Investičné injekcie pre železnice
Podľa riaditeľa odboru stratégie ministerstva
dopravy Jána Kraka patria poplatky na na-
šich železniciach k najvyšším v Európe a ne-
zmení sa to bez investícií do obnovy
a modernizácie železničnej infraštruktúry.

Slovensko plánuje do roku 2015 investovať
do dopravy 3,772 miliardy eur, čo je v pre-
počte takmer 127 miliárd korún. Zhruba 43
percent by malo ísť na železnice – do moder-
nizácie tratí, terminálov kombinovanej do-
pravy a mobilného parku. „Je to podstatne
viac ako v minulých rokoch,“ upozorňuje 
J. Krak.
Otázkou je, kde na to vziať. Investičné vý-
davky do dopravnej infraštruktúry tvoria len
niečo málo cez jedno percento hrubého do-
máceho produktu. Podľa odporúčania Eu-
rópskej komisie by však pre štáty s podobne
nedobudovanou a zanedbanou sieťou, ako
má Slovensko, bolo žiaduce ročne vyčleniť
na tento účel približne 2 až 2,5 percenta
hrubého domáceho produktu. Podľa J. Kraka
sa z plánovaných investícií až 85 percent
bude vykrývať z európskych fondov, zvyšok
zo štátneho rozpočtu.

... a takéto v Rakúsku.Takéto vlaky jazdia na Slovensku...

ROK

Železničná
doprava

Cestná 
doprava

Vodná 
doprava

Letecká 
doprava

Intermodálna
preprava

MHD

konvenčné
železničné trate

diaľnice 
a cesty I. - II.

triedy

vodné cesty a
prístavy

letiská terminály
cesty 

dopravných
systémov

2000 18,43 78,58 0,40 1,23 0,00 1,36

2001 44,21 52,76 0,19 1,05 0,36 1,07

2002 47,24 51,15 0,13 0,60 0,00 0,88

2003 27,89 68,61 0,24 1,71 0,00 1,16

2004 26,09 69,11 0,36 3,27 0,00 1,55

Zdroj: VÚD, a. s.

Podiel investícií do dopravnej infraštruktúry SR (v %)

020_027_ZeleznicaKOKOT:Layout 1  7/16/07  5:33 PM  Page 22



P
oplatok sa skladá z troch položiek – zo
sadzieb za vlakokilometer a tonokilome-
ter a z fixnej taxy za vlak. I trate sú z hľa-
diska poplatkov rozdelené do troch

kategórií. V tej najvyššej musí dopravca zaplatiť
za vlakokilometer 286,55 a za tonokilometer
23,53 koruny a fixný poplatok 1 428 korún.
Cestní dopravcovia platia neporovnateľne menej.
Najťažšie nákladné autá nad 12 ton stojí ročná
diaľničná nálepka 28 000 korún. Ak špeditér s ta-
kýmto autom odvezie ročne 1 000 ton tovaru, za-
platí na diaľničných poplatkoch 28 korún za
jednu tonu. V prípade, že nepoužije diaľnicu, ne-
musí dokonca zaplatiť nič.
Zatiaľ sa síce nevie, v akej výške budú spoplat-
nené cesty po zavedení elektronického mýta, ale
ak aj budú poplatky porovnateľné s okolitými
krajinami, železnice i potom zostanú tou drahšou
alternatívou pre dopravcov.

Prečo sú železnice drahé?
Regulačný úrad stanovuje poplatok za železničnú
cestu na základe oprávnených nákladov, ktoré vy-
nakladajú Železnice Slovenskej republiky na pre-
vádzku, údržbu a opravu železničnej siete. Tá
patrí k najhustejším v Európe. Keďže využitie
tratí je nízke, sú potom jednotkové poplatky
veľmi vysoké.
Ak by po železniciach jazdilo viac vlakov, po-
platky by klesli, pretože by sa rozdelili medzi via-
cero subjektov. Po železniciach však nebude
jazdiť viac vlakov, kým poplatky neklesnú, alebo
sa aspoň nepriblížia poplatkom na cestách. Je to
klasický začarovaný kruh, ktorý navyše kompli-
kuje ešte ďalšia skutočnosť.
Podľa smernice Európskej komisie by poplatky za
železničnú cestu mali byť založené na marginál-
nych nákladoch, čiže na dodatočných nákladoch,
ktoré vyvolá prejazd vlaku – ako je opotrebovanie
koľajníc, odber elektriny a podobne. „Ak by sme
naozaj dôsledne akceptovali túto smernicu,
potom príspevky zo štátneho rozpočtu do želez-
ničnej infraštruktúry by museli byť podstatne
vyššie ako dnes,“ priznáva riaditeľ odboru straté-
gie ministerstva dopravy Ján Krak.
Štát v súčasnosti dáva na prevádzku železničnej
dopravnej cesty asi 3,6 miliardy korún ročne. Ak
by mal pokrývať fixné náklady v plnej výške,

musel by podľa štúdie Výskumného ústavu do-
pravného vynakladať až okolo 8 miliárd korún
ročne. Experti na dopravnú infraštruktúru po-
ukazujú na to, že ak sa nezačnú príspevky štátu
zvyšovať, bude presmerovanie dopravných tokov
na koľajnice len ilúziou.

Vlaky sú popoluškou dopravy
Podľa výkonného riaditeľa Spoločenstva európ-
skych železničných podnikov a manažérov infra-
štruktúry Johannesa Ludewiga sú vlaky oproti
kamiónom v nevýhode v celej Európskej únii. Za-
tiaľ čo železnice musia zo zákona platiť za použí-
vanie infraštruktúry, tak v cestnej doprave sa nič
také nevyžaduje a záleží len na každej členskej
krajine, či a ako spoplatní aj cestné komunikácie.
Európska legislatíva dokonca stanovuje hornú
hranicu poplatkov pre kamióny, za ktorú ne-
možno ísť.
Švajčiarsko, ktoré vyberá od kamiónov 50 centov
za kilometer, pričom do mýtnych poplatkov za-
hrnulo aj externé náklady na údržbu a znečisťo-
vanie životného prostredia, tieto problémy nemá.
Podiel železníc na nákladnej doprave dosahuje
dve tretiny a na kamióny pripadá len tretina. Ak

by takto postupoval niektorý členský štát Európ-
skej únie, pravdepodobne by ho Európska komi-
sia dala na súd.

Železnice: Žiadame rovnoprávnosť
Cestná doprava nevďačí za svoj úspech len vý-
konnosti, ale uprednostňovaniu na úkor iných
druhov dopravy. Autá víťazia najmä v rýchlosti
a operatívnosti, ale pokiaľ ide o prevádzkové ná-
klady a ekologické dosahy, na vlaky jednoducho
nemajú.
Podľa štúdií nákladná cestná doprava spotre-
buje zhruba 20-krát viac energie ako želez-
ničná. Dopravný sektor je zodpovedný za
tretinu emisií oxidu uhličitého. Z tohto množ-
stva však až 84 percent produkujú automobily.
Železničiari priznávajú, že cestná doprava je
dnes pre nich väčšou hrozbou ako liberalizácia
dopravy v rámci Európskej únie a príchod kon-
kurenčných železničných spoločností. „Pri po-
rovnaní nákladov za použitie dopravnej cesty je
železnica v nevýhode. Preto očakávame, že štát
zrovnoprávni cenu za používanie železničnej
a cestnej dopravnej cesty,“ povedal bývalý riadi-
teľ Železničnej spoločnosti Slovensko Pavol
Kužma.
Budúce spolunažívanie cestnej a železničnej
dopravy výstižne zhrnul český minister do-
pravy Aleš Řebíček: „Cestná doprava je neza-
stupiteľná, pokiaľ ide o krátke vzdialenosti.
Neznamená to však, že by nemalo zmysel sta-
vať diaľnice. Takisto to neznamená, že by sa
aspoň malá časť diaľkovej dopravy, zvlášť ná-
kladnej, nemala presunúť z preťažených ciest
na železnice alebo vodné cesty. Preto treba bu-
dovať logistické centrá v miestach, kde sa stre-
távajú  rôzne typy dopravných sietí.“

Poplatok za železničnú dopravnú cestu na Slovensku patrí k najvyšším 
v Európe. Odborníci pripúšťajú, že práve to bráni väčšiemu využívaniu vlakov.
Jeho výšku stanovuje Regulačný úrad pre železničnú dopravu. V dohľadnom
čase však s jeho znížením nemožno počítať.

Slovenské vlaky jazdia 
v začarovanom kruhu
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N
emecko má 50 terminálov kombino-
vanej dopravy. Na 7 000 štvorcových
kilometrov tak pripadá jeden termi-
nál, čo možno vyjadriť aj tak, že na

ploche zhruba 85 x 85 kilometrov je priemerne
jedno prekladisko. V Rakúsku je 16 terminálov,
ale v blízkej budúcnosti by malo pribudnúť
ďalších päť. Po ich vybudovaní bude každé ob-
sluhovať územie vo veľkosti 4 000 štvorcových
kilometrov, resp. 65 x 65 kilometrov. Tieto dve
krajiny spolu s Talianskom patria v Európe
k štátom s najrozvinutejšou kombinovanou
dopravou. Slovensko za nimi zaostáva nielen
hustotou prekladísk, ale najmä technickou
úrovňou a kapacitou.

Päť miliárd na terminály
„Ak budeme vychádzať z príkladu Rakúska
a Nemecka, z množstva zmanipulovaného to-
varu a hospodárskeho potenciálu, potrebu-
jeme najmenej štyri terminály kombinovanej
dopravy s medzinárodným významom a dva až
tri s regionálnym dosahom,“ tvrdí Vladimír
Klapita zo Žilinskej univerzity. Najväčší dopyt
po kombinovanej doprave je dnes najmä v Bra-
tislavskom a Trnavskom kraji, o niečo menší
v Žilinskom a Trenčianskom, v ostatných kra-
joch je relatívne nízky.
Na Slovensku sa vyprofilovali štyri lokality

s kumulovanými požiadav-
kami na prekladanie tova-
rov – Bratislava, Žilina,
Košice a Čierna nad Tisou.
Teoretický potenciál kombi-
novanej dopravy však bude
už o tri roky 9- až 10-ná-
sobne vyšší, ako je súčasná
kapacita terminálov. Preto
je potrebné vybudovať nové
alebo zmodernizovať jes-
tvujúce terminály.
Vláda chce do roku 2010 vy-
stavať štyri nové verejné
terminály za viac ako päť
miliárd korún. Podľa Vý-
skumného ústavu doprav-
ného náklady na výstavbu
jedného terminálu kombi-
novanej dopravy dosahujú
1,25 až 1,5 miliardy korún.

Terminály sú 
v úbohom stave

„Pre prepravcov je dôležitá presnosť, rýchlosť,
bezpečnosť, možnosť dočasného skladovania
tovarov, kompletizácia a rozdeľovanie zásielok.
Od terminálov očakávajú, že budú ponúkať
komplexné logistické služby. Do budúcnosti
preto už musíme uvažovať nielen o terminá-

loch kombinovanej dopravy, ale o intermodál-
nych logistických centrách, ktorých integrova-
nou súčasťou budú aj terminály,“ zdôrazňuje
V. Klapita.
Okrem terminálu v Dobrej sú ostatné slo-
venské terminály, resp. prekladiská značne za-
starané. Nachádzajú sa v zastavaných
mestských aglomeráciách, takže ich nie je
možné rozširovať. Aj preto nedokážu poskyto-
vať služby, aké požadujú prepravcovia. Navyše
sú takmer výlučne orientované na kontajne-
rový prepravný systém a nie sú schopné obslu-
hovať ostatné systémy kombinovanej dopravy.

Každých 80 kilometrov prekladisko
Rozmiestnenie terminálov závisí nielen od po-
tenciálu prepravy, ale tiež od atrakčného ob-
vodu zvozu a rozvozu tovaru. Podľa
pripravovanej európskej smernice by preprava
tovaru po ceste nemala presiahnuť 20 percent
trasy, ktorú tovar absolvuje po koľajniciach. Pri
kombinovanej doprave na vzdialenosť 400 až
500 kilometrov by mal atrakčný obvod predsta-
vovať kruh s polomerom približne 80 kilome-
trov.
Staršie koncepcie rozvoja kombinovanej do-
pravy uvažovali s atrakčným obvodom len do
50 kilometrov. Tieto zámery sa ukázali ako ne-
reálne, jednak z hľadiska cien cestnej a želez-
ničnej dopravy, ale tiež preto, že by neúmerne
vzrástla potreba prekladísk. Podľa najnovších
analýz bude vzhľadom na nerovnomerné roz-
loženie potenciálu kombinovanej dopravy
a rozširovanie diaľničnej siete stačiť asi 80-ki-
lometrový atrakčný obvod pre kontajnerový
prepravný systém a systém prepravy výmen-
ných nadstavieb a 150-kilometrový atrakčný
obvod pre systémy Ro-La a Ro-Ro. 

Dopravcovia kričia: 
Nezdržujte nás!

Ako vyzerajú moderné terminály 
Moderné terminály kombinovanej dopravy sú súčasťou veľkých logistických centier. Okrem samotného prekla-
diska sa v nich nachádzajú sklady a manipulačné priestory, v ktorých sa tovar kompletizuje, balí, nakladá, vy-
kladá a upravuje podľa potrieb zákazníka. Logistické centrá zabezpečujú komplex činností, ktorých súčasťou je 
i vybavovanie sprievodných listín a colné služby. Sídlia v nich  operátori kombinovanej dopravy, zasielateľské
firmy, spoločnosti zabezpečujúce skladovanie, dopravcovia, ale aj štátne úrady.
Podľa dohody AGTC musia terminály kombinovanej dopravy spĺňať viaceré technologické a technické para-
metre. Dĺžka prekládkových koľají musí byť aspoň 750 metrov, aby sa na ňu bez rozpájania zmestila celá vla-
ková súprava. Manipulačné zariadenia musia vedieť pracovať so všetkými druhmi nákladových jednotiek
kombinovanej dopravy a musia mať 100-percentnú zálohu. Všetky vlaky musia byť obslúžené do jednej hodiny
a prestoje cestných vozidiel zabezpečujúcich zvoz a rozvoz tovaru nesmú presiahnuť 20 minút.
Veľké terminály kombinovanej dopravy sú vybavené výkonnými portálovými mostovými žeriavmi, z ktorých
každý dokáže preložiť 20 až 30 nákladových jednotiek za hodinu. Na manipuláciu na úložných plochách sa po-
užívajú žeriavové vozy s výložníkovým ramenom, ktoré vedia stohovať kontajnery do piatich až siedmich vrstiev,
a to až v troch radoch za sebou. Logistické centrá sú vybavené informačným systémom, ktorý je k dispozícii
nielen prevádzkovateľom terminálu, ale i dopravcom, zasielateľom a štátnym úradom.
V špičkových termináloch kombinovanej dopravy, ktoré sú väčšinou súčasťou námorných prístavov, sa uplat-
ňujú aj plne automatizované  technológie – napríklad počítačom riadené terminálové ťahače, ktoré sa samy sta-
rajú o pristavenie cestných návesov s kontajnermi na prekládkové plochy.

Bratislava ÚNS – Terminál v súčasnosti pracuje v obmedzenej prevádzke, ale v
budúcnosti sa ráta s výstavbou nového terminálu v tejto lokalite. Modernizácia
jestvujúceho prekladiska by bola pomerne náročná, keďže treba predĺžiť 
koľajnice a doplniť prekladacie zariadenia o ďalší portálový mostový koľajový
žeriav s nosnosťou najmenej 40 ton.
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S
ituácia v Európe a vo svete tomu nena-
svedčuje. Železničné spoločnosti a pre-
vádzkovatelia mestských koľajových
dopravných systémov len v Európskej

únii dosahujú ročné tržby okolo 90 miliárd eur.
Tieto spoločnosti zamestnávajú milión ľudí. Darí
sa i železničnému priemyslu, ktorý generuje
ročné tržby 35 miliárd eur.
Prirodzene, nie je to samo sebou. Európske želez-
ničné spoločnosti prevádzkujú najrýchlejšie
vlaky. Štáty budujú moderné vysokorýchlostné
trate. Výrobcovia koľajových vozidiel dávajú do
výskumu a vývoja každý rok zhruba pol miliardy
eur. Len do európskeho signalizačného systému
investovali európske firmy miliardu eur.
Asi nikoho teda neprekvapí, že európski výrobco-
via si odhrýzli z globálneho 50-miliardového ko-
láča dve tretiny. Slovensko ako keby ani nebolo
v Európe. Nielen na starom kontinente, ale aj v Ja-
ponsku, Južnej Kórei a Číne má železničná do-
prava veľkú budúcnosť. Bude zohrávať čoraz
dôležitejšiu úlohu pri zabezpečovaní mobility
pracovnej sily.

O dva roky sa to začne
Verejnú osobnú do-
pravu čakajú
už o ne-

celé dva roky zásadné zmeny, keď zodpovednosť
za regionálne vlaky prejde na samosprávy. Pri au-
tobusových linkách do 100 kilometrov vláda už
predvlani presunula objednávanie výkonov vo ve-
rejnom záujme na vyššie územné celky, od roku
2009 to čaká aj železničnú dopravu.
„Podľa návrhu, ktorý je v pripomienkovom ko-
naní, by na samosprávy najprv mali prejsť tzv.
prenesené kompetencie. Regióny síce budú roz-
hodovať o jednotlivých spojoch, ale peniaze na
zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme budú
dostávať od štátu. Až o ďalšie dva roky by mali
dostať aj originálne kompetencie a začať zabezpe-
čovať regionálnu železničnú dopravu z vlastných
rozpočtov,“ informoval hovorca Železničnej spo-
ločnosti Slovensko (ZSSK) Miloš Čikovský.
Vládna koncepcia počíta s tým, že samosprávy si
budú objednávať výkony na všetky vlaky, ktoré
končia a začínajú v regióne. Rýchliky a vlaky spá-
jajúce krajské mestá medzi sebou a so zahrani-
čím by mal naďalej financovať štát. „Okrem
redukcie nevyťažených spojov sa vytvorí tlak na

obmedzovanie súbežných vlakových a autobuso-
vých spojov,“ hovorí riaditeľ odboru stratégie mi-
nisterstva dopravy Ján Krak.
Ak by vyššie územné celky boli zodpovedné za
vlakové spoje do 100 kilometrov, ako je to už
dnes pri autobusoch, samospráva by prebrala
vyše 30 percent výkonov osobnej železničnej do-
pravy. Je jasné, že ak sa má udržať minimálne
taká obslužnosť územia, aká je teraz, bez dotácií
sa železničná osobná doprava nezaobíde. Štát po-
skytuje ZSSK 4,5 miliardy korún na vykrytie strát
z výkonov vo verejnom záujme, v odôvodnených
prípadoch môže byť táto suma zvýšená o 900 mi-
liónov.

Štyri dni alebo jeden rok
Niet pochýb, že konkurenčný boj medzi železnič-
nou a automobilovou dopravou, ktorý už pár
rokov zúri v oblasti nákladnej dopravy, sa rozšíri i
na verejnú prepravu osôb. Ak štát predtým ne-
prijme adekvátne opatrenia na zrovnoprávnenie
oboch systémov, je zrejmé, že aj v tomto seg-
mente budú musieť železnice vypratať pozície.
A to z rovnakých dôvodov ako v nákladnej do-
prave.
Spôsob spoplatnenia infraštruktúry stavia želez-
ničnú dopravnú cestu do nevýhodnej situácie.
Podľa Železničnej spoločnosti Slovensko pri sú-
časnom základnom cestovnom je vo vlaku po-
trebné previezť na celej trase najmenej 50
cestujúcich, aby sa pokryli aspoň poplatky za po-
užitie dopravnej cesty.
Motorové vozne najazdia v priemere asi 218 kilo-
metrov denne. Pri takýchto výkonoch za používa-
nie dopravnej cesty zaplatíme za tri až štyri dni
toľko, čo autobusový dopravca na cestnej dani na
celý rok. Ako by toho nebolo málo, ešte sa uva-

Osobné vlaky sa ocitli 
na slepej koľaji
Vlaky vozia ľudí na Slovensku už viac než 150 rokov. Osobná železničná 
doprava však ešte nikdy nebola v takej zložitej situácii ako v poslednom desať-
ročí. Pragmatici tvrdia, že náklady na dopravnú cestu sú na železnici rádovo
vyššie ako pri cestnej autobusovej doprave, napriek tomu, že vlaky sú 
ekologickejšie, bezpečnejšie i pohodlnejšie. Naozaj patria do starého železa?

Vlakové súpravy Siemens Viaggio ( ÖBB ich bude prevádzkovať pod
názvom Rail Jet) by mali začať jazdiť budúci rok na medzinárodných
linkách z Viedne do Zürichu, Mníchova a neskôr okrem ostatných zá-
padoeurópskych miest aj do Budapešti. Pasažieri si budú môcť vybrať

z troch komfortných tried.    
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žuje o tom, že by autobusy po zavedení elektro-
nického mýta mali byť oslobodené od platenia
poplatkov.

Integrované dopravné systémy
Železnice a autobusy sú odsúdené na spoluprácu.
Tam, kde to pochopili a vytvorili optimálne a ne-
diskriminačné podmienky na fungovanie oboch
druhov dopravy, majú dnes fungujúce systémy
verejnej hromadnej dopravy.
„Integrované dopravné systémy kombinujú
metro, mestskú a prímestskú autobusovú do-
pravu, regionálnu železnicu, električky a trolej-
busy. Všetky druhy dopravy majú spoločné
prepravné a tarifné podmienky a zosúladené ces-
tovné poriadky,“ vysvetľuje šéf  dopravných sys-
témov firmy Siemens pre Rakúsko, strednú
a východnú Európu Helmuth Horvath.
Ako vyzerá správne fungujúca regionálna do-
prava, možno vidieť na príklade spoločnosti Ver-
kehrsverbund Ost Region (VOR). Pod týmto
názvom pôsobí združenie, ktoré prevádzkuje in-
tegrovaný dopravný systém v rakúskej metropole
a okolitých spolkových krajinách Dolné Rakúsko a
Burgenland.
Systém VOR má za sebou dlhú cestu, ktorá sa za-
čala pred 46 rokmi, keď rakúske železnice ÖBB
uzavreli dohodu o tarifách s Viedenským doprav-
ným podnikom. V súčasnosti VOR obsluhuje ob-

lasť veľkú takmer 8 900 štvorcových kilometrov,
v ktorej žije 2,7 milióna ľudí. Cestujúcim ponúka
356 pravidelných liniek na trasách dlhších ako
7 000 kilometrov. Najväčší podiel v systéme inte-
grovanej dopravy pripadá na regionálne auto-
busy. Súčasťou VOR je aj päť liniek metra. V roku
2005 VOR prepravil vyše 805 miliónov ľudí a do-
siahol tržby 465 miliónov eur.

Prichádzajú nové vlaky
Integrované dopravné systémy by mohli byť tým
povestným svetlom na konci tunela, ktoré môže
vyviesť železnice opäť na výslnie. Niet sa čo čudo-
vať, že hlavná pozornosť ZSSK sa upiera práve
týmto smerom.
Do roku 2015 by malo ísť na nákup nových koľa-
jových vozidiel pre prímestskú, regionálnu i me-
dziregionálnu osobnú dopravu približne 8
miliárd korún, pričom polovica z tejto sumy by sa
mala financovať z európskych štrukturálnych
fondov. Zastarané osobné a motorové vozne,
ktoré nezriedka majú 35 až 45 rokov, v priebehu
najbližších rokov aspoň čiastočne nahradí 21
dvojpodlažných prímestských súprav, ktoré budú
zabezpečovať dopravnú obsluhu v okolí Košíc (po
elektrifikácii južného ťahu až po Plešivec), Žiliny
(do Čadce, Kraľovian, Martina a Púchova), Trnavy
(do Bratislavy a Trenčína), ako aj na úseku z No-
vých Zámkov a Kútov do Bratislavy.

Okrem toho sa vozový park ZSSK rozšíri o  20 jed-
nopodlažných súprav pre medziregionálnu do-
pravu, ktoré budú môcť jazdiť po elektrifiko-
vaných i neelektrifikovaných tratiach. Mimo pro-
jektov financovaných z európskych fondov ZSSK
plánuje nahradiť staré motorové a prípojné
vozne 29 zmodernizovanými dvojčlánkovými
motorovými vozňami radu 813.

Luxus ako v lietadle
„Keď som videl vlaky, aké jazdia na Slovensku,
priznám sa, radšej by som išiel autom,“ bez okol-
kov sa priznáva H. Horvath. Napríklad v Rakúsku
sa vlaky komfortom a poskytovanými službami
približujú lietadlám. Sú klimatizované, majú od-
hlučnené podvozky, už vyše dvadsať rokov sa vo
všetkých vlakoch musia používať vákuové toalety
so zbernicou a musia spĺňať prísne bezpečnostné
predpisy.
Keď sa našinec dostane do takéhoto vlaku, nechce
veriť vlastným očiam, že železnice môžu vyzerať
aj takto. Napriek tomu sa rakúska železničná spo-
ločnosť ÖBB rozhodla, že začne obmieňať svoju
vlakovú flotilu, aby mohla pasažierom naďalej
poskytovať najvyšší štandard cestovania. Diamet-
rálne odlišný postup od Slovenska, ktoré sa zatiaľ
odhodlalo maximálne tak na modernizáciu svo-
jich vlakov.
ÖBB si u Siemensu objednala hneď 23 nových

Megaprojekt TwinCity
TwinCity je vízia dvojmesta Viedeň – Bratislava, ktorú pre-
sadzuje priemyselné združenie významných slovenských
a rakúskych spoločností. Obsahuje niekoľko kľúčových
projektov, ku ktorým patrí aj prebudovanie železničného
spojenia medzi centrami oboch metropol na vysoko-
rýchlostnú trať.
Hlavné mestá Slovenska a Rakúska ležia v tzv. Zlatom troj-
uholníku, ktorý vytvára Bratislava, Viedeň a Györ. Inštitút
Empirica Delasasse vyhodnotil túto oblasť ako najperspek-
tívnejšiu spomedzi 461 analyzovaných metropolitných eu-
rópskych regiónov. Ide o územie, kde žije 4,5 milióna ľudí
a ktoré má ekonomický potenciál na úrovni Írska.

Bratislava a Viedeň môžu profitovať nielen geografickou
blízkosťou, keďže mestá delí len 50 kilometrov, ale
vďaka ďalším synergických efektom. 
Pokiaľ ide o južné železničné spojenie, na území Bratislavy
treba dobudovať zhruba kilometer trate, ktorá prepojí už
existujúcu líniu s letiskom. Napojenie železnice na samotné
mesto však bude oveľa komplikovanejšie, pretože z dô-
vodu hustej zástavby je možné iba predĺženie trate Parn-
dorf – Petržalka tunelom popod Dunaj s tým, že bude
končiť na stanici Filiálka, ktorá dnes slúži už iba ako od-
stavné koľajište.
Lepšie prepojenie oboch metropol prinesie aj plánovaná
elektrifikácia asi päťkilometrového úseku medzi brati-

slavskou mestskou časťou Devínska Nová Ves a rakús-
kou obcou Marchegg. Spolu s predĺžením trate z Petr-
žalky do ľavobrežnej Bratislavy tak vznikne uzavretý
okruh, ktorý umožní zvýšiť intervaly osobných vlakov
premávajúcich medzi metropolami Rakúska a Slovenska.
Ďalším plánovaným projektom je výstavba vysokorýchlost-
nej trate vedenej pozdĺž diaľnice D2 od Ústrednej nákladnej
stanice v Čiernej Vode. Hlavné mesto Slovenska by sa tak
priamo napojilo na európsky intermodálny koridor Paríž –
Viedeň – Budapešť. Po 15 rokoch by mala byť dokončená
tiež diaľnica medzi Viedňou a Bratislavou. V dlhšom časo-
vom horizonte sa potom uvažuje aj na napojení na Transsi-
bírsku magistrálu.

Slovenskí cestujúci poznajú Siemens Doubledecker zo stanice Petržalka, z ktorej cestujú do Viedne. Interiér vlaku pripomína lietadlo.
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P
odľa štúdie Žilinskej univerzity by bolo
optimálne spoplatniť okolo 4 400 kilo-
metrov ciest. Ministerstvo dopravy už
avizovalo, že sa chce vyvarovať chýb,

ktoré urobili niektoré krajiny, keď zaviedli
mýto len na diaľniciach a rýchlostných komuni-
káciách. Nákladná doprava sa totiž z veľkej časti
presunula na nespoplatnené regionálne cesty.
Na Slovensku sa preto čoraz viac hovorí o sys-
téme s celoplošným pokrytím.
„Diaľničná sieť u nás je taká malá, že ak by zos-
talo len pri jej spoplatnení, náklady na výstavbu
mýtneho systému by sa nikdy nevrátili,“ pri-
dáva ďalší argument technický riaditeľ spoloč-
nosti Siemens Vladimír Slezák. Podľa prepočtov
spoločnosti ekonomickú efektívnosť výberu
mýta možno dosiahnuť pri spoplatnení najme-
nej 2 400 kilometrov ciest.
Podľa pôvodných odhadov ministerstva do-
pravy by výstavba systému mala stáť dve až päť
miliárd korún, to však ešte rátalo so spoplatne-
ním iba 800 kilometrov ciest. Ak sa pôjde na ce-
loplošné pokrytie, náklady budú oveľa vyššie.

Napríklad v susednom Česku stála výstavba mi-
krovlnného systému pre 2 500 kilometrov ciest
22 miliárd českých korún. Je však takmer isté,
že počiatočný kapitál vloží do projektu sám do-
dávateľ a Národná diaľničná spoločnosť ho
bude spoločne s prevádzkovými nákladmi splá-
cať z príjmov z mýta. 
Pri celoplošnom pokrytí cestnej siete by mýtny
systém po dobudovaní mohol ročne vynášať
viac ako šesť miliárd korún, niektoré odhady
hovoria o dvoch až štyroch miliardách. Výnosy
sa budú, samozrejme, odvíjať od výšky mýt-
neho, ktoré zatiaľ nebolo stanovené. V niekto-
rých štúdiách sa uvádza, že nákladné autá
v rozmedzí 3,5 až 7,5 tony by mali platiť 6,50
koruny za kilometer, ťažšie o korunu viac.

Satelit verzus mikrovlna
Na elektronický výber mýta je možné použiť
dva druhy systémov – starší mikrovlnný a novší
satelitný. Vo svete sa zatiaľ viac používajú mik-
rovlnné systémy. Ich prevaha pramení z toho,
že hlavné dopravné toky sa v minulosti sústre-

O necelé dva roky Slovensko plánuje zaviesť elektronický výber mýtneho 
pre nákladné vozidlá nad 3,5 tony. Neskôr by k nim mali pribudnúť aj ďalšie
kategórie automobilov vrátane osobných áut. Záujem prihlásiť sa do tendra
na elektronické mýto predbežne prejavili najmenej štyri firmy – Siemens,
Kapsch TrafficCom, Slovak Telecom (Satellic Traffic) a Sanef.

Oči satelitov 
dohliadnu všade

vlakových súprav Viaggio Comfort, najnovšiu ge-
neráciu koľajových vozidiel pre medzimestskú
a medzinárodnú železničnú dopravu s tým, že ak
sa osvedčia, odoberú ďalších 40 súprav. „Ide
o dvojročný koncept, ktorý predstavuje to najmo-
dernejšie, čo dnes môžete vidieť na koľajniciach,“
tvrdí H. Horvath.
Súpravu tvorí sedem vozňov, v ktorých je podľa
triedy od 55 do 86 sedadiel. Ide o koncepciu
push-and-pull, takže vlak, resp. lokomotívu ne-
treba v cieľovej stanici otáčať, ale môže rovno
pokračovať v ceste späť. Rušňovodič si len pre-
sadne z kabínky na jednom konci súpravy do
kabínky na druhom konci.
Vozne sú klimatizované, majú jednu až dve vá-
kuové toalety, ergonomicky tvarované sedadlá
sú vybavené samostatnou elektrickou zásuvkou
a cestujúci sú informovaní o priebehu cesty
elektronickým systémom. Toto všetko je súčas-
ťou štandardnej výbavy, no ak má odberateľ zá-
ujem, dnes už nie je problém vybaviť vozne
audio a video systémom, viacúčelovými kupé,
alebo zónou pre hendikepovaných ľudí.
Siemens v snahe dosiahnuť čo najvyššiu kapa-
citu vozňov zaviedol vo Viaggio Comfort nový
štandard v oblasti občerstvenia. V súprave by
ste márne hľadali tradičný jedálenský vozeň
s reštauračnými stolmi, miesto neho sa v nej
nachádza kateringový kútik na rýchlu prípravu
pokrmov. Cestujúcich obsluhujú čašníci po-
dobne ako letušky v lietadle.
Tradične vysoký štandard dosahujú bezpeč-
nostné prvky. Vlak, ktorý môže ísť rýchlosťou
až 230 kilometrov za hodinu, efektívne brzdia
elektromagnetické brzdy. Všetky vozne majú na
oboch koncoch tzv. deformačnú zónu, ktorá sa
pri náraze zhrnie ako harmonika a eliminuje
jeho silu. Navyše pasažieri sedia v špeciálne
chránenom oceľovom skelete. „Týmto systé-
mom sú vybavené aj staršie modely. V roku
2005 došlo k veľkej zrážke nášho vlaku s nákla-
diakom – cestujúcim sa až na tri drobné porane-
nia absolútne nič nestalo,“ tvrdí H. Horvath
a dodáva, že bezpečnostná úroveň sa stále zvy-
šuje.
Prakticky rovnaký štandard v Rakúsku dosahujú
aj regionálne vlaky, ktoré ÖBB používajú na
trasy nepresahujúce hodinu jazdy. Po rakúskych
železniciach napríklad už takmer 10 rokov jaz-
dia dvojpodlažné Doubledeckery, ktoré vídať aj
na stanici v Petržalke, keďže premávajú medzi
Viedňou a Bratislavou.
„Na rozdiel od iných krajín v Európe u nás ne-
máme problém s využívaním želeničnej do-
pravy. Náš podiel na dopravnom koláči naopak
rastie. Je to preto, že sme veľa investovali 
v minulosti a budeme veľa investovať aj 
v budúcnosti. Len tak budeme môcť konku-
rovať automobilovej a leteckej doprave,“ 
konštatuje Roland Kern z rakúskeho 
ÖBB.
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ďovali na rýchlostné komunikácie a diaľnice. Mi-
krovlnné systémy sú mimoriadne účinné, ak sa
nasadzujú na vybrané úseky s vybudovanou in-
fraštruktúrou, napríklad na diaľniciach, pri tune-
loch alebo mostoch.
Aj v dôsledku spoplatnenia diaľnic a rýchlostných
komunikácií sa ťažisko dopravy postupne pre-
súva na regionálne cesty. Mnohé štáty pochopili,
že ak má byť mýtny systém efektívny, je nevyh-
nutné celoplošné pokrytie, na ktoré je oveľa vý-
hodnejší satelitný systém.
Okrem toho je aj presnejší, môže používať existu-
júcu komunikačnú infraštruktúru a poskytuje šir-
šiu ponuku doplnkových služieb. Umožňuje
napríklad monitorovať vozidlá prevážajúce ne-
bezpečné náklady, lokalizovať firemné autá 
(fleetmanagement), vyhodnocovať dopravnú 
situáciu, určiť presnú polohu vozidla vysielajú-
ceho núdzový signál a poskytovať množstvo ďal-
ších telematických služieb na komerčnom
princípe.
„Hoci manuálne systémy výberu mýta a mikro-
vlnné technológie boli doteraz v popredí, trend sa
jasne uberá smerom k satelitným riešeniam,
ktoré sú flexibilnejšie. Je to jediný spôsob, ako
implementovať inteligentný systém, ktorý do-
káže pokryť komplexne celú cestnú sieť,“ hovorí
V. Slezák.

Viedenské kompetenčné centrum
Zhruba pred rokom Siemens zriadil vo Viedni
kompetenčné centrum pre elektronické mýtne
systémy – Siemens Electronic Tolling, kde viac
ako 200 špecialistov vyvíja riešenia na výber
mýta. Nemecký koncern je jedinou firmou na
svete, ktorá okrem satelitov vyvíja a vyrába všetky
súčasti elektronického mýta – od riadiaceho soft-
véru, cez zúčtovací systém, až po palubné jed-
notky.
„Sme presvedčení, že náš satelitný systém výberu
mýta, ktorého vývoj sme nedávno ukončili, je
momentálne tým najmodernejším a najvýkonnej-

ším riešením na trhu,“ neskromne tvrdí šéf vie-
denského kompetenčného centra spoločnosti Sie-
mens Karl Strasser. Siemens tento systém nasadil
už v Londýne, v Seattli a vo Švajčiarsku, pričom
v prvých dvoch prípadoch ide o mestské mýtne
riešenia. Palubná jednotka od spoločnosti Sie-
mens komunikuje s elektronickým zúčtovacím
systémom prostredníctvom zašifrovaného
GSM/GPRS kanála a poskytuje mu údaje o polohe
auta potrebné na fakturáciu. Prevádzkovateľ mýt-
neho systému môže všetky dôležité parametre,
ako sú spoplatnené úseky alebo tabuľky s tari-
fami, nastaviť a meniť niekoľkými kliknutiami
myšou.

Kladivo na neplatičov
Elektronický mýtny systém pozostáva zo systému
na určenie výšky mýta, systému na vymožiteľnosť
mýta (enforcement) a zúčtovacieho systému (bil-
ling). Jediný rozdiel medzi mikrovlnnou a satelit-
nou technológiou je teda v systéme na určenie
výšky mýta. Jeden systém používa satelity
a druhý mikrovlnné vysielače.
Z tohto dôvodu sa i pri satelitnom systéme musia
stavať rampy s kamerami a komunikačnými za-
riadeniami, ktoré slúžia na kontrolu platenia. „Je
ich však treba podstatne menej ako pri mikrovln-
ných systémoch. Na ilustráciu, v Rakúsku, ktoré
používa mikrovlnný mýtny systém, tvoria kon-
trolné brány okolo 10 až 15 percent z celkového
počtu mýtnic. Zhruba toľko by ich bolo treba pri
satelitnom systéme,“ konštatuje K. Strasser.
V úsekoch, kde by výstavba rámp bola neefek-
tívna – napríklad tam, kde je nízka intenzita pre-
mávky – kontrolu vykonávajú mobilné hliadky.
Enforcement vychádza z legislatívy každej krajiny
a v detailoch sa môže odlišovať, v princípe však
funguje tak, že systém v postupných krokoch zis-
ťuje, či vozidlo spadá pod spoplatnenie a ak áno,
či má zapnutú a správne nastavenú palubnú jed-
notku. Ak nie, systém musí preveriť, či sa na vo-
zidlo nevzťahuje výnimka (od platenia môžu byť

oslobodené napríklad požiarnické autá). Keď sys-
tém zistí, že ide o neplatiča, vyhotoví snímku evi-
denčného čísla vozidla, ktorá potom slúži ako
dôkazový materiál pri vymáhaní dlhu.
Satelitný mýtny systém spoločnosti Siemens do-
sahuje pri lokalizácii priemernú účinnosť 98,5
percenta. „Miera úspešnosti výberu mýta závisí
od legislatívy a prostriedkov, ktoré je štát ochotný
investovať do kontrolného systému,“ zdôrazňuje
K. Strasser. 

Cesta k interoperabilite
Mnoho odborníkov je presvedčených, že budúc-
nosť patrí satelitným systémom. Problémom
však je, že väčšina štátov v Európe v minulých
rokoch investovala do mikrovlnných riešení.
Nekompatibilné systémy by sa v budúcnosti
mohli stať brzdou rozvoja liberalizovaného
trhu s dopravnými službami. Len ťažko si
možno predstaviť, že dopravcovia budú akcep-
tovať, ak pri ceste z Iberského polostrova do
Škandinávie budú musieť použiť niekoľko pa-
lubných jednotiek.
Európa bude musieť nájsť cestu k interoperabi-
lite. „Z technického hľadiska sú naše palubné jed-
notky už dnes pripravené komunikovať
s mikrovlnnými systémami. Nie je to však otázka
technológie, ale legislatívy. Najprv je potrebné
vytvoriť spoločné clearingové centrum, ktoré
bude mať na starosti zúčtovanie platieb medzi
jednotlivými krajinami, alebo ak chcete medzi
jednotlivými systémami,“ vysvetľuje Alexander
Renner z viedenského kompetenčného centra.
Firma Siemens sa môže oprieť o skúsenosti z pi-
lotného projektu v Austrálii, kde preukázala, že
rozdielne technológie na výber mýta možno inte-
grovať do jedného riešenia bez toho, aby vozidlo
muselo byť vybavené iným hardvérom. Na ces-
tách City Link v Melbourne dosiahla hybridná pa-
lubná jednotka rozpoznávaciu hodnotu 99,74
percenta.  

T É M A  Č Í S L A
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Mikrovlnné mýtnice s komunikačnými a kamerovými systémami na rakúskej diaľnici.

Šéf kompetenčného centra pre elektronické mýtne sys-
témy Karl Strasser tvrdí, že riešenie spoločnosti
Siemens je momentálne najmodernejšou a najvýkon-
nejšou technológiou na trhu.
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A K O  V Z N I K Á

Čokoláda
Keď sa povie high-tech, väčšina ľudí si predstaví dokonale vybavené laboratóriá, expertné systémy 
s veľkou dávkou umelej inteligencie, pokročilé roboty alebo plnoautomatizované výrobné linky 
pracujúce bez ľudského zásahu. So špičkovými technológiami sa však môžeme stretnúť aj úplne
inde. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako sa dostane višňa do svojho sladkého obalu, prečo je
v každom bonbóne presne jeden oriešok, alebo ako sa do čokolády dostali bublinky? Hoci to tak na
prvý pohľad nevyzerá, majú to na svedomí sofistikované technológie, komplikované počítačové programy
a zariadenia, ktorých cena často presahuje desiatky miliónov korún.  Kedysi bola výroba čokolády umením,
dnes je to skôr tvrdá  veda. Svoje o tom vedia aj v spoločnosti Kraft Foods Slovakia a.s., u jedného 
z najväčších výrobcov sladkostí na Slovensku.

Na prvý pohľad obyčajná fabrika. Fotografia však nedokáže
sprostredkovať iné než vizuálne dojmy, v našom prípade pre-
dovšetkým vôňu. Tá nám neomylne napovedá, že tu sa spraco-
vaváva niečo, čo dokážu oceniť predovšetkým chuťové
poháriky. Populárna čokoláda Milka M-joy, tyčinka 3-bit, bon-
boniéra Tatiana alebo tyčinka Kokosíno – to všetko vyrábajú
v spoločnosti Kraft Foods, do ktorej patrí aj bratislavské Figaro.

Základnou vstupnou suro-
vinou pri výrobe čokolády
sú kakaové bôby. Ich kva-
lita je jedným z hlavných
faktorov, ovplyvňujúcich
akosť výsledného pro-
duktu. Do Kraft Foods sa
dovážajú prevažne z Pobre-
žia Slonoviny a týmto za-
riadením sa dostávajú
z korby kamiónov na ďal-
šie spracovanie. Spolu
s nimi však aj kamene, špa-
gáty, kúsky dreva a občas
aj kovu, ktoré sa neskôr,
samozrejme, odseparujú. 

Medzistanica: Po prvom kole zbavovania
sa mechanických nečistôt sa uskladnia
v obrovských silách, každé má skladova-
ciu kapacitu 100 ton. Odtiaľ poputujú na
ďalšie spracovanie. 

Mechanické znečistenie je jedna vec, 
mikrobiologické druhá. Zo skladovacích
síl preto bôby následne putujú do špe-
ciálneho zariadenia, v ktorom sa pri vy-
sokej teplote debakterizujú, čo znamená,
že sa ničia všetky nebezpečné mikroor-
ganizmy alebo vírusy.

Hneď po vyložení prejdú bôby niekoľkými vibračnými sitami, v ktorých sa zbavia
najväčších mechanických nečistôt. Tento proces však počas výroby na rozličných
úrovniach absolvujú ešte mnohokrát pomocou sít, magnetov, metaldetektorov.

TEXT: MARTIN DOMČEK
FOTO: PETER MAYER
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Celý proces spracovania ka-
kaových bôbov od čistenia,
debakterizácie, sušenia,
praženia, drvenia, mle-
tia, zušľachťovania je
plne automatizovaný
a kontrolovaný po-
čítačom pomocou
riadiacich modu-
lov z produkcie
Siemensu.

Ďalej bôby čaká
sušenie, praženie
a následne drve-
nie. Praženie je
dôležitý proces, pri
ktorom sa zvýraz-
ňuje ich aróma, farba
a konzistencia. Záro-
veň sa pri pražení uvoľ-
ňuje a drvením z nich
odstraňuje šupka, končiaca
ako odpadný produkt a využíva-
júca sa napríklad na prikrmovanie
zvierat. Odpad tvorí približne 10 per-
cent ich hmotnosti.

A K O  V Z N I K Á
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Kakaová drvina má k čokoláde ďaleko 
nielen vzhľadom, ale aj pomerne 

intenzívnou horkastou chutou.

Drvina ďalej putuje naj-
prv do nožových mly-
nov, fungujúcich na
podobnom princípe ako
kuchynské mixéry,
a následne ešte do gu-
lôčkových mlynov.
V nich malé oceľové 
guľôčky v uzatvorenej
valcovej nádobe inten-
zívnym miešaním
a vzájomným trením
zjemňujú kakaovú
hmotu – najdôležitejšiu
zložku čokolády. 

V mixéri sa zmiešajú
všetky dôležité zložky čo-
koládovej hmoty – ka-
kaová hmota, kryštálový
cukor, sušené mlieko, ka-
kaové maslo a jeho ná-
hrady. Tie sa musia
navzájom dokonale zmie-
šať a následne zjemniť,
aby sa dosiahla maxi-
málna vláčnosť a čoko-
láda sa optimálne
rozpúšťala na jazyku.

Jej ďalšie zjemňovanie sa
dosahuje tým, že hmota
prechádza cez dvojvalec,
ktorý tvoria dva rotujúce
valce nastavené na malú
vzájomnú vzdialenosť. Ná-
sledne hmota prechádza
ďalším systémom, tvore-
ným piatimi valcami, pri-
čom vždy horný rotuje
rýchlejšie než spodný. Ak
valce rotujú vzostupnou 
rýchlosťou a proti sebe,
spôsobuje to, že kakaová
hmota prechádza smerom
hore. „Preberá“ ju vždy ten
vyšší a rýchlejšie rotujúci.
Vzdialenosti medzi valcami
sú nastaviteľné.
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Cesta od kakaových bôbov ku konečnému výrobku je kompliko-
vaná a pri niektorých procesoch si človek pripadá, akoby bol skôr
vo velíne elektrárne, než vo výrobni čokolády. Na konci však nie je
žiaden sofistikovaný high-tech produkt, ale malý keksík obalený
mliečnou čokoládou.

Ďalším krokom je intenzívne premiešavanie
kakaovej hmoty približne v 6-tonových dáv-
kach, nazývané konšovanie alebo zušľachťo-
vanie čokoládovej hmoty. Ním sa hmota
nielen ďalej zjemňuje, ale odstraňujú sa z nej
aj všetky nežiaduce „pachy“ a zvýrazňujú po-
žadované chuťové a aromatické vlastnosti
a pridávajú sa ďalšie suroviny – emulgátory
a vanilín. Tento proces trvá v závislosti od
konkrétnej receptúry 5 až 7 hodín. 

Následne je hmota pripra-
vená tak, že sa môže pristú-
piť k jej formovaniu. To je
proces, v ktorom definitívne
získava výrobok podobu,
v ktorej si ho neskôr kúpime.
Deje sa tak v obrovských špe-
cializovaných linkách, ktoré
vyrába len niekoľko firiem na
svete. My sme sa zúčastnili
výroby tyčinky 3-bit, zloženej
z čokolády, bielej náplne
a keksu. Prvým krokom je, že v celej linke kolujú
špeciálne plastové formy s odliatkom výrobku.
Tie musia byť zahriate na 25 až 30 stupňov – pri-
bližne rovnakú teplotu, akú má čokoládová
hmota. Ak by to tak nebolo, zostali by v čokoláde
bublinky, prasklinky a sivý povlak, ktoré by ju z
vizuálnej stránky výrazne znehodnotili. 

Cesty čokolády
sú nevyspyta-
teľné, preto
treba všetko
poriadne ozna-
čiť. Celý proces
opäť sleduje
počítač, na do-
dávkach hardvéru a vývoji softvéru sa podie-
ľal aj Siemens.

Následne ide forma pod plniace zariadenie,
do ktorého sa čokoládová hmota dopraví cez
antikorové potrubia a automaticky sa špeciál-
nymi ventilmi dávkuje do formy. Tá ide vzá-
pätí na „trasák“, kde sa mechanickým

pohybom – vibrovaním, do-
stávajú von všetky preby-

točné vzduchové
bublinky. Potom sa

otočí o 180 stup-
ňov, prebytočná
čokoláda odtečie
do zberných vaní
a po niekoľkým 

met roch sa forma
otočí naspäť. Výsled-

kom je, že sa v nej vy-
tvorí tenučký čokoládový

film, nazývaný škrupinka. Tá v chladiacom
tuneli stuhne a forma
putuje pod ďalšiu
plničku.  Tam sa dáv-
kuje presné množstvo
bielej mliečnej náplne
a všetko sa utrasie. 

Presné dávkovanie má
opäť na starosti soft-
vérová a hardvérová
platforma vyvinutá
Siemensom.

Balenie je poloautomatický proces. Niekedy sa
výrobok balí hneď (online balenie), inokedy

sa najprv z pásov ručne odobe-
rie a nejaký čas sa

skladuje (offline
balenie).

Niekedy je problém dostať ju odtiaľ von,
preto sa forma na koncoch mierne skrúti (po-
dobne ako dávkovač ľadu) pomocou zariade-
nia nazývaného twister, následne sa otočí
a tyčinka pripravená na balenie vypadne na
pás. 
Ešte pred ním prichádza k jednej z posled-
ných kontrol, zameranej na prípadnú prí-
tomnosť kovu vo výstupnom produkte.

Potom budúca tyčinka putuje k dávkovaču keksov,
čo je buď automatický alebo manuálny proces.
Opäť prichádza k ochladeniu a následne sa pridá
posledná vrstva čokolády, nazývaná viečko.  Tá sa
trochu predávkuje, pretože je dôležité, aby ho tvo-
rila rovnomerná vrstva. Prebytočná čokoláda sa
vzápätí zotrie špeciálnymi nožmi a nasleduje záve-
rečné chladenie.  Po ňom sa vo forme nachádza
kompletná tyčinka.

028_030_AkoVznika:Layout 1  7/16/07  5:37 PM  Page 31



V
súčasnosti je najpoužívanejším systé-
mom magnetickej rezonancie Siemens
Magnetom Symphony so supravodi-
vým magnetom s veľkosťou vonkaj-

šieho magnetického poľa 1,5 tesla. Na svete je
nainštalovaných vyše 2 000 týchto prístrojov. Po-
dobná situácia je i na Slovenku, keď z 27 systé-
mov magnetickej rezonancie až 19 je práve

značky Siemens.  Od chvíle, keď sa nemecký
koncern začal zaoberať praktickým využitím
metódy zobrazovania magnetickou rezonan-
ciou, uplynulo 28 rokov.

Bez ionizujúceho žiarenia
Magnetická rezonancia je vyspelá rádiologická
zobrazovacia metóda, ktorá umožňuje odhaliť

patologické zmeny v ľudskom organizme. Pa-
cient sa vloží do veľmi silného homogénneho
magnetického poľa a do jeho tela sa vyšle
krátky rádiofrekvenčný impulz. Slabý signál,
ktorý začne vytvárať organizmus, sa následne
použije na rekonštrukciu obrazu. Magnetická
rezonancia nevyužíva ionizujúce žiarenie a ne-
zaťažuje tak pacienta. V súčasnosti nie sú
známe žiadne riziká, možno ju teda indikovať
aj tehotným ženám a deťom. Pri niektorých ty-
poch vyšetrení sa pacientom podávajú para-
magnetické kontrastné látky, ktoré menia
magnetické vlastnosti tkanív. Väčšinou ide o
preparáty na báze gadolínia. Magnetická rezo-
nancia zobrazuje mäkké tkanivo s väčším kon-
trastom, preto je vhodná na vyšetrovanie
mozgu, miechy, pečene, kĺbov a iných telových
orgánov. Okrem statického zobrazovania sa v
poslednom období rozvíjajú aj dynamické me-
tódy magnetickej rezonancie, ktoré umožňujú

Z D R A V I E
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Len máloktorá diagnostická metóda zaznamenala za posledných 
tridsať rokov taký obrovský pokrok ako magnetická rezonancia. 
Nahradila viaceré zobrazovacie metódy, ktoré dokázali znázorniť len 
časť tkaniva alebo štruktúry orgánov, takže sa museli kombinovať, 
aby lekár mohol určiť správnu diagnózu. Vysoká diagnostická presnosť
magnetickej rezonancie viedla k jej rozšíreniu prakticky do všetkých 
oblastí medicíny.

30 rokov 
magnetickej 
rezonancie

TEXT: VLADO DUDUC
FOTO: SIEMENS
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napríklad hodnotiť krvný prietok alebo me-
chanické funkcie orgánov.

Muž, ktorý to vymyslel
Spôsob zobrazovania pomocou magnetickej re-
zonancie po prvý raz opísal Paul Lauterbur v
marci 1973 v časopise Nature. Za objavy a ob-
rovský prínos v uplatňovaní magnetickej rezo-
nancie získal spolu s Peterom Mansfieldom
Nobelovu cenu. Prvý zistil, že gradienty v mag-
netickom poli sa môžu použiť na vytvorenie
dvojrozmerného obrazu, druhý analyzoval
gradienty matematicky. Ako v mnohých iných
prípadoch, komisia úplne obišla priekopníka v
magnetickej rezonancii Raymonda Damadiana.
Ten si krátko po vyhlásení cien zaplatil inzerciu
v novinách, v ktorej protestoval proti rozhod-
nutiu komisie. Damadian vymyslel prístroj a
metódu na zisťovanie rakoviny v tkanive a svoj
objav si dal patentovať. To mu o niekoľko rokov
vynieslo slušný balík peňazí. Aj keď sa mu jeho
prístroj nepodarilo predať a nikdy nebol ani
klinicky použitý, v roku 1997 vysúdil od spo-
ločnosti General Electric 129 miliónov dolárov
ako odškodnenie za zneužitie jeho patentu. 

Prvým pacientom bolo korenie
Firma Siemens začala skúmať možnosti prak-
tického využitia magnetickej rezonancie v
malej drevenej búde na pozemku patriacom
výskumnému laboratóriu v Erlangene. Vedci
do nej v roku 1978 umiestnili prvý pokusný
magnet a sotva vtedy mohli predpokladať, že
stoja pri zrode novej diagnostickej metódy,
ktorá spôsobí revolúciu v medicíne. V nočných
hodinách sa pracovisko menilo na prijímaciu
stanicu, ktorá zachytávala vysielanie austrál-
skej rozhlasovej stanice, no magnetické pole
rušili aj signály iných rádií. Až neskôr sa zistilo,
že magnetické pole sa nachádzalo v spektre
vlnových dĺžok, na ktorých vysielali rádiá. 
Napriek týmto nepríjemnostiam bolo experi-
mentálne pracovisko magnetickej rezonancie
do roka pripravené na prvé pokusy. Prvým ob-
jektom, ktorý vedci položili do magnetického
poľa, bola mletá červená paprika. „Korenie
malo primeranú veľkosť a členitú štruktúru,
takže bolo ideálne na experimenty v magnetic-
kom poli. Navyše sa počas pokusu nehýbalo,“
zdôrazňuje fyzik Arnulf Oppelt. V marci 1980
Siemens ohlásil prvý úspešný pokus zobraze-
nia hlavy pomocou magnetickej rezonancie.
Zhotovenie snímky trvalo asi osem minút.
Brány novej diagnostickej metódy sa otvorili
dokorán.

Magnety museli schudnúť
V tom istom roku bol nainštalovaný na Mallin-
crodt Institute v St. Luis v USA prvý rezonátor
so supravodivým magnetom, ktorý priniesol
rýchlejšie a najmä lepšie zobrazovacie mož-

nosti. Prvý supravodivý magnet vážil vyše
osem ton a bol dlhý dva a pol metra. Okrem
toho jeho súčasťou bolo dvanásť skriniek
plných elektroniky, ktorá mala na starosti kon-
trolu systému a premenu dát na snímky. Na in-
štaláciu celého systému bolo treba 80
štvorcových metrov. Pre ilustráciu, súčasný
magnetický rezonátor Magnetom Avanto od
Siemensu si vyžaduje už len okolo 30 štvorco-
vých metrov.

Sken tela za dvanásť minút
Po prekonaní detských chorôb sa vývoj v mag-
netickej rezonancii začal zameriavať najmä na
zvyšovanie zobrazovacích schopností, ale veľká
pozornosť sa venovala i tomu, aby vyšetrenie
prinášalo pacientom čo najmenšiu fyzickú a
psychickú záťaž. Pri mnohých technologických
novinkách opäť stál nemecký koncern. Sie-
mens začal v roku 1993 predávať otvorené sys-
témy magnetickej rezonancie Magnetom Open,
ktoré sú na rozdiel od klasických tunelových
prístrojov prístupné až z troch strán, takže
umožňujú jednoduché polohovanie a prístup 
k pacientovi. Vyšetrované orgány sa dajú ľahko
nastaviť do stredu homogenity magnetického
poľa. Vďaka týmto vlastnostiam sú vhodné aj
pre pacientov trpiacich klaustrofóbiou, deti a
vystresované osoby.
V decembri 2003 Siemens predstavil na sveto-
vom rádiologickom kongrese v Chicagu novú
metódu magnetickej rezonancie Total Imaging
Matrix (TIM), ktorá umožňuje zobraziť celé telo
v rámci jediného vyšetrenia. Časovo náročná
výmena cievok a zmeny polôh pacienta sa
vďaka tejto novinke stali minulosťou. Prvý
magnetický rezonančný systém s technológiou
TIM nesie označenie Magnetom Avanto. Na
zhotovenie skenu celého tela potrebuje pri-
bližne dvanásť minút. Na Slovensku máme tri
takéto prístroje. Absolútnu špičku v magnetic-
kej rezonancii dnes predstavujú systémy Class
T s technológiou Syngo TimCT, ktoré nahradili
doterajšie získavanie snímok metódou krok za
krokom súvislým skenovaním. Pacient sa pri
vyšetrovaní plynule posúva cez magnetické
pole. Počet úkonov sa napríklad pri angiografii
panvy alebo dolnej končatiny vďaka tomu zní-
žil na polovicu. Keďže vyšetrovaná časť tela sa
nachádza priamo v magnetickom izocentre, je
aj kvalita obrazu oveľa vyššia.

Virtuálny let črevami
Magnetická rezonancia neurológom, psycholó-
gom a chirurgom umožnila pochopiť fungova-
nie metabolických procesov v mozgu. Zaslúžila
sa o to funkčná magnetická rezonančná tomo-
grafia (fMRT). Lekári pri vyšetrovaní mozgu vy-
užívajú efekt Blood Oxygen Level Dependent,
pomocou ktorého dokážu lokalizovať procesy
prebiehajúce v jednotlivých oblastiach mozgu.

Vývoj magnetickej rezonancie

Drevené laboratórium vo výskumnom ústave v Erlan-
gene, do ktorého výskumníci Siemensu v roku 1978
umiestnili prvý pokusný magnet.

Prvým objektom, ktorý vedci položili do magnetického
poľa, bola mletá červená paprika.

Prvý supravodivý magnet Siemens nainštaloval na Mal-
lincrodt Institute v St. Luis. Vážil vyše osem ton a bol
dlhý dva a pol metra.

Siemens začal v roku 1993 predávať otvorené systémy
magnetickej rezonancie, ktoré sú na rozdiel od klasic-
kých tunelových prístrojov prístupné až z troch strán.
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To prinieslo nové možnosti pri liečbe pacientov
postihnutých mozgovou príhodou. Systémy
fMRT vedia zistiť, do akej miery môžu zdravé
oblasti mozgu prevziať funkcie odumretých
častí. Takisto pre kardiológiu znamenala mag-
netická rezonančná tomografia nový medzník.
Metóda Cardiovascular Magnetic Resonance
(CMR) so samosynchronizovateľnou technoló-
giou našla uplatnenie v konvenčnej elektrogra-
fii. Umožňuje zosúladiť obrazové dáta s
pohybom srdca, takže pacientom už pri ECG vy-
šetreniach netreba prikladať elektródy. Pokraču-
júci vývoj magnetickej rezonančnej tomografie
prináša ďalšie nové aplikácie. Keď Siemens pred
28 rokmi začal robiť prvé pokusy s mletou čer-
venou paprikou, o virtuálnych letoch ľudským
organizmom sa bavili akurát tak hollywoodske
filmové štúdia. V súčasnosti sa vďaka magnetic-
kej rezonancii stávajú realitou. Takýto let zažíva-
cím traktom umožňuje napríklad odhaliť aj

nepatrné polypy na črevách. Ich odstránenie v
počiatočnom štádiu môže zabrániť prepuknutiu
rakoviny hrubého čreva.

Magnetická rezonancia
na tri spôsoby
Najdôležitejšou časťou systémov magnetickej re-
zonancie je magnet vytvárajúci vonkajšie mag-
netické pole, ktorého sila sa pohybuje v
rozmedzí 0,2 až 3 tesla. Nové experimentálne
prístroje však už používajú pole silné i 8 tesla.
Vonkajšie magnetické pole musí byť veľmi ho-
mogénne, preto je výroba týchto prístrojov tech-
nicky veľmi náročná a drahá. Dôležitou súčasťou
prístroja sú aj cievky, ktoré vysielajú rádiofrek-
venčné impulzy a zaznamenávajú odrazené sig-
nály. Podľa spôsobu vytvárania magnetického
poľa sa systémy magnetickej rezonancie delia do
troch základných skupín. V prístrojoch s perma-
nentným magnetom je zdrojom poľa trvalo

magnetický materiál, preto na jeho vytvorenie
nie je potrebná žiadna ďalšia energia. V prístro-
joch s elektromagnetom sa pole vytvára elektric-
kým prúdom pretekajúcim vinutou cievkou, z
tohto dôvodu majú vysokú spotrebu energie a
musia sa ochladzovať. Kombináciou týchto
dvoch typov sú hybridné magnety, v súčasnosti
sa však už používajú málo.
Momentálne najrýchlejšie sa rozširujúcim
typom magnetickej rezonancie sú zariadenia so
supravodivým magnetom. Magnetické pole sa
vytvára vo vodiči, ktorý je ochladený na -269
stupňov Celzia, vďaka čomu získava supravo-
divé vlastnosti. Výsledkom je strata elektrického
odporu, takže prúd raz vpustený do vodiča v
ňom prebieha konštantne a vytvára magnetické
pole. Na chladenie vodiča sa používa tekuté hé-
lium alebo dusík. Obrovskou výhodou týchto
systémov je vysoká sila a homogenita magnetic-
kého poľa. 

Z D R A V I E
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Magneton Avanto 2 s technológiou TIM dokáže urobiť
snímku celého tela za dvanásť minút. Siemens predsta-
vil túto technológiu skenovania v Chicagu v roku 2003.

V roku 2006 Siemens v spolupráci s Johns Hopkins
Medical Institutions predstavil novú metódu Cardiovas-
cular Magnetic Resonance (CMR) so samosynchronizo-
vateľnou technológiou, ktorá sa používa napríklad pri
kateterizácii srdca.

Absolútnu špičku v magnetickej rezonancii dnes pred-
stavujú systémy Class T s technológiou Syngo TimCT,
ktoré v roku 2006 nahradili snímanie metódou krok za
krokom súvislým skenovaním.

V máji 2007 Siemens predviedol prototyp prístroja,
ktorý využíva magnetickú rezonančnú tomografiu
v kombinácii s PET diagnostikou. Otvára nové možnosti
pri vyšetrovaní mozgu.

Prvými „pacientmi“ magnetickej rezonančnej tomografie
boli britskí atléti James Cracknell a Jo Fenn (na
snímke), ktorí v roku 2005 absolvovali promočné vyšet-
renie na supermodernom prístroji Magneton Avanto.

Extrémne rýchly Magneton Trio s technológiou TIM,
ktorý Siemens uviedol v roku 2005, dokáže vyhotoviť
snímku chrbtice vo vysokom rozlíšení za menej ako tri
minúty.
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Tel.: 02/ 6353 0553
Fax: 02/ 6353 0552
aupark@pantarhei.sk

AVION Shopping Park
Ivánska cesta 18
821 04 Bratislava
Tel.: 02/ 4363 4668
Fax: 02/ 4363 4667
avion@pantarhei.sk

POLUS City Center
Vajnorská 100
831 03 Bratislava
Tel.: 02/ 4464 5231
Fax: 02/ 4464 5233
polus@pantarhei.sk

OC TULIP
Pltníky 2
036 01 Martin
Tel.: 043/ 430 6660
Fax: 043/ 430 6662
tulip@pantarhei.sk

NOVÉ ZÁMKY
Bjorsonova 2
940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/ 640 0248
Fax: 035/ 640 0248
novezamky@pantarhei.sk

OC OPTIMA
Moldavská cesta 32
040 11 Košice
Tel.: 055/ 789 9505
Fax: 055/ 789 9503
optima@pantarhei.sk

ARKADIA Shopping Park
Veterná ulica 40/A
917 01 Trnava
Tel.: 033/ 535 3531
Fax: 033/ 535 3533
arkadia@pantarhei.sk

OC DUBEŇ
Vysokoškolákov 52
010 08 Žilina
Tel.: 041/ 500 1575
Fax: 041/ 500 1573
duben@pantarhei.sk

SENEC
Lichnerova 30
903 01 Senec
Tel.: 02/ 4564 6868
Fax: 02/ 4564 6869
senec@pantarhei.sk

ŠAMORÍN
Gazdovský rad 1998
931 01 Šamorín
Tel.: 031/ 560 3838
Fax: 031/ 560 3836
samorin@pantarhei.sk Knihy, ktoré čítate...

NOVÉ

NOVÉ

R A S T I E M E  S P O L U  S  N A Š I M I  Z Á K A Z N Í K M I
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N
apriek skutočnosti, že na Slovensku
už existuje vedecko-technologický
park v Žiline a pripravuje sa nový v
Trenčíne, myšlienka parku ako tak-

mer samostatného malého mesta s infraštruk-
túrou, technologickým a vedeckým zázemím,
by sa mala do dôsledkov realizovať v najbliž-
ších rokoch na vyše 60-hektárovom pozemku
v bratislavskej mestskej časti Vajnory. Ten vy-
chádza z vedecko-technologických parkov, aké
už existujú nielen v USA, Ázii, ale aj západnej a
severnej Európe.
V súvislosti s uvedeným projektom sa ako naj -
aktuálnejšia alternatíva uvádza možná spolu-
práca STU a CEPIT v priestore vajnorského
CEPIT-u. Vyplýva to z podpísaného memoranda
o spolupráci medzi spoločnosťami CEPIT MA-
NAGEMENT s.r.o. a STU. Prorektor STU doc. 
Ing. Robert Redhammer, PhD., však v súčasnosti
vidí iné priority STU, než je nutnosť sťahovania
univerzity, resp. jej časti do nových priestorov:

V Z D E L Á V A N I E

36 37 VISIONS 02 2007

Vedecko-technologické parky
- nevyhnutnosť, či len vízia?

TEXT: PETER ŠKORŇA
FOTO: PAVOL MAJER

Prorektor STU doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Vizualizácia vedecko-technologického parku vo Vajnoroch.

Myšlienka vytvoriť vedecko-technologický park ako miesto, v ktorom je sústredené
portfólio výskumu, firiem, technológií, vytvárajúce bázu ďalšieho rastu ekonomiky
spoločnosti, nie je vonkoncom nová. 
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„STU spolupracuje s množstvom firiem, mno-
hým sme postavili nové technológie. Naši štu-
denti sa uplatňujú nielen na Slovensku, ale aj
vo svete. Aby boli úspešní, musia niekde získa-
vať vedomosti, nové poznatky pomocou vý-
skumu a vzdelávania. Dnes sa to uskutočňuje
v našich priestoroch, ktoré chceme skvalitniť,
vylepšiť, zabezpečiť novou technikou. Toto je
náš primárny cieľ. Náš súčasný areál a prie-
story, ktoré vlastníme, už dnes reálne predsta-
vujú vedecko-technologický park, v ktorom
pracuje a študuje viac ako 20-tisíc ľudí každý
deň na výskume, vzdelávaní a prenose poznat-
kov do praxe. Pôsobia v nich desiatky firiem.
My ako prioritu neriešime či a kam by sme sa
mohli sťahovať, ale to, ako dokážeme ľudí
vzdelávať, hľadať nové poznatky, transferovať
ich do života a maximálne využívať.“ Ako
schodnejšia cesta, než je akékoľvek sťahovanie

do nových priestorov, sa mu vidí väčšia pod-
pora verejných inštitúcií, ktoré sú na to už
ustanovené. „Chceme v maximálne možnej
miere investovať finančné prostriedky do
udržania kvalitných ľudí, kvalitných učiteľov,
pretože ľudia sú najdôležitejšie, čo máme,“ po-
znamenal prorektor Redhammer. Problémom
je však nedostatok finančných zdrojov na to,
aby školy na Slovensku napredovali smerom
symbiózy vysokoškolského vzdelávania založe-
ného na výskume a priamej spolupráci s fir-
mami, vrátane podpory novovznikajúcich
firiem, vrátane podpory mladých ľudí pri zakla-
daní firiem v technickej a technologickej ob-
lasti. Ako jednu z možných ciest uviedol
prorektor Redhammer memorandum podpí-
sané medzi Univerzitou Komenského, Slovens-
kou technickou univerzitou, mestom Bratislava
a bratislavským VÚC o vytvorení strategickej

platformy pre inovatívny región, založený na
vedomostiach. Ide v nej podľa neho o to, „aby
sa takouto spoluprácou koordinovali a komuni-
kovali kroky vedúce okrem iného ku vzniku
inovatívnych firiem s vysokou pridanou hodno-
tou, využívajúce potenciál, ktorý Bratislava so
svojimi 50 % výskumných kapacít celého Slo-
venska má, aby sa využíval potenciál mladých
ľudí, ktorí v nej študujú a aby sa to všetko efek-
tívne zhodnocovalo.“ Zároveň však dodáva, že
je nevyhnutné, aby v blízkosti univerzity, aj
keď nie nevyhnutne v jej areáli, boli firmy,
ktoré vedia indikovať budúce potreby 
a zužitkovať nadobudnuté poznatky. STU 
chce byť prítomná v oblasti, kde sa budú vyví-
jať, skúmať a vytvárať nové technické inovácie,
je však potrebné presne indikovať, o akú 
oblasť, ktoré technické problémy a firmy by
išlo. 

Inšpirovali ste sa pri príprave projektu
parku niektorým už realizovaným parkom
vo svete a ak áno, ktorým a prečo?
Vedecko-technologický park môže dlhodobo
fungovať len vtedy, keď je od začiatku zadefi-
novaný na jasnej koncepcii a správnej vyváže-

nosti skupín užívateľov. V opačnom prípade
by šlo len o súbor nehnuteľností bez syner-
gického efektu. CEPIT je založený na koncep-
cii Learning Village:  vedecko-vzdelávacieho
mestečka s ťažiskovou oblasťou výskumu a
vývoja, vzdelávania a transferu technológií.

Ďalšími oblasťami sú oblasť práce, produkcie
a služieb, oblasť bývania, obchodov a well-
ness a nakoniec oblasť obsahujúca zeleň,
voľný čas, kultúru a relax. Náš koncept vychá-
dza  zo skúseností z iných success stories VTP
zo sveta, je však prispôsobený danostiam
a potrebám konkrétneho regiónu.

V akej fáze sa nachádza projekt CEPIT
v súčasnosti?
Momentálne sa pripravuje projekt infraštruk-
túry a konkrétne projekty zaradené do prvej
stavebnej etapy – týkajúce sa spoločností, za-
oberajúcich sa IT technológiami a oblasťou
vzdelávania.

Čo zavážilo, že ste sa rozhodli do parku
umiestniť práve firmy z oblasti vývoja
elektroniky a biotechnológií?
Vychádzali sme z hľadiska najvyšších priorít
kladených EÚ. Okrem toho je projekt CEPIT
úzko zviazaný so stratégiou a implementá-
ciou priorít bratislavského regiónu. 

V čom vidíte nevyhnutnosť napojenia
technologického parku na vysokú školu,
resp. univerzitu?
Ide o funkčné využitie všetkých plôch - upro-
stred areálu je skoncentrovaný výskum v plá-
novanom veľkom technologickom centre.
Vybudované plnohodnotné funkčné centrum
v spojení so vzdelávacou inštitúciou v tesnej
blízkosti poskytne o pár rokov hospodárstvu
enormný synergický potenciál a ďalekosiahle
možnosti využitia. Preto je  prenos technoló-
gií medzi hospodárstvom, vedou a vzdeláva-
ním ústredným motívom koncepcie CEPIT.
Nami spracovaná alternatíva počíta nielen s
možnosťou vybudovania vysokoškolského
vzdelávania spolu s laboratóriami, start 
up firmami, ale aj s internátom pre študen-
tov.

V súvislosti s projektom vybudovania  vedecko-vzdelávacieho
mestečka s ťažiskovou oblasťou výskumu a vývoja, vzdelávania 
a  transferu technológií v katastri bratislavských Vajnor sme sa
rozprávali s Ing. Tatianou Mikusovou, programovou manažérkou
CEPIT MANAGEMENT s.r.o.

CEPIT - koncepcia Learning Village 

Projekt CEPIT obsahuje aj zóny obchodov, wellness, zeleň, voľný čas, kultúru a relax.
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Čo je maják a ako funguje?
Laicky povedané, maják je druh budovy
určený na navigáciu lodí v nebezpečných
oblastiach. Z odborného hľadiska je
maják v námornej plavbe navigačný znak,
vybavený zariadením na svetelnú signali-
záciu. Vo dne i v noci slúži ako orientačný
bod na určovanie pozície lodí, vystríha ich
pred nebezpečnými miestami, alebo ich
navádza na správny smer. Námorné ma-
jáky môžeme rozdeliť na pevné a pláva-

júce. Sú zakreslené na námorných ma-
pách a ich podrobné charakteristiky sú
uvedené v Zozname svetiel. Pevné sú väč-
šinou vežovitého tvaru postavené na po-
breží alebo na skalách a ostrovčekoch
v mori. Plávajúce majáky sú zase menšie
lode zakotvené na nebezpečných miestach
pomocou 2- až 3-tonovej kotvy. Vybavené
sú majákovou vežičkou alebo sťažňom so
svetelným zdrojom. 
Cez deň sa majáky rozlišujú svojím tva-

rom a farebnou úpravou. V noci sa použí-
vajú rôzne spôsoby svetelnej signalizácie.
Najlepší a zároveň najviac používaný je
systém „flashing“, pri ktorom maják po
krátkych zábleskoch na dlhší čas zhasne.
Systém, pri ktorom maják svieti dlhšie
a len nakrátko zhasne, sa volá „occulting“. 
Na svietenie sa v majákoch využíva väčši-
nou biele svetlo, ktorého zdrojom sú naj-
častejšie vysokotlakové žiarovky s veľkou
svietivosťou alebo elektrické oblúkové
lampy. V prípade výpadku dodávky elek-
trického prúdu alebo poruchy hlavného
zdroja svetla je maják vybavený automa-
tickým zapínaním náhradného svetla na
plyn. V budúcnosti by sa zdrojom svetel-
nej energie mala stať jadrová energia,
alebo by sa mohli využívať laserové lúče.
Optická sústava pracuje buď s reflekto-
rom, Fresnelovou šošovkou, alebo ich
kombináciou. 

Najstarší
Maják na ostrove Faros bol síce postavený
ako posledný zo siedmich divov sveta, no

A R C H I T E K T Ú R A
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Majestátni
strážcovia nocí
Naozajstní strážcovia pokojnej plavby. Stoja väčšinou 
na miestach, kde silné príbojové vlny trieštiace sa o breh vytvárajú
mračná vodného kúpeľa a vodu striekajú do veľkých výšok. 
Nielen svojou polohou, ale hlavne funkciou v nás vzbudzujú 
obrovský rešpekt. Na zradných 
miestach morí a oceánov ich 
oslepujúce svetlo zachránilo 
nejeden ľudský život. 

TEXT: VERONIKA HARMADYOVÁ
FOTO: WWW.S10EXTREMIST.ORG,

WWW.HOMEPAGE3.NIFTY.COM, 
WWW.BUYBOSTONTOURS.COM, WWW.WSV.DE
WWW.DIGITALFOTOARCHIV.DE
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na svojom konte má jedno prvenstvo - je
najstarším zdokumentovaným majákom
na svete. Túto monumentálnu stavbu,
ktorá mala symbolizovať silu, bohatstvo
a veľkosť ríše, dali z bieleho mramoru po-
staviť ptolemaiovci na podporu námornej
plavby. Za takmer 20 rokov vyrástla okolo
najkrajnejšieho výbežku ostrova Faros
stavba, podľa antických dejepiscov Stra-
bóna a Jozefa Flavia „vyššia než najvyššia
pyramída“. Celá paráda vyšla ptolemaiov-
cov na 800 talentov striebra (asi 290 mi-
liónov korún). Maják mal štvorcový
pôdorys, pričom jednotlivé strany boli 180
–190 m dlhé. Na ňom stál jednoposcho-
dový palác so štyrmi vežami na každom
rohu. Zo stredu sa k nebu týčila 70 – 80 m
vysoká štvorhranná veža ukončená cim-
burím. Z nej ešte vystupovala rovnako vy-
soká, no užšia veža. Na jej konci bola
kamenná plošina s okrúhlou otvorenou
stĺpovou sieňou, kde sa v noci zapaľoval
oheň. Svetelné znamenie bolo viditeľné
do vzdialenosti 50 km a podľa niektorých
záznamov sa v zrkadle umiestnenom na
vrchole majáka odrážalo mesto Byzantion
vzdialené 1 250 km. Počas alexandrijskej
vojny dal maják zničiť Caesar, no za Ne-
róna ho opäť obnovili. Jeho existenciu
ukončilo veľké zemetrasenie.

Najvyšší
S celkovou výškou 106 m je maják Marine
Tower najvyšším majákom na svete. Má
oceľovú konštrukciu a nachádza sa v Yo-
kohamskom parku Yamashita. Do roku
2006 bol prístupný aj pre návštevníkov,
ktorí si budú musieť na jeho opätovné

otvorenie z dôvodu renovácie stavby, poč-
kať ešte dva roky. Z výšky 100 m je ohro-
mujúci výhľad nielen na sopku Fudži, ale
aj na široké okolie. Svetlá majáka majú
dosah 32 km.

Najnižší
Jeden z najmenších majákov na svete sa
nachádza na austrálskom kontinente. Zá-
roveň je aj jediným pevninovým majákom
v Austrálii a pravdepodobne aj na južnej
pologuli. Volá sa Point Malcolm a je vy-
soký 7 m. Bol postavený v roku 1878 na
ochranu dôležitej obchodnej cesty po
rieke Murray. Aj keď už viac ako 70 rokov
neplní svoju pôvodnú funkciu, vedľa neho
je nainštalované automatické svetlo na
navádzanie výletných lodí. 

Najjužnejší 
Na Ostrove kráľa Juraja v súostroví Južné
Shetlandy stojí najjužnejšie položený
maják na svete – Arctowski, Svetlo kráľa
Juraja. Od roku 1977 je súčasťou poľskej
výskumnej stanice  a vypína sa do výšky
17 m. 

Najvýkonnejší vo svojej dobe
So žiarou, ktorú by v súčasnosti vydalo
takmer 40 miliónov sviečok, bol maják
Helgoland v rokoch 1915 – 1945 najvý-
konnejší na svete. V porovnaní so súčas-
nými výkonmi majákov (Boston Harbor
Light má výkon ako 1,75 miliardy sviečok)
je to síce smiešne číslo, no v tom čase bol
maják ozajstnou kapacitou. Stál na jed-
nom z mála nemeckých ostrovov Helgo-
land v Severnom mori. Jeho úspešné
pôsobenie prerušilo britské bombardova-

Maják Cape Hatteras Light je postavený z 1 250 000
tehál, k jeho vrcholu vedie 286 schodov a za priazni-
vých podmienok svieti do vzdialenosti 37 km.

Podľa mnohých odborníkov stojí dnes na mieste majáka
Faros islamská Kaitbajova pevnosť postavená zo 
zvyškov siedmeho divu sveta.

Aj  svetelná signalizácia navigačnej veže na mieste bý-
valého majáka Helgoland je založená na systéme 
flashing. Záblesky sa opakujú každých 5 sekúnd.

Najvyšší maják na svete – Marine Tower je iba o 5 m nižší ako 111 metrov vysoká budova Národnej banky 
Slovenska v Bratislave.
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nie nemeckého územia počas druhej sve-
tovej vojny, keď bol kompletne zničený.
Na jeho mieste stojí od roku 1952 navi-
gačná veža. 

Najdôležitejší 
v Atlantickom oceáne
Na „pohrebisku Atlantiku“, v mieste zrad-
ných, hmlou zahalených plytčín, stojí

svetlo v tme – maják Cape Hatteras Light.
Je nielen najdôležitejší v Atlantickom
oceáne, ale je aj najvyšším majákom
v USA a symbolom Severnej Karolíny. Na
mieste dnešného 58 m vysokého majáka
stával kedysi oveľa menší, ktorý bol na
žiadosti námorných kapitánov nahradený
lepšie viditeľným v hmle. Pred ôsmimi
rokmi zmenil maják svoju pozíciu o 900 m

hlbšie do vnú-
trozemia. Tento
„výlet“ stál ame-
rickú vládu asi 12
miliónov dolárov.
Od apríla do polo-
vice októbra je
maják sprístup-
nený turistom. 

Prvý 
kamenný 
na mori
V roku 1759, po
troch rokoch sta-
vebných prác, sa
rozsvietilo svetlo
na prvej majáko-
vej veži na mori.
Jej autorom bol
sám „otec staveb-
ného inžinier-
stva“, po ktorom
dostala aj meno –
Smeaton Eddys-

tone. Stavba bola priekopnícka hneď
z niekoľkých dôvodov. Prvým bol jej di-
zajn. Maják mal tvar kmeňa duba, ktorý
bol postavený zo žulových kvádrov. Dru-
hým dôvodom bol spôsob a technika sta-
vania. Používalo sa hydraulické vápno
(spolu s kamením vytváralo formu betónu
tuhnúcu aj pod vodou) a techniky spája-
nia žulových kvádrov používaním rybino-
vých spojov a mramorových spojovacích
kolíkov. V roku 1877 sa zistilo, že skala,
na ktorej maják stojí, eroduje, čím sa na-
rúša jeho statika. Stavba sa preto z väčšej
časti rozobrala a znovu postavila ako pa-
mätník v meste Plymouth. Jej základy sú
stále obmývané vodou na Eddystoneskej
skale vedľa nového majáka. 

Najstrašidelnejší
Opustené veže svietiace do tmy na mies-
tach, ktoré nie sú po zotmení ideálne na
romantické prechádzky pri svite me-
siaca... Niet sa preto čo diviť, že sa po
svete tradujú aj mnohé strašidelné prí-
behy spojené s týmito strážcami noci.
Azda najstrašidelnejší maják na svete je
škótsky Flannan Isle, v ktorom bez stopy
zmizli traja jeho strážcovia. Táto záhada
nebola dodnes vyriešená a stala sa 
námetom nielen piesne skupiny Genesis,
ale aj opery Maják a Horor z Fangogskej
skaly. Samotný maják je vysoký 23 m
a lode svojím svetlom navádza od roku
1899. 

A R C H I T E K T Ú R A
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Najnižší maják na svete je vlastne kónická betónová stavba
vysoká 7 m, ktorej svetlo žiarilo do vzdialenosti 10 km.

Cieľom optickej sústavy majáka je koncentrovať svetlo jedným smerom, zvýšiť jeho intenzitu a vzdialenosť, z ktorej
sa dá maják spozorovať. 

Na mieste, kde stál prvý maják postavený
mimo pevniny, boli postavené dovedna
štyri majáky. Prvý zhotovil Henry Win-
stanley, druhý John Rudyard, tretí John
Smeaton a štvrtý James Douglass. 

Známym majákom je aj americká Socha
slobody.
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T
á napĺňajúca sa vízia siaha ďaleko do
minulosti, až k Newtonovi a Descar-
tovi, a možno až k antickým filozo-
fom. Je to vízia poznateľnosti tohto

sveta metódami, ktorým dnes hovoríme ve-
decké.
V priebehu stáročí bola táto vízia čoraz viac
a viac napĺňaná a dnes sa nám svet vo svojej
fyzikálnej podstate javí nielen ako pozna-
teľný, ale takmer ako poznaný. Všetko na-
svedčuje tomu, že bežná hmota sa skladá
z elementárnych častíc, tieto elementárne
častice poznáme a dobre im rozumieme.
Všetky, až na jednu.
Jednu z častíc, o ktorých si myslíme, že sa
z nich skladá svet, sme ešte nikdy nevideli.

Volá sa Higgsov bozón a hoci fyzici naň po-
ľujú už niekoľko desaťročí, zatiaľ im stále
uniká. Najmä kvôli nemu stavajú pri Ženeve
najväčší a najdrahší urýchľovač, ktorý by mal
Higgsov bozón vyrobiť (v zrážke dvoch protó-
nov), a najväčšie a najdrahšie detektory,
ktoré by ho mali zaregistrovať. Len kvôli zá-
kladnej predstave: urýchľovač je umiestnený
v podzemnom (hĺbka 100 m)  kruhovom tu-
neli dlhom 27 km, výška detektora je 22 m a
dĺžka 42 m. A to všetko kvôli častici takej
mrňavej, že si to ani nevieme predstaviť.
Prečo tak veľmi túžime po Higgsovom bo-
zóne? Práve kvôli tej vízii. Ak sa nám ho po-
darí nájsť, bude táto vízia naplnená viac než
kedykoľvek predtým. Ak sa ho nájsť nepodarí,

budeme musieť zistiť, čo v našich teoretic-
kých predstavách nehrá. A to bude nový im-
pulz pre napĺňanie tej istej vízie.
A teraz k tej naplnenej vízii. V CERN-e som bol
spolu s Janom Pišútom a Jiřím Grygarom pred-
nášať o fyzike elementárnych častíc skupine asi
štyridsiatich slovenských stredoškolských uči-
teľov. Okrem nás troch im prednášali ďalší Slo-
váci a Česi, ktorí v CERN-e pracujú. Celé to
trvalo päť dní a učitelia sa naozaj mohli „do-
tknúť“ modernej časticovej fyziky.
Neviem, ktorý vizionár vymyslel túto akciu,
ktorá postupne beží pre učiteľov zo všetkých
členských štátov CERN-u. Viem len, že je to
výborne vymyslená vec. Učitelia získajú
priamy a bezprostredný kontakt so  súčasnou
špičkovou vedou, ich žiaci získajú kontakt
síce sprostredkovaný, ale z prvej ruky. Je
skvelé, že niekto mal víziu takto priblížiť
CERN školám, a že ju uskutočnil. A som rád,
že som sa toho mohol zúčastniť.

O K N Á  V Í Z I Á M  D O K O R Á N

z CERN-u
Dve vízie

Koncom apríla som bol v CERN-e svedkom jednej napĺňajúcej 
sa a jednej naplnenej vízie. CERN je Európske centrum jadrových
výskumov sídliace pri Ženeve a mometálne sa v ňom dokončuje
najväčší urýchľovač elementárnych častíc na svete.

Martin Mojžiš
Fyziku najprv študoval, potom ju učil a v posled-
ných rokoch o nej pravidelne píše v časopise
.týždeň (a nepravidelne rozprával v relácii Pod
lampou). Vždy sa považoval viac za učiteľa než
za vedca. Má priemerne vyvinutú schopnosť ve-
ciam rozumieť a nadpriemerne vyvinutú schop-
nosť veciam nerozumieť. Tá druhá schopnosť je
pomerne užitočná, vedie totiž k otázkam
a otázky občas vedú k odpovediam.
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Š T Ý L

TEXT: MIROSLAV KNAPÍK
FOTO: ARCHÍV

V
ýrobcovia reproduktorov sa
často snažia dať reprodukto-
rom netradičné tvary, ktoré
sú inšpirované krivkami vecí

z každodenného sveta. Tieto snahy
však zvyčajne skončia dvoma rovno-
bežnými drevenými platňami, nud-
nými a málokedy výnimočnými.
Problém je v tom, že konštruktéri a
vývojári najskôr definitívne vytvoria
samotný reproduktor a až potom za-
poja tím dizajnérov. Ten však začne
pracovať na prakticky limitovaných
možnostiach dizajnu. Muon je
práve v tomto svetlou výnimkou.
Jeho dizajn totiž smelo možno oz-
načiť ako výsledok pretkávania
umenia a technologickej geniality.  

Reproduktor, ktorý 
vystupuje z radu
Muon od povestného britského
tvorcu kvalitných reproduktorov
KEF nezapadne do priemerne veľ-
kých či štandardne zariadených
priestorov. Tento lesklý dvojmet-
rový objekt túžby najväčších au-
diofilov životne potrebuje až
výstavne voľný priestor, tak ako
akékoľvek iné umelecké dielo so-
chára či maliara. Muon je jeden
z niekoľkých reproduktorov na
svete, na ktoré sa človek túži len
nemo pozerať predtým, ako ich
bude počuť znieť. Je to ako s lu-
xusným športovým autom. Ten,

kto ho kupuje, si o ňom niečo prečíta. Tak
ho musí vidieť, cítiť, dotknúť sa ho. Až
potom sa vytvorí inštinktívne puto túžby,
pre ktoré je ochotný utratiť státisíce až mi-
lióny korún. Technológia je druhoradá, roz-
hoduje zážitok. Samozrejme, ak by
reproduktor mal vzrušujúci tvar, no prie-
mernú zvukovú kvalitu, puto vášne by
zhaslo prvým reprodukovaným tónom. A to
o Muone neplatí, lebo je osídlom unikátnych
riešení a technologickej vyspelosti.

Dizajn majstra
Pri vývoji Muonu KEF zvolil unikátny po-
stup. Do tímu profesionálnych inžinierov
prizval Rossa Lovegrova, vizionára a jed-
ného z popredných priemyselných dizajné-
rov. Lovegrove, ktorý sa môže podpísať pod
výnimočný dizajn Sony Walkman a Apple
iMac, je špecialistom na živé profily. Tvary,
ktoré vyvíja, sú väčšinou oblé, prirodzené
a organické. Aj preto je Lovegrove medzi di-
zajnérmi známy aj ako Kapitán Organic. Tak
ako svoju originalitu a cit dokázal demon-
štrovať na legendárnom dizajne fľaše Ty
Nant, dokázal to aj na dizajne Muonu. 

Technológie nového tisícročia
Organické tvary podľa predstáv Lovegrova
nie je možné vyrobiť pri využití konvenčných
materiálov ako napríklad MDF dosky, z kto-
rých sa vyrábajú hi-fi skrine. Krivky, ktoré na-
vrhol Lovegrove, sú pre ne príliš spletité
a komplikované. Preto od začiatku preferoval
vývoj reproduktoru z tvárneho hliníka, tech-
nológiou zdokonalenou firmou Superform,

Jeden z najexkluzívnejších reproduktorov na svete 
je ukážkou splynutia odvážnej vízie, umeleckého citu,
najmodernejších technológií, unikátnych postupov 
a precíznych materiálov.

dotyk zvuku
Dokonalý
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ktorú rozsiahle využívajú v automobilovom
a leteckom priemysle. Superformovateľný hli-
ník, z ktorého je Muon vyrobený, využíva
procesy podobné vákuovému tvárneniu. Aby
bolo možné dosiahnuť inak nemožné tvary,
využívajú sa pritom tvárne vrstvy tepelne
upravenej hliníkovej zliatiny. Výsledná forma
dizajnu je tak výsledkom zbližovania fyziky
zvuku s poéziou dizajnéra Rossa Lovegrova.
Proces vývoja reproduktora Muon bol v sku-
točnosti taký, že Ross Lovegrove prispôsobo-
vaním technológií zmysluplnej forme
v podstate tvaroval aj zvuk. Celý evolučný
proces získavania výsledneho tvaru tak za-
bezpečil požadovanú kvalitu zvuku. 

Revolúcia vo vývoji
Ľahké a prispôsobivé tvarovateľné hliníkové
štruktúry využívané v automobilizme však
pri stavbe reproduktora odhalili svoj zá-

kladný nedostatok – musia byť nesmierne
pevné. Inžinieri KEF sa pre maximalizáciu
celkovej pevnosti rozhodli, že hliníkový
plášť musí byť hrubý až 6 milimetrov. Preto
KEF vytvorila unikátny prototyp v životnej
veľkosti, ktorý sám stál viac ako luxusné
auto. Špeciálnou technológiou, ktorá vyža-
duje najmodernejšie počítačové riadenie,
bol prototyp doslova vytesaný z jediného
veľkého hliníkového odliatku. Trvalo to
presne týždeň práce. Takýto proces, keď sa
k dizajnu pristupuje s rovnakou vážnosťou
ako pri vývoji luxusných superšportových
áut, vývoj reproduktorov posúva do dosiaľ
nepoznanej dimenzie.

Výkladná skriňa KEF
Technologicky je Muon to najdokonalejšie,
čo KEF kedy vytvorila. A to netreba zabud-
núť, že máloktorá značka, ak vôbec nejaká,

prispela k rozvoju reprosústav viac ako táto
britská legenda. Už na prelome 60. rokov
minulého storočia KEF ako prvá využila pri
vývoji ozvučníc vtedy najvýkonnejšie do-
stupné počítače. Muon, ktorý meria úcty-
hodné 2 metre a váži okolo 120 kilogramov,
je pevnou bastilou pre sústavu 8 reproduk-
torov, z ktorých dva sú subwoofre zabudo-
vané v zadnej časti. Predné jednotky nesú
najnovšie a najdokonalejšie konštrukčné
riešenie KEF Uni-Q, ktorá bola pôvodne vy-
vinutá pre vesmírny program NASA. Pri
usporiadaní Uni-Q je výškový reproduktor
umiestnený priamo do akustického stredu
stredového reproduktora. Výsledkom toho
je, že všetky frekvencie vychádzajú z jed-
ného bodu, tak ako pri ľudskej reči. To pri-
náša takmer reálny zvukový zážitok
vykreslený do detailov a výnimočné šírenie
zvuku do priestoru.

Aristokratické parametre
Muon zatiahne výkon až 400 wattov, takže
bez menších problémov zatrasie aj menším
šľachtickým zámkom. Rozsah medzi 25 her-
zov až po závratných 60 kiloherzov a maxi-
málny výstup 118 decibelov za tie peniaze
stojí. K tomu poteší aj ďalšia vychytávka od
KEF ACE (Acoustic Compliance Enhance-
ment), ktorá zdvojuje dostupnú hlasitosť
absorpciou molekúl vzduchu cez aktívny
uhlík. Aby si to človek vedel predstaviť,
aspoň raz to musí počuť. Záujemcovia sa
však musia ponáhľať. Muon, ktorý bol sve-
tovo predstavený v Miláne počas týždňa di-
zajnu, sa vyrobí len v limitovanej stokusovej
sérii. Z toho jeden si už objednal Robie Wil-
liams. Muon od júla tohto roku bude možné
vidieť naživo len na desiatich predajných
miestach na svete. Cena je závratná. Pár
bude nového majiteľa stáť takmer tri a pol
milióna korún. 

Na svetové uvedenie reproduktora Muon KEF zvolilo mi-
lánske múzeum vedy a techniky. Na  mieru vytvorená
špeciálna 50 m2 plocha sprevádzala zvuk reproduktora
Muon veľkolepou vizualizáciou.

Stena unikátnou technológiou vytvorenej hliníkovej
schránky má až 6 milimetrov. Zabezpečuje maximálne
pevnú štruktúru, ktorá minimalizuje akékoľvek rušivé
zvukové vibrácie.

Na zadnej strane Muonu sú dva basové reproduktory,
ktoré pomáhajú vytvárať citeľne čistejší a otvorenejší
zvuk.
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Wolfgang Kempelen
* 23. 1. 1734 Bratislava,
† 26. 3. 1804 Viedeň
Nielen vďaka pôvodu, ale
predovšetkým vďaka
svojmu nadaniu sa Wolf-
gang Kempelen stal vý-
znamnou osobnosťou
svojej doby. So znalosťou
ôsmich svetových jazykov

sa po štúdiách filozofie a práva v Györi a vo
Viedni stal tajomníkom uhorskej dvornej ko-
mory. Vo veku 30 rokov ho Mária Terézia meno-
vala za riaditeľa soľných baní v celom Uhorsku.
Zmodernizoval banské zariadenie a vďaka nemu
sa vytvorili aj lepšie podmienky pre baníkov. Do-
zeral na kolonizáciu Banátu, riadil presťahova-
nie univerzity z Trnavy do Budína,
rekonštrukciu budínskeho hradu a stavbu mest-
ského divadla. Najväčšiu slávu a uznanie mu
však priniesli dva vynálezy. Šachový a hovoriaci
automat. Prvý vynález vyzeral asi takto: za písa-
cím stolom plným prevodových mechanizmov
sedela figúrka Turka. Táto dokázala nielen prs-
tami chytiť šachovú figúrku a preložiť ju na pa-
tričné miesto, ale pokyvovala aj hlavou garde
alebo pri chybnom ťahu súpera. Jeho súperom
bol dokonca aj sám cisár Napoleon Bonaparte.
Hovorí sa, že tajomstvo automatu spočívalo
v tom, že za systémom zrkadiel bol skrytý živý
šachista. Aj napriek tomuto faktu stojí za obdiv
mechanická stránka šachistu, teda pružinový
pohon spojený s riadením živého hráča. Druhý
vynález pozostával z hlasovej trubice (hlasivky),
gájd (pľúca), úst a nosnej trubice. Aj keď by sme

sa v historických prameňoch stretli s názormi, že
Kempelen si dopomáhal dokonca aj bruchovra-
vectvom, v Americkej akustickej spoločnosti sa
dodnes považuje za prvý a dobre fungujúci ho-

voriaci stroj. K ďalším Kempelenovým vynále-
zom patrí prototyp umelých končatín, rôzne sys-
témy čerpania vody, špeciálny prístroj pre
slepcov a iné.

H I S T Ó R I A
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TEXT: VERONIKA HARMADYOVÁ

FOTO: WWW.TWISTEDPHYSICS.TYPEPAD.COM,
WWW.INDPROP.GOV.SK, 
WWW.SCHACHZENTRALE.COM, 
WWW.ETHBIB.ETHZ.CH,
WWW.SCITECH.MTESZ.HU, 
WWW.TJUMP.SK

Priekopníci
slovenskej  techniky

Každá krajina má svojich vedcov, 
bádateľov a vynálezcov. Nemecko má Einsteina, Amerika Edisona, Rusi
Popova... Keby bolo množstvo vynálezcov v danej krajine priamo úmerné
jej veľkosti, Slovensko by sa na popredných priečkach iste neumiestnilo.
O tom, že priama úmera v tomto prípade našťastie neplatí, svedčí fakt, 
že sa u nás narodilo množstvo osobností, ktoré sa svojimi vynálezmi 
a objavmi preslávili aj za hranicami malého Slovenska... 
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Štefan Anián Jedlík
* 11. 1. 1800 Zemné, 
† 12. 12. 1895 Györ
Keby bol Štefan Anián
Jedlík niektoré svoje vy-
nálezy patentoval, alebo
o nich aspoň publikoval

vedecké články, na hodinách fyziky by sme sa
dnes o ňom učili podstatne viac. Bol skutočným
vedecky aktívnym priekopníkom v elektrotech-
nike, experimentálnym fyzikom a konštrukté-
rom prístrojov. V čase, keď oficiálne stanovisko
hovorilo o nedeliteľnosti atómu, bol presved-
čený o pravom opaku. Bol dokázateľne prvým
konštruktérom elektromotora, ktorý pracoval na
elektromagnetickom princípe a v roku 1842 po-
užil ortuťový komutátor na pohon vozíka na ko-
ľajniciach. Úžasný je jeho vynález – prototyp
dynama, ktorý však v publikovanej podobe
nikdy neuzrel svetlo sveta. Bolo to štyri roky
predtým, ako ho skonštruoval a publikoval Wer-
ner von Siemens... Jediným vynálezom, ktorý
počas Jedlíkovho života našiel priemyselné
uplatnenie, bolo zariadenie na výrobu sódovej
vody. V roku 1841 sa stalo základom prvej só-
dovkárne v Uhorsku. V roku 1863 skonštruoval
elektrický kondenzátor, za ktorý dostal (na
návrh Wernera von
Siemensa) na svetovej
výstave vo Viedni me-
dailu za pokrok. Z ostat-
ných vynálezov z dielne
Jedlíka môžeme na
záver spomenúť batérie
leyden ských fliaš na 
výrobu elektrických is-
kier extrémne dlhých
dĺžok a prístroje na re-
zanie optických mrie-
žok.

Štefan Banič
* 23. 11. 1870 Neštich
(dnešná časť Smoleníc, pri
Trnave),
† 02. 1. 1941 Neštich
Ako vyučený murár
nenašiel doma Štefan
Banič prácu, a tak odi-

šiel v roku 1907 za „veľkú mláku“ do Green-
ville, štát Pensylvánia. Tragická nehoda,
ktorej bol očitým svedkom, ho priviedla na
myšlienku zostrojiť padákovú konštrukciu.
O rok neskôr už predložil americkým úra-
dom na posúdenie jej prototyp. Bani-
čov padák bol vlastne
dômyselne
skon-

štruovaná sústava pružín a re-
brových tyčiek, na ktorých bolo
upevnené hrubé plátno. Pripevňoval sa
okolo hrudníka pod ramenami, pričom
sa dala regulovať rýchlosť klesania
a miesto pristátia. Banič padák nielenže
vymyslel a skonštruoval, ale ho aj
osobne vyskúšal. Pred zástupcami Ame-
rického patentového úradu a letectva USA
3. júna 1914 zoskočil so svojím padákom
z 15-poschodovej budovy vo Washing-
tone. Po ďalších testovacích zoskokoch,
tentoraz už aj z lietadla, bol Štefanovi Ba-
ničovi 25. augusta 1914 udelený patent

na padák (č. 1.108.484). Aj keď americká
vláda vynález odkúpila, v 1. svetovej vojne ho
ako povinnú výbavu pre letcov nezaviedla.
V roku 1921 sa Štefan Banič, ako čestný člen
letectva USA, vrátil na rodné Slovensko, kde
žil v ústraní ako murársky majster. 

Ján Bahýľ
* 25. 5. 1856 Zvolenská Slatina,

† 13. 3. 1915 Bratislava
Najprv študoval na Banskej
akadémii v Banskej Štiavnici,
kde získal diplom technic-

kého kresliča, neskôr na
Vojenskej technic-

kej akadé-
mii

vo
Viedni so

špeciálnym za-
meraním na vojenské

opevnenia. Svoje mi-
moriadne technické
nadanie zúročil predo-
všetkým v oblasti vojen-
skej vedy, vojenskej
stavebnej techniky
a strojárstva, kde sa za-
oberal napr. automatic-
kým spájaním
vlakových súprav alebo
zlepšeniami v oblasti
delostreleckej techniky.

Dynamo Aniána Jedlíka

Elektromagnetický rotačný
prístroj Jedlíka, polovica
19. storočia.

Baničov padák sa otváral 
pomocou zariadenia v osi padáka.

Originálne konštrukčné plány padáka Štefana Baniča 
z archívu patentového úradu USA.
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V roku 1894 navrhol
konštrukciu vrtuľ-
níka s pohonom
ľudskej sily.
V spolupráci
s výrobcom
kočov A. Mar-
schallom zostro-
jil v priebehu
rokov 1900 – 1902
vylepšený model
„AVION“ poháňaný
benzínovým motorom.
Mal tvar zovretého V a jeho
konštrukcia pozostávala z kovových rúrok
s priemerom 90 mm. Váha 50 kg a dĺžka 6,5
m spočívali na 4 kolesách. O rok neskôr sa
tento model dokonca vzniesol do poldruha-
metrovej výšky. V roku 1905 ho prihlásil na
uhorskú ohlasovňu v Budapešti. Sám Bahýľ
v ňom vzlietol do výšky 4 m a preletel vzdia-
lenosť 1 500 m. Úspešný pokus zaprotokolo-
vala aj Medzinárodná vzduchoplavecká
organizácia a Uhorská ohlasovňa vydala auto-
rom v januári 1906 tzv. Szabadalmi leiráš
(popis patentu). Od tohto momentu je však
osud vrtuľníka neznámy. Počas svojho života
udelili Bahýľovi 17 vojenských a iných tech-
nických patentov, napr. na tank na parný
pohon, na prvý automobil s benzínovým po-
honom, balón so vzdušnou turbínou, vložku
do kachlí na lepšie využitie paliva, patent na
využitie spádu kanalizačnej siete na výrobu
energie, ako aj patent na vynález výťahu na
Bratislavskom hrade a pod. Uznania sa mu
dostalo aj po jeho smrti. V roku 1978 bol
o ňom nakrútený dokumentárny film „Pre-
možiteľ Edisona“ a predseda Úradu priemy-
selného vlastníctva udeľuje každé 2 roky
Cenu Jána Bahýľa s cieľom podporiť rozvoj
tvorivosti na Slovensku. 

Aurel Stodola
* 10. 5. 1859 Liptovský
Mikuláš,
† 25. 12. 1942 Zürich
Na to, aby sa Aurel
Stodola stal vedcom
svetového formátu,
musel veľa študovať.
Po ľudovej škole a ne-
meckej reálke študo-
val techniku

v Budapešti a Charlottenburgu a  strojné inži-
nierstvo v Zürichu. Svoje štúdiá zakončil
v roku 1884 na parížskej Sorbonne. Najprv
pôsobil ako inžinier v Strojárenskej spoloč-
nosti Ruston a spol. v Prahe, neskôr ako do-
cent na Vysokej škole technickej v Zürichu,
kde sa zakrátko stal profesorom. Z oblasti
vedy ho najviac zaujala teória automatickej

regulácie strojov. Svoje poznatky
uplatňoval najmä pri navrhovaní

a konštruovaní parných kotlov
a turbín. Položil tak vedecké zá-
klady pre toto odvetvie platné aj
v súčasnosti. Pre paru vypočítal,
aplikoval a neustále dopĺňal tzv.
Mollierov entropický diagram.

V spolupráci s chirurgom Ferdi-
nandom Sauerbruchom zhotovil

umelú „Stodolovu“ ruku a protézy
chodidiel a nôh. V roku 1903 vyšlo

v Berlíne jeho vrcholné dielo „Parné tur-
bíny a ich výhľady ako strojov poháňaných te-
pelnou energiou“, ktoré bolo preložené do
mnohých svetových jazykov. Počas jeho ži-
vota mu viaceré univerzity a vedecké spoloč-

nosti svetového mena udelili tie najvyššie
ocenenia. Medzi inými aj najvyššie vyzname-
nanie nemeckých inžinierov – Grashofovu
pamätnú medailu.  
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Aurel Stodola položil teoretické základy pre navrhovanie a konštruovanie parných kotlov a turbín.

„Stodolova“ ruka.

Rodný dom Aurela Stodolu.
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K
rajiny Európskej
únie sa pustili do
ofenzívy v boji
za obmedzenie

fajčiarskych priestorov
aj v gastronomických
priestoroch. Ochrana ne-
fajčiarov sa tak presúva z
reštaurácií aj do kaviarní
a barov. Aj to je dôvod,
prečo sa na trhu objavujú
nové high-tech produkty,
ktoré úplne menia cha-
rakter fajčenia. Elektro-
nické zariadenia -
podobné cigarete, úplne odstraňujú riziká
ohrozujúce pasívnych fajčiarov a výrazne
redukujú negatívne dôsledky fajčenia ako
takého. 
Najškodlivejším aspektom fajčenia sú sub-
stancie vznikajúce spaľovaním tabaku a pa-
piera, ktoré vytvárajú riziko vzniku
rakovinového ochorenia. High-tech „ciga-

rety“ ponúkajú fajčiarom nikotínové a taba-
kové arómy prostredníctvom zahrievania
a nie pálenia. Efekt je jednoznačný - v proti-
klade k rôznym doterajším nikotínovým te-
rapiám, ktoré v skutočnosti pôsobili ako
lieky, nové  high-tech „cigarety“ sti-
mulujú fajčenie len na báze podob-
nosti vnemu. Znamená to, že

všetci, ktorí sa chcú odnaučiť fajčiť, ako aj tí,
ktorí si naopak fajčenie chcú poriadne vy-
chutnať, môžu aplikovať nový spôsob fajče-
nia - bez nikotínu.
V nemecky hovoriacich krajinách je možné
zakúpiť v Číne vyvinutú E-cigaretu, ktorá sa
ponúka ako alternatíva cigarety, cigary či
fajky. Tekutý alkaloid tabaku, ktorý sa na-
chádza v zásobníku, sa prostredníctvom na-
sávania dymu, podobnému fajčiarskemu,
v ústnej dutine rozplynie. Tabakové esencie
a potravinové zložky vytvoria chuť po-
dobnú cigaretovému dymu. Jeden zásobník
obsahuje nikotín a aromatické látky zodpo-
vedajúce približne 30 cigaretám. Užívacia
baterka sa musí nabiť v externej nabíjačke
a vydrží približne na dva zásobníky.
Podobný produkt uviedla na trh jedna švaj-
čiarska spoločnosť. High-tech „cigareta“ sa
dodáva s 1 zásobníkom, ktorý už na pohľad
pripomína cigaretovú tabatierku a obsahuje
aj nabíjačku, v ktorej sa „cigareta“ musí do-
bíjať 20 sekúnd. Po dobití je v nej horúca
špirála použiteľná 3 minúty, čo zodpovedá
vyfajčeniu jednej bežnej cigarety. Princíp
tejto cigarety spočíva v tom, že keď si z nej
fajčiar potiahne, vzduch sa v nej rozžeraví
a zo zásobníka sa uvoľnia arómy a nikotín,
ktoré sú následne inhalované cez filter. Te-
plota vdychovaného vzduchu pritom kopí-
ruje akt fajčenia. 
High-tech „cigarety“ sú teda na svete. Na-
miesto zdravých pľúc k nim potrebujete
akurát zdroj elektriny a nabíjačku. A práve
to by mohlo byť impulzom k tomu, že 
fajčiari namiesto neustáleho dobíjania 
high-tech „cigariet“ radšej prestanú fajčiť
úplne... 
Článok je prevzatý z odborného časopisu hi!tech, ktorý vydáva

Siemens AG Rakúsko

H I G H - T E C H

„cigaretka“
Elektronická 

Posedenie pri šálke melange s cigaretkou v ruke 
v príjemnej atmosfére kaviarničky – to už bude 
čoskoro len spomienka na zašlé časy 
kaviarenského štýlu života...

AUTOR: ERWIN SCHWEITZER, 
KLEMENS LENDL

FOTO: ANDREAS SCHEIBLECKER, 
2007 NXT CORP.,
SIEMENS, FLY TECH
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Súčasná meteorológia je sofistikovaná veda, využívajúca najmodernejšie poznatky vedy 
a výdobytky techniky.  Viac o nej, ako aj o svojich víziách, prezradil vedúci odboru predpovedí 
a výstrah SHMÚ – RNDr. Martin Benko, PhD.

TEXT: PETER ŠKORŇA
FOTO: PAVOL MAJER

Krotiteľ živlov
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Slovensko nie je krajinou, nad ktorou
by sa preháňali monzúny, hurikány, či
extrémne snehové búrky. Vyzerá to tak,
že máte celkom pokojné zamestnanie...
- Na Slovensku síce nebývajú až takéto ex-
trémy počasia, máme však mnoho iných
poveternostných problémov, súvisiacich
s jeho hornatosťou a roztiahnutím zo zá-
padu na východ. Aj preto je počasie na
našom území značne rozdielne. Najväčšie
škody spôsobené prírodnými živlami za-
príčiňujú u nás katastrofy, akými sú po-
vodne a prívalové dažde. Našou najväčšou
výzvou je teda správne a včas predpovedať
búrkové situácie, prívalové dažde a príva-
lové povodne. 

Prečo u nás nie sú ľudia včas infor-
movaní o rizikovej situácii s blížiacimi
sa prívalovými povodňami? 
Lebo sa tieto situácie nedajú až tak jedno-

značne predpovedať. Rozlišujeme totiž dva
základné typy povodňových situácii. Prvý
typ je spôsobený veľkopriestorovými javmi
v atmosfére, väčšou cirkuláciou. Tento sa
dá pomerne dobre predpovedať, o čom
svedčí aj predpovedanie veľkých povodní
v roku 1997 a 2002. Druhý typ je spôso-
bený búrkovou aktivitou, následkom kto-
rej vznikajú nárazové prívalové povodne.
Búrka je krátkodobý jav, trvajúca rádovo
minúty alebo hodiny, pri ktorej vo vrcholo-
vom štádiu môžu veľmi intenzívne vypadá-
vať zrážky. Tie pri danej konfigurácii
terénu, nasýtenosti povodia spôsobujú prí-
valovú povodeň. Búrkový vývoj je rýchly
a lokálne ohraničený. Vieme síce predpo-
vedať, že sa búrky cez deň budú vyskyto-
vať, ale to, v ktorej lokalite koľko zrážok
padne, to zatiaľ nikto nielen na Slovensku,
ale ani vo svete povedať s dostatočným ča-
sovým predstihom nevie.

Aké musí spĺňať človek predpoklady
a aké musí mať danosti, aby sa z neho
stal dobrý meteorológ?
Meteorológia sa študuje na Fakulte mate-
matiky, fyziky a informatiky UK. Ide
vlastne o fyziku atmosféry, čiže pokiaľ by
sme to mali zovšeobecniť, mal by byť
v prvom rade výborným matematikom a
fyzikom. Hoci, samotná meteorológia má
ďalšie množstvo odvetví.

Bežný laik si predstavuje, že meteo-
rológ využíva na predpoveď počasia
rôzne zvieratá. Napríklad, keď sa
mravce skryjú do mraveniska, bude
pršať...
Tak to rozhodne nie. (Smiech.) Ľudová me-
teorológia patrí skôr na výlety do lesa. My
sa predpoveďou počasia zaoberáme z ve-
deckého hľadiska - opierame sa o merania
a pozorovania. Meteorológia nie je len

Meteorologická žalúziová búdka, vhodná na meranie meteorologických prvkov. 
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o predpovedaní počasia. Obsahuje veľa od-
vetví. Pri samotnej predpovedi rozlišujeme
predpoveď pre verejnosť, letecké predpo-
vede pre zabezpečenie leteckej prevádzky,
numerické predpovedné metódy. Veľkou
oblasťou meteorológie je klimatológia,
ktorá spracováva to, čo bolo a stanovuje
dlhodobý charakter počasia na danom
území. Veda, zaoberajúca sa vzťahmi
medzi prejavmi rastlín, živočíchov a poča-
sia, je fenológia. Nám teplotu, tlak,
vlhkosť, vietor a iné meteorologické prvky
neustále sníma najmodernejšia technika.

Môžete byť konkrétnejší?
Čo sa týka metód a technológií, základom sú
pozorovania. Meteorologické stanice pozo-
rujú prízemné vrstvy atmosféry. Automatic-
kých meteorologických staníc máme na
území Slovenska 34, staníc pre klimatolo-
gické účely máme približne 100 a zrážko-
merných staníc 576. Údaje ďalej získavame
z meteorologických družíc, pričom my
v SHMÚ z meteorologickej družice najnov-
šej generácie METEOSAT. Tá sa nachádza vo
výške približne 36 000 km nad zemským po-
vrchom nad priesečníkom nultého polud-
níka a rovníka a každých 15 minút sníma
zemský povrch v 12 kanáloch spektra.
Z tých to snímok vyrežeme konkrétne úze-
mie, pričom si môžeme zvoliť napríklad
kanál vodných pár, alebo môžeme určiť, či
ide o hmlu, alebo o nízku oblačnosť. Okrem
toho využívame aj údaje dvoch meteorolo-
gických radarov, umiestnených na Malom
Javorníku pri Bratislave a na Kojšovskej 
holi nad Košicami. Z ich meraní vieme 
určiť, o aký typ oblaku ide, akú má štruk-
túru, či obsahuje ľadové častice, krúpy a to,
koľko z neho môže vypadávať zrážok. Je to

dosť kľúčová informácia, pretože pokiaľ ju
získame včas, môžeme odhadnúť následný
presun oblaku, čo hrá významnú úlohu
práve pri detekcii búrkovej kopovitej oblač-
nosti. Samozrejme, nie všetko sa aj napriek
modernej technike dá namerať. Slovensko
je značne orograficky členitá krajina, má
množstvo miest, ktoré sú nedostatočne po-
kryté, alebo zakryté kopcami a signál, vy-
slaný radarom, sa za ne nedostane.
Dôležitým zdrojom predpovedných údajov
sú numerické predpovedné modely, pred-
stavujúce zložité systémy rovníc a vzťahov,

na základe ktorých sa vypočítajú predpo-
vedné mapy jednotlivých meteorologických
prvkov. Tie spracováva meteorológ, ktorý na
základe svojich skúseností a vedomostí určí,
aké bude počasie. 

Môže nastať situácia, pri ktorej via-
cerí meteorológovia odhadnú situáciu
nad daným regiónom rozlične?
Samozrejme.

Čím je to spôsobené?
Je to najmä veľkým množstvom informá-

M Y  V I S I O N S

50 51 VISIONS 02 2007

RNDr. Martin Benko, PhD.
Narodil sa v roku 1972 v Bratislave. Študo-
val na Fakulte matematiky, fyziky a informa-
tiky UK v Bratislave, neskôr absolvoval
doktorandské štúdium na FMFI UK Brati-
slava, Katedra meteorológie a klimatológie.
Od roku 1996 pôsobí v Slovenskom hydro-
meteorologickom ústave ako meteorológ a
zároveň vykonáva pedagogickú činnosť na
Katedre meteorológie a klimatológie FMFI
UK. Od roku 2002 je vedúcim odboru pred-
povedí a výstrah divízie Meteorologickej
služby. Publikuje príspevky v odborných ča-
sopisoch s meteorologickou tematikou,
články v tlači, absolvoval vystúpenia v roz-
hlase a TV, absolvoval viacero populárno-
náučných prednášok.

Futuristicky vyzerajúci zrážkomer s ochranou proti vetru.
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cií, ktoré musí meteorológ spracovať, či
tým, že existujú rôzne predpovedné mo-
dely. Tak sa môže stať, že model, ktorý
prevádzkujeme u nás na SHMÚ, môže dať
o trochu iné výsledky ako napríklad ne-
mecký. Koniec koncov, predpoveď je vždy
iba predpoveď a nie vždy musí vyjsť na
100 %. 

Dosahuje slovenská meteorológia
úspechy aj v oblasti svetovej vedy?
Samozrejme. Na Slovensku máme špičkové
pracovisko numerickej meterológie. Nu-
merický model s názvom ALADIN sa vyvíja
v medzinárodnej spolupráci 18 krajín. Naši
pracovníci sú do tejto spolupráce veľmi vý-

razne zapojení a aj toto zaručuje, že model
je na európskej  úrovni. 

Ako je to s financiami na výskum?
Dokážete produkovať výsledky na špič-
kovej úrovni?
Žiaľ, podobne, ako je to pri iných vedných
oblastiach, je aj oblasť meteorológie dlho-
dobo finančne, ale aj personálne poddi-
menzovaná. Z tohto dôvodu ako štátom
dotovaná inštitúcia nedokáže mladým
a nadaným ľuďom ponúknuť dostatočné fi-
nančné ohodnotenie, čo vedie k ich násled-
nému odchodu do inej sféry pôsobenia.

Každý má svoje sny a ciele. Aký je ten váš? 

Mojím snom je, aby bola meteorologická
služba na Slovensku perfektne zabezpe-
čená. Nemáme napr. financie na špičkové
prevádzkovanie meteorologických staníc,
nemáme dokonalé pokrytie Slovenska ra-
darovým signálom. Moje sny a vízie sú
teda nie o zažití tornáda či hurikánu, ale
skôr prevádzkovo-technického charakteru
(smiech). 

Zažili ste nejakú kurióznu situáciu?
Tých býva neúrekom. Niekedy si ľudia
začnú u nás objednávať pekné počasie.
Raz dokonca jedna pani od nás chcela ve-
dieť, prečo v Starom Meste už videla lasto-
vičky a v Lamači ešte nie. 

Výstupy získané z družíc sa menia v pracovni meteorológov na grafy a krivky.
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VYNOVENÍ

TEXT: MILAN DZADIK,
SLAVOMIR MAJERNÍK

ZDROJ: WWW.TUNING.SK

Každý milovník áut a všetkého, čo s nimi súvisí, vie, že tuning alebo aj autotuning je neformálny 
výraz pre úpravy - buď zvyšujúce výkon auta a vyladenie jeho jazdných vlastností – najčastejšie 
motora (performance tuning), alebo optické úpravy (visual tuning).

U
performance tuningu je jednou z
najpopulárnejších úprav chiptu-
ning (preprogramovanie riadiacej
jednotky). Vizuálne úpravy sa sú-

streďujú na výmenu plastov auta (bodykit -
nárazníky a bočné prahy), stmavenie okien

vozidla, neónové podsvietenie, nasadenie
elektrónových diskov, koncoviek výfukov, in-
štaláciou audio úpravy ako hi-fi (hight fide-
lity), či lcd monitorov. Vari ani nie je
potrebné dodávať, že vyznávači rýchlych
„koní pod kapotou“ uznávajú jediné meranie

síl svojich „tátošov“ - streetracing, čiže po-
uličné preteky. 

H&R FMJ Ford Mustang GT
Označenie FMJ Mustang GT začína skratkou FMJ,
ktorá znamená spojenie Full Metal Jacket, čo je
vlastne istý druh náboja inšpirovaný filmom
Bullitt z roku 1960, v ktorom si zahral aj starý
Ford Mustang z tohto obdobia.
Nadupaný paket pre tento Mustang zaujme pre-
dovšetkým svojím krásnym svetlosivým lakova-
ním, viac je známy pod označením 1950’s
Porsche 356 Speedster. Prepracovanú prednú
masku auta teraz zdobí čierna mriežka s typic-
kým logom Mustang a modifikovaný nárazník sa
môže popýšiť prídavným karbónovým spojle-
rom, dvojicou prídavných svetlometov a, samo-
zrejme, čiernou mriežkou. Radikálna zmena sa
dotkla strechy. Tá je panoramatická, celosklená
od firmy Webasto, ktorej koniec zdobí decentná
lišta z karbónu a tretie brzdové svetlo s LED
technológiou. Na zadnú časť Mustanga pribudla
karbónová prítlačná lišta, resp. krídlo na veko
kufra a dvojica chrómových koncoviek výfuku
s okrúhlym tvarom. Skutočným spestrením ex-
teriéru auta je výrazné oranžové podsvietenie
predného a zadného nárazníka a podbehov ko-
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Mac Audio Nissan 350Z
Na svete je už pomerne veľké množstvo áut,
ktoré boli upravené pre potreby prezentácie
nejakej firmy, v našom prípade tuningovej.
No nájdu sa aj také showcary, ktoré sú zme-
sou tých najdivokejších kreácií a finálny vý-
sledok je často „metúci“. Nissan 350Z od
firmy MAC Audio (P.I.T.) môžeme zaradiť do
prvej spomenutej kategórie, pretože to, čo
Nick König vytvoril, je hodné majstra - doko-
nale zladené jednotlivé prvky, ktoré vytvá-
rajú ucelenú nádheru. Podvozok sa nesie v
krásnych dvojdielnych päťlúčových diskoch
Oxigin Lexor s luxusnými mierami – 8,5x20
vpredu a až 11,5x20 vzadu! Lakované sú na-
čierno a obuté majú taktiež lahôdku – gu-
máky Pirelli PZERO NERO s rozmermi
235/30-20 a 305/25-20. Za kolesami sa hrdo
vynímajú brzdiče Brembo, lakované načer-
veno s logom MAC. Osadený bol tiež športový
podvozok KW Suspension, verzia 1, ktorý
znížil už aj tak dosť nízke auto. Aj napriek
takým veľkým kolesám bolo voľného miesta
pod blatníkmi stále viac než dosť. Preto mu-
seli úpravcovia osadiť rozširovacie podložky,
ktorých rozmery nie sú vôbec zanedbateľné
– vpredu 35 mm, vzadu 45 mm. Pôvodný
štvormiestny roadster bol pre potreby audio
zástavby pretvorený na dvojmiestny. Stre-
dová konzola síce bola upravená, no pôvodný
7-palcový LCD monitor s navigáciou ostal na
svojom mieste. Zaujímavejšie sú modifiko-

vané dvere, ktoré sa stali balzamom pre oči.
Opieskované plexisklo je podsvietené 72 čer-
venými LED diódami a je spestrené 7-palco-
vým LCD monitorom Audiovox LCM 7069.
Monitory sú napojené na centrálnu jednotku
Kenwood DDX 6029, z ktorej je na monitory
púšťané 3D logo MAC Audio, pričom je pre-
rušované scénami z filmov Terminátor
a Fight Club. Do dverí bola nainštalovaná
dvojica stredobasových reproduktorov Max
Audio Super 2.16 osadených v MDF obru-
čiach, ktoré sú následne tlmené trojvrstvo-
vými bitúmenovými plátmi. Stredové
reproduktory sú doplnené o výškové repro-
duktory umiestnené v A-stĺpiku. Vkusný dre-
vený základ potiahnutý bielou Alcantarou
v sebe skrýva dvojicu zosilňovačov MAC
Audio Z2200 ukrytých pod načerveno vysvie-
teným plexisklom. Tie vyživujú prednú re-
produktorovú sústavu a zároveň dvojicu
koaxiálov MAC Super Audio 162. Podobne
zmenený bol aj zadný batožinový priestor.
„Obýva ho“ pár digitálnych zosilňovačov MAC
Audio Fearless One s výkonom 1 000 W, ktoré
dodávajú potrebnú energiu dvojici mohut-
ných 12-palcových basákov MAC Audio Maxi-
mus Reference. Pre lepší zvuk majú tieto
bass-reproduktory k dispozícii 35-litrovú
basreflexovú ozvučnicu, pričom je celá táto
paráda vysvietená načerveno... 

lies a pri otvorení dverí sa rozsvieti aj pod-
svietenie prahov. Ozajstná lahôdka sa ukrýva
vo vnútri auta. Ide o výraznú exkluzívnu
hnedú kožu zo 60. rokov, s diamantovými
vzormi, osadenú na sedadlách, stredovom
paneli a aj vo výplni dverí. S touto kožou
dobre ladí oranžová hlavica radiacej páky
MRT. Naopak, palubná doska je lakovaná do
tmavej farby, konkrétne „Mauna Loa Ash
Mica“. Celkový dojem umocňuje upravený
športový trojramenný volant a prídavné uka-
zovatele teploty oleja, napätia vo voltoch
a tlaku, umiestnené nad rádiom. Aby sa za-
choval spomínaný FMJ štýl, budíky majú
chrómové lemy a sú efektne podsvietené na-
modro. Na úpravu audio zástavby bola zvo-
lená značka Pioneer. O celé divadlo sa stará
hlavná jednotka Pioneer Premier DEH-
P880PRS (DVD + mp3), na ktorý je napojená
trojica zosilňovačov - 2 x 600 Watt Amp –
PRSD2000T a 1 x 1200 Watt – PRSD1000M.
Celý tento set poháňa 12-palcový subwoofer
a dvojicu výkonných reproduktorov
TSC720PRS. O potrebnú antirezonančnú
výplň a kabeláž sa postarala firma Scosche.
Pre maximálnu bezpečnosť a ovládateľnosť
boli osadené profesionálne rezané kotúčové
brzdy Baer s kotúčmi Extreme Plus 15”
vpredu a EradiSpeed-Plus-2 14” vzadu. Za-
budnúť taktiež nemožno na luxusné disky
OZ Superleggera III v čiernom prevedení
stredovej časti, s rozmermi 9x20 vpredu a
11.5x20 vzadu. Kontakt s vozovkou je pritom
zabezpečený prostredníctvom výkonných
pneu Pirelli Pzero Rossi 275/35R 20 vpredu a
315/35R 20 vzadu. 
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H
ybridný pohon, skladajúci sa
z vnútorného spaľovacieho mo-
tora doplneného elektrickým po-
honom, sa po prvý raz objavil v

polovici 90. rokov v automobile Audi 80
Duo, avšak obchodný boom, najmä pre
svoju vysokú cenu, nezaznamenal. Vietor
do plachiet predaja „hybridov“ priniesla až
automobilka Toyota, ktorá v roku 1997

A U T O  M O T O
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Výrobcovia automobilov pracujú aj na iných alternatívach pohonu
motorových vozidiel, než akými sú benzínové či dieselové motory.
Čoraz viac sa do popredia dostávajú kritériá akými sú ekológia
a najmä úspora paliva. To je „voda na mlyn“ pre v minulosti 
podceňované, či skôr nedocenené technológie. Jednou z nich je
technológia hybridných motorov. 

pohon
Alternatívny

TEXT: NORBERT ASCHENBRENNER
FOTO: PICTURES OF THE FUTURE, 

SPRING 2006, 
WWW.SIEMENS.COM/POF

V prípade modelu Prius musela 
Toyota zmeniť dizajn automobilu,

aby integrovala zložitú 
elektroniku hybridného 
motora s prevodovkou, 

elektrickým motorom 
a batériami.
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uviedla na trh prvý masovo vyrábaný hyb-
ridný model Prius a neskôr jeho druhú ge-
neráciu v roku 2003. Napriek množstvu
výhod a zvyšujúcemu sa záujmu zo strany
vodičov, automobily s hybridným poho-
nom naďalej nezaznamenávajú závratný
predaj. A to aj napriek svojim značným vý-
hodám - spotreba paliva je výrazne nižšia
ako pri vozidlách poháňaných vnútorným
spaľovacím motorom, najmä pri doprave
v meste. Podobne to platí aj o emisiách. Pri
brzdení funguje elektrický motor ako ge-
nerátor a obnovuje energiu, ktorá sa ucho-
váva, pričom elektrický motor môže pri
následnom zvyšovaní rýchlosti vyrobiť do-
datočný krútiaci moment.

Ekologický imidž
V porovnaní s úspornými vozidlami s kla-
sickým spaľovacím motorom skórujú hyb -
ridy so svojím ekologickým imidžom.
V pomalej premávke dokážu prepnúť na
100 % elektrický pohon a tak produkovať
menej splodín a hluku. V Európe je entu-
ziazmus pre hybridy obmedzený, pretože
v rámci úspory paliva sú dieselové motory
takmer porovnateľné s hybridmi (deväť z
desiatich  hybridných vozidiel sa predá
v USA). Elektrický motor zároveň zvyšuje
váhu vozidla a vyžaduje si vysokovýkonnú
batériu s dlhou životnosťou. Aj z týchto
dôvodov európski výrobcovia vnímajú hyb -
rid len ako doplnok a sústreďujú sa na 
existujúcu technológiu.

Hybrid ako výzva
Jednou z výziev hybridných systémov je spô-
sob, ako zvládnuť napätia a prúdy, ktoré sú
vyššie ako v súčasných elektrických kompo-
nentoch. „Elektrické motory a semikonduk-
tory boli optimalizované pre široké spektrum
aplikácií, ale nie pre automobilové,“ hovorí
prof. Eckhard Wolfgang, riaditeľ Centra vý-
konnej elektroniky v Siemens Corporate
Technology (CT) v nemeckom Erlangene.
Jeho slová rozvíja Norbert Bieler zo Siemens
VDO (SV), podľa ktorého: „Čím hlbšie sa po-
nárame do tejto témy, tým častejšie zisťu-
jeme, že hybridizácia ide hlbšie ako elektrický
pohon,“ pričom dodáva, že je dôležité zabez-
pečiť bezchybnú spoluprácu medzi vnútor-
ným spaľovacím motorom hybridu a jeho
elektrickým pohonom. Rovnako dôležité sú
však aj také veci ako načasovanie valcov alebo
doplnkové jednotky a batéria. Na optimálne
fungovanie hybridného motora musia byť
rozhodnutia vykonané v milisekundách. Ďal-
šou zaujímavou súčasťou budúceho hybrid-
ného automobilu by bola inovatívna, plne
elektrická prevodovka, ktorá by mohla nahra-
diť mechanickú. „V súčasnosti skúmame
možnosti jej využitia,“ hovorí Markus Wilke
zo Siemens CT v Erlangene. Heinz Schäfer,
projektový riaditeľ SV Automotive  je pre-
svedčený, že: „Elektrická prevodovka by bola
revolúciou. Simulácie nám už ukázali, že
tento systém by mohol byť konkurenciou. Po-
núkol by vysokú efektivitu a bol by ideálny
pre hybridné vozidlá, pretože by mohol fun-

govať ako kombinačná jednotka, prevodovka,
elektrický motor, generátor a štartér.“

Postupný rast predaja
Experti predpokladajú, že v roku 2012 bude
vo svete predaných 1,5 milióna hybridných
vozidiel, čo svedčí o tom, že predaj hybridov
rastie oveľa rýchlejšie než v minulosti. Toyota
predala 230-tisíc hybridných vozidiel v roku
2005, čo je o dve tretiny viac ako v roku 2004.
Konzultanti z PricewaterhouseCoopers pred-
povedajú do roku 2010 strojnásobenie mode-
lov na 74. Na našom kontinente sa na
dieselové hybridy rozhodol sústrediť PSA
Peugeot Citroën, pričom jeho cieľom je do-
siahnuť, aby do roku 2010 dieselové hybridné
vozidlo nestálo viac ako porovnateľný diesel
alebo iba o 2 000 eur viac ako jeho dnešný
benzínový ekvivalent. 

Koncepty hybridných
motorov
Najmenším riešením je mikrohybrid (1).
Vnútorný spaľovací motor má doplnený
o zásobník energie (3) cez malý štarto-
vací generátor (2). Uvedená konfigurácia
umožňuje vypnúť spaľovací motor na se-
maforoch (funkcia štart/ stop). V stred-
nej verzii hybridu (4) produkuje
elektrický motor (5) do 25 kW a okrem
funkcie štart/stop tiež zabezpečuje doda-
točný krútiaci moment pri akcelerácii.
Ďalej ako generátor dokáže uchovať
brzdiacu energiu, ktorú ukladá v zásob-
níku energie (6). Najvýraznejšiu úsporu
paliva dokáže zabezpečiť úplný hybrid
(7). Elektrický motor vyrába energiu 50
až 75 kW – dosť na kompletnú prevá-
dzku. S vysokovýkonnou batériou (8) je
úplný hybrid extrémne sofistikovanou
technológiou. Toyota Prius, najúspešnejší
hybridný automobil súčasnosti, je
úplným hybridom.

Hybridný koncept
Peugeotu zahŕňa 1,6l
dieselový motor, špe-
ciálny  filter, 
systém štart-stop,
16 kW elektrický
motor, automatickú
prevodovku, 
elektroniku, 
12 V batériu, 
riadenie pohonu,
káble a spojku.

5

6

2

3

8

7
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1
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B
icykle, ktoré nesú mená a logá sveto-
známych automobilových značiek,
možno zatriediť do dvoch skupín. Prvú
skupinu tvoria dvojkolesové stroje,

ktoré si výrobca navrhne a skonštruuje sám.
Vtedy výrobca zúročuje svoje know-how a inová-
cie použité pri výrobe automobilov či motocyk-
lov.

Takýmto spôsobom napríklad BMW, Honda
alebo Mercedes len deklarujú svoje postavenie
ako lídra či špecialistu na konkrétnu oblasť.
Druhú skupinu predstavujú bicykle, ktoré síce
nesú emblém automobilovej značky, no sú
v podstate na zákazku vytvorené tradičným vý-
robcom bicyklov. Jeep si napríklad v duchu svo-
jich áut adoptoval zažité technológie

uznávaného výrobcu motokrosových stro-
jov Christini. Hummer sa zasa spojil

s firmou Montague, špecialistom
na náročné skladacie bicykle

a pre Ferrari uštopkal
špeciál Colnago,

majstra na prete-
kárske cestné stí-

hače.

Nemecká prestíž
Ak už sa vychytená automobilka pustí do výroby
vlastného bicykla, myslí to vážne. Mercedes pred
niekoľkými rokmi uviedol automatický bicykel,
ktorý sa prispôsobuje spôsobu jazdy cyklistu.
V spolupráci so Shimanom Mercedes vyvinul
osemrýchlostnú prehadzovačku Cyber-Nexus,
ktorá volí prevod automaticky v závislosti od rý-
chlosti pedálovania. Základom je riadiaci počítač
upevnený na riadidlách, ktorý informuje cy-
klistu o základných nastaveniach a vyhodnocuje
jazdné parametre. Systém podľa rýchlosti jazdy
a kvality povrchu okrem toho výrazne prispôso-
buje aj tuhosť pruženia bicykla. Posledný model
automatického bicykla od Mercedesu je vďaka
pokrokovejším materiálom dokonca ľahší o štyri
kilogramy ako predchodca. Zaujímavosťou pre-
vzatou z automobilov Mercedes je aj inteli-
gentný systém osvetlenia bicykla. Vďaka
citlivým svetelným senzorom sa predné i zadné
svetlo aktivuje a deaktivuje automaticky. Ne-
chýba funkcia parkovacieho osvetlenia či do-
konca blikanie zadného svetla pri pomalej jazde. 

Know-how z motocyklov
BMW sa vývoju vlastných bicyklov naplno venuje
už 15 rokov. Obrovské ovácie pred piatimi rokmi
zožal horský bicykel BMW Q6.S, ktorý položil do
budúcnosti latku poriadne vysoko. Unikátna tech-
nológia odpruženia prednej vidlice Telelever je
výsledkom inžinierskej geniality inšpirovanej
tvorcami motocyklov. Tradičné horské bicykle vy-
užívajú teleskopický systém, ktorý pri prudkom
brzdení nedokáže zabrániť pokľaknutiu prednej
vidlice. Systém Telelever však  separuje brzdiace
sily a pevne udržuje geometriu celého bicykla.
Tak zvyšuje komfort jazdy a stabilitu v najnároč-
nejších podmienkach, najmä pri plnom brzdení.
Tento rok BMW predstavila posledné novinky -
Cross Country Mountinebike a Enduro Special
Edition, ktoré sú postavené na najkvalitnejších
dostupných komponentoch na trhu. Ich cena sa
bude pohybovať okolo 150 000 korún.

Zjazdársky zázrak
Pre milovníkov adrenalínu Honda zostrojila fas-
cinujúci zjazdársky špeciál RN01, s ktorým pro-
fíci dokážu nevídané veci. Tajomstvom
dokonalých zjazdov je unikátna prevodovka in-
tegrovaná namiesto prehadzovačky a prešmyko-
vača. Jej technologické črevá sú však utajovanou
záhadou známou len tým najpovolanejším. Oči-
vidne však je extra zmenšenou a zľahčenou ver-
ziou prevodovky, ktorú Honda vyvinula pre
motocykle. Vďaka tejto prevodovke môžu cy-
klisti meniť zaradené prevody aj počas skokov
a vôbec pritom nemusia pedálovať.

Talianska vášeň a genialita
Ferrari na rozdiel od predchádzajúcich auto-
mobiliek nemusí otvárať špeciálnu divíziu na

Umenie
na dvoch kolesách
Tvorcovia automobilov predvádzajú svoje geniálne 
konštruktérske schopnosti na udivujúcich modeloch bicyklov,
ktoré funkčnosťou, technologickou invenciou a zdatnosťou 
v teréne vyrážajú dych.

TEXT: MIROSLAV KNAPÍK
FOTO: ARCHÍV
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Spyker Bike
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BMW Q6S Ferrari CF5 Hummer

Spyker Bike

výrobu bicyklov. V zasadačke Ferrari totiž na
stene visia známe fotografie, na ktorých stojí
Enzo Ferrari ruka v ruke s Ernestom Colna-
gom, zakladateľom najuznávanejšej cyklistic-
kej značky Colnago. Jeho malá fabrika
s päťdesiatimi zamestnancami spolupracuje
s Enzom Ferrarim už od osemdesiatych rokov,
keď vyvinuli technológiu karbónového vlákna.
To im vyrábala firma ATR, ktorá medzi svojou
klientelou eviduje okrem Colnaga a Ferrari
ešte aj Porsche či Lamborghini. Mnoho dnes
používaných konštrukčných riešení v cyklistic-
kom svete vytvoril práve Colnago, ktorý sa ako
prvý začal pohrávať aj s titánom. Úctu
k svojmu priateľovi Ernesto Colnago vyjadril
originálne, zostrojil limitovanú sériu cestných
špeciálov pod názvom Colnago CF4 Ferrari.
Všetky sa predávajú ako kompletne nakonfigu-
rované s rámovou sadou Cristallo, ktorá má
špeciálne tvarovanú zadnú stavbu a predný rá-
mový trojuholník vyrobený monocoque tech-
nológiou. Za cenu čosi nad dvestotisíc si bude

môcť majiteľ užívať okrem precíznej ručnej
práce majstrov z Colnaga tie najkvalitnejšie
komponenty od Campagnola.

Dvojnásobná istota v teréne
Predstavte si bicykel, na ktorom stlačíte jedno
tlačidlo a pohon kolies prenesie silu do pred-
ného kolesa cez prevodný mechanizmus zabu-
dovaný do rámu. Bicykel Jeep Rubicon to
dokáže, pretože má trakčnú kontrolu podobnú
ako veľké džípy. Vďaka tomu je s týmto bicyk-
lom možné zvládať na prvý pohľad nezdolateľné
povrchy a udržať sa na kĺzavých skalách. V te-
réne perfektne obstojí aj Hummer Tactical
Mountain Bike, ktorý má unikátny skladací sys-
tém od spoločnosti Montague, zostavený na ob-
jednávku americkej armády pre výsadkárov.
Tactical Mountain Bike je možné zložiť bez po-
užitia akéhokoľvek nástroja za menej ako pol
minúty. Pri svojej portabilite pritom ponúka
bezkonkurenčnú kvalitu a pohodlie. Vo vyso-
kých rýchlostiach dokáže pretínať terén úplne

potichu, bez tepelnej a akustickej stopy, vďaka
čomu je radarom a termovíznou kamerou tak-
mer nezachytiteľný.

Klenot
Cyklistickú áriu si však môže právom pospevo-
vať holandský konštruktér exkluzívnych super-
športov Spyker, ktorý s výrobcom špičkových
bicyklov Koga predstavil limitovanú sériu mode-
lov Aeroblade. Každý z päťdesiatich kusov je vy-
robený ručne a má vyrazené svoje poradové
číslo. Dizajnové krivky Spyker sú na bicykli jasne
čitateľné z každého detailu. Titánový rám, lu-
xusná koža Hulshof, hliníkové kolesá a blatníky
pokryté karbónom. Špice kolies Aeroblade majú
rovnaký tvar ako kolesá áut, oranžová farba
pneumatík zas odkazuje na pretekársky špeciál
Spyker C8 Spyder GT2R.
Kto chce mať doma tento nádherný takmer tri-
násťkilogramový kus technologickej dokona-
losti, musí najprv vypísať šek na štyristotisíc
korún. 
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D
nes by sa mohlo zdať, že organy sú
iba historickými pamiatkami, ale
vyrábajú sa podnes. Na Slovensku
po 56-ročnej pauze inštalovali ne-

dávno organ v obci Hranovica. Bratom Bie-
sovcom jeho výroba trvala 15 mesiacov...

Od antiky po súčasnosť
Prvým organom na svete, teda nástrojom,
ktorý sa na organ najviac podobal, bol starý
grécky „hydraulos“. V 2. stor. p.n.l. ho zo-
strojil alexandrijský mechanik a vynálezca
Ktesibios. Bol to vodný (hydraulický) organ
a podľa spisovateľa Athenausa: „... dychový
nástroj, pretože vzduch je dodávaný činnos-
ťou vody a narába ním mladý muž. Jazýč-
kové píšťaly – aulosy – sú obrátené smerom
k vode, kanály naprieč nástroja privádzajú
vzduch k píšťalám, ktoré vydávajú príjemný
zvuk.“ Keďže Ktesibios nebol hudobníkom,
na prvom hydroaule sa naučila hrať jeho
žena Thais. Stala sa tak prvou organistkou
na svete. V  antike bol organ obľúbeným
svetským nástrojom. Uplatňoval sa sólis-
ticky alebo v spoluúčinkovaní s ostatnými
nástrojmi. To, ako tento prvý organ na svete
vyzeral, nevieme, pretože jeho zobrazenia
sú príliš zjednodušené. Všetky sa však zho-
dujú v zobrazení jeho troch základných zlo-
žiek: píšťal, vzduchového zásobenia

A R T  V I S I O N
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hudobných 
nástrojov

Podobne ako je lev kráľom 
zvierat, tak je organ kráľom 
hudobných nástrojov. Má za
sebou dlhú históriu, počas 
ktorej sa z nástroja s dvomi 
hobojovitými píšťalami vyvinul
zložitejší komplex 
s niekoľkonásobne vyšším 
počtom zdrojov jednotlivých
tónov.

Kráľ
TEXT: VERONIKA HARMADYOVÁ
ZDROJ: INTERNET, PYRAMÍDA, WIKIPEDIA
FOTO: WWW.EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ORGAN
WWW.PRESSOFATLANTICCITY.COM
WWW.LOWREY.COM
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a hracieho mechanizmu – klaviatúry. V ob-
dobí Byzantskej ríše mal organ dôležitú
funkciu pri dvorných ceremóniách. Do rádo-
vých mestských a dedinských kostolov sa
ako hudobný nástroj dostal až v 13. sto-
ročí... 

Pohľad dovnútra
Už veľkosť organu napovedá, že vo svojich
útrobách pred očami verejnosti ukrýva zlo-
žitý, no veľmi premyslený systém. Predná
ozdobná strana organovej skrine sa volá
prospekt. V podstavci sú umiestnené mechy,
z ktorých stlačený vzduch prúdi do vzduš-
níc, kde sa rozdeľuje do jednotlivých píšťal.
Na vzdušniciach býva vždy viac radov píšťal,
tzv. registrov. Tie sa odlišujú podľa výšky,
sily a zafarbenia tónu. Každá vzdušnica má
dvojitý ventilový systém: priečny a pozdĺžny.
Prvý je pomocou traktúry spojený s klávesmi
a obsiahne celú klávesnicu, teda 4 – 5 oktáv.
Druhý má toľko páčok – sklopiek a ťahadiel,
koľko registrov je na vzdušniciach. Píšťala sa
rozozvučí iba vtedy, keď sa vytiahne register
a stlačí sa kláves. 
Jednotónové píšťaly, či už perné alebo jazýč-
kové, sú teda zdrojom tónov. Môžu byť ko-

vové alebo drevené, otvorené, ale aj kryté -
takmer o polovicu menšie. Parametre píšťal
určuje menzurácia. Vo väčších organoch
býva viac vzdušníc, aspoň po jednej na
každý stroj – werk: hlavný, zadný pozitív
a pedál. Ovládané sú manuálmi, teda vlast-
nými klávesnicami. Najväčšie organy môžu
mať aj 5 terasovito usporiadaných klávesníc.
Rozsah klávesníc v starovekých nástrojoch
bol 6 – 18 tónov, v stredovekých 26 – 41, od
konca 17. stor. 45 – 49 tónov. Súčasná kla-
viatúra býva rozdelená na oktávy - najnižšia
je kontrabasová, potom nasleduje kontra -
veľká, malá, jednočiarková, dvojčiarková až
trojčiarková, pričom rozsah klaviatúry býva
od tonu veľké C až po trojčiarkové áčko, a
pedálový rozsah je od tónu veľké C až po
jednočiarkové f. Aj napriek takémuto obme-
dzenému rozsahu dokáže organ vydať naj-
vyššie a najhlbšie počuteľné tóny. 

Naj organy 
Najväčším píšťalovým organom na svete je
pravdepodobne organ v Atlantic City Con-
vention Hall Organ Society, USA. Je iba o nie-
koľko píšťal bohatší ako Wanamaker organ
v newyorskom obchodnom dome Philadelp-

hia's Lord & Taylor. Najväčší chrámový
organ na svete je umiestnený v kostole First
Congregationa v Los Angeles. Na európskom
kontinente drží prvenstvo vo veľkosti organ
v Passau Cathedral v Nemecku. Na základe
definície jeho tvorcov, ktorí za chrám pova-
žujú priestor posvätený biskupom, by sa
mohol tento organ považovať za najväčší
chrámový na svete. Jedinečný je aj organ na
Filipínach postavený z bambusových píšťal. 

Slovenské organy
Najväčší organ na Slovensku je od roku 1950
umiestnený v Bazilike sedembolestnej
Panny Márie v Šaštíne. Má 91 registrov a 3
hracie stoly. Je jediný päťmanuálový organ
na našom území. Jeho figurálna výzdoba je
z pôvodného dvojmanuálneho organu, ktorý
kostolu v roku 1771 darovala cisárovná
Mária Terézia. Najstarší je organ v evanjelic-
kom gotickom kostole v Štítniku. Svoju funk-
ciu si plní 515 rokov. Najmladší organ na
Slovensku vyrobili v tomto roku bratia Ga-
briel a Ján Biesovci. Za 15 mesiacov v stolár-
skej dielni v obci Hranovica vyrobili
jedinečný organ s 1 800 píšťalami (1 500 cí-
nových a 300 drevených). Pri jeho výrobe
použili iba techniku starých majstrov.
Všetky drevené časti si sami zhotovili a dre-
venú konštrukciu vyrobili bez jedinej
skrutky. Ako materiál sa použilo drevo
z duba, buka, smreka, javora, borovice,
brestu, hrabu a ebena, slonová kosť na klá-
vesy, cín, plast a železo. Organ je vysoký 6
m, široký 8 m, hlboký 4 m a váži 3 tony. Naj-
dlhšie píšťaly merajú takmer 5 m. Práve
kvôli nim museli bratia prestavať strechu
svojej nízkej dielne. Celkové náklady na vý-
robu sa vyšplhali na 4,5 milióna Sk, čo nie je
až tak veľa. V zahraničí sa sumy za obdobné
organy pohybujú aj v trojnásobných výš-
kach. Organ bude umiestnený v Kostole 
svätých košických mučeníkov a prvýkrát by
sa jeho zvuk mal rozoznieť do priestoru
chrámu v septembri. 

Chrámový organ v Passau, Nemecko.

Organ a detail klaviatúry v Atlantic City, USA.
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Internetom riadený bodyguard
AySystem od spoločnosti Siemens je malé inteligentné zariadenie, ktoré sa ovláda
štyrmi tlačidlami okolo prehľadného displeja. Senzormi rozpoznáva zvuk, teplotu
a pohyb, vďaka čomu ho možno využiť ako mobilný alarm v autách, domoch
či chatách. Uplatní  sa aj ako strážca detí alebo pomocník starších či fyzicky
postihnutých ľudí. AySystém možno napríklad naprogramovať tak, aby vy-
slal signál pri náhlom pohybe staršieho človeka, ktorý spadol zo schodov
alebo, naopak, keď zostal dlhšie nehybný. AySystem má vlastné pripoje-
nie do internetu, a tak je rýchlo a pohodlne nastaviteľný aj na diaľku.
V prípade pohotovosti okamžite dokáže poslať SMS správu alebo vytvoriť
hlasové spojenie cez mobilnú sieť. AySystém ukrytý v batožine môže vďaka GSM
lokácii výrazne pomôcť aj pri stopovaní strateného kufra. Po pripojení do internetu sa
AySystem spojený s GPS modulom na detekciu pohybu automaticky zmení na unikátne kon-
trolné zariadenie, ktoré online vyhodnocuje real-time dáta a neustále monitoruje pozície jednotiek
menšej logistickej skupiny. Vďaka zabudovaným rozhraniam môžu k AySystemu používatelia pripojiť až
štyri prídavné zariadenia. Jeho dobíjateľné batérie majú pritom rovnakú životnosť ako štandardné batérie mo-

bilných telefónov v pohotovostnom režime.

Trojrozmerné oči
ZScanner 700 s ergonomickou rukoväťou dáva dizajnérom a inžinierom
úplne nový spôsob zachytávania 3D dát. Táto jedinečná pomôcka je určená
na rýchlu a ľahkú 3D digitalizáciu, sníma akýkoľvek objekt a robí to v reál-
nom čase jedným plynulým snímaním. Špeciálny software v tom momente

vytvorí polygónovú sieť povrchu objektu, takže ihneď je možné skontro-
lovať kvalitu zosnímania. K notebooku sa dá ZScaner 700 jednoducho

pripojiť cez FireWire. Na objekt stačí umiestniť reflexné body a po 
rýchlej kalibrácii je zariadenie kdekoľvek pripravené snímať ob-

jekt z akéhokoľvek uhla. Objektovo založený súradnicový sys-
tém umožňuje, že jednotlivé časti môžu byť presúvané počas
snímania. Okrem toho ZScanner dáva zabudnúť na zdĺhavé
spracovanie dát, poretože automaticky generuje súbor na im-
portovanie do 3D CAD alebo výstup pre 3D tlačiareň. Jeho
možnosti a mobilita ho predurčujú na skenovanie komplex-

ných povrchov a ťažko dostupných priestorov.

Inteligentné dotykové ovládanie
Spoločnosť Siemens domáce spotrebiče predsta-
vila inteligentné sklokeramické varné platne s
inovatívnym ovládaním touchSlider. Želanú te-
plotu s ním možno nastaviť jemným dotykom
na ovládaciu plochu, pripomínajúcu klavia-
túru. Inteligentný senzor, zabudovaný v ovlá-
dacom paneli, podľa sily signálu rozpozná,
aký teplotný stupeň má nastaviť. Inovatívna
elektronika umožňuje presnú reguláciu var-
ných zón v rozmedzí 17 stupňov. Sklokera-
mické platne majú 4 alebo 5 varných zón,
niektoré z nich možno pomocou tlačidla „rozší-
riť“ a rýchlo prispôsobiť na použitie veľkého
hrnca či pekáča. Všetky varné zóny navyše využí-
vajú technológiu highSpeed, ktorá dokáže až o 20
percent znížiť čas potrebný na prípravu pokrmov. 
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Očarujúca pípa
Málo manažérov po vyčerpávajúcom dni má čas odbehnúť si ešte na
jedno svieže a skvelo vychladené čapované pivo. Presne pre tých Phi-
lips vyrobil unikátny systém, ktorý kombinuje kvalitné technológie,
exkluzívny dizajn a prvotriednu chuť kvalitného piva. Elegantné zaria-
denie PerfectDraft má skutočnú páku na čapovanie, zabudovaný chla-
diaci systém a šesťlitrový moderný súdok, ktorý uchováva božský zlatý
mok v optimálnych podmienkach pri teplote 3 stupne. Váži necelých
osem kilogramov, pivo uchováva svieže až štyri týždne a má špeciálny
displej, ktorý zobrazuje hladinu piva v súdku a ideálnu teplotu na ča-
povanie. S distingvovaným dizajnom sa určite stane pýchou domáceho
barového pultu.

Mini systém s maxi pamäťou
Spoločnosť Sony odhalila nový klenot v domácich hi-
fi systémoch s vlastným pamäťovým diskom. Model
Giga Juke NAS-50HDE z dizajnovej a konštrukčnej
stránky pôsobí ako bežný moderný domáci mini hi-fi
systém. Vo vnútri však schováva zvodné lákadlo, 80-
gigabajtový disk s jedinečnou možnosťou. Takmer na
4,5-palcovom LCD displeji umožňuje bez použitia po-
čítača pohodlne a rýchlo sťahovať, organizovať a trie-
diť skladby stiahnuté z najobľúbenejších CD nosičov.
Navyše vďaka analógovému vstupu dokáže na pevný
disk uložiť aj obľúbené hudobné kolekcie z vinylo-
vých platní či audiokaziet. Stlačením jedného tlačidla
tiež možno 74 minút rôznych skladieb z pevného
disku Giga Juke prehrať na kompatibilný mp3 pre-
hrávač za 90 sekúnd. 

Podmorské memento
Ženevský výrobca hodiniek Romain Jerome SA predstavil nový rad lu-
xusných náramkových hodiniek TITANIC-DNA. Vrak legendárneho za-
oceánskeho parníka, ktorý sa potopil pri prvej plavbe do New Yorku, bol
chránený, no mnoho jeho pozostatkov vyniesli potápači pri expedíciách.
Krúžok hodiniek je vytvorený zo zhrdzavenej ocele Titanicu, ktorej au-
tenticitu potvrdili aj konštruktéri Harlan a Wolff. Romainovi Jeromeovi
sa totiž podarilo získať asi jedenapolkilogramový kus trupu, ktorý bol
vylovený asi pred pätnástimi rokmi. Povrch čierneho ciferníka, ktorý za-
haľuje platinové i zlaté kúsky, je z lakovaného náteru obsahujúceho
uhlíky z vraku parníka. Hodinky TITANIC-DNA v limitovanej edícii 2 012
kusov, pri príležitosti stého výročia potopenia v roku 2012, sa predá-
vajú v hodnote od dvestotisíc až po štyri milióny.

TEXT: MIROSLAV KNAPÍK
FOTO: ARCHÍV
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Púštne dobrodružstvo 
Prežiť v pohodlí kresla to, čo všetko musí človek
obetovať, aké prekážky musí prekonať a čo všetko
musí vydržať, ak sa chce zaradiť medzi najlepších
a absolvovať extrémne náročnú rallye Lisabon –
Dakar. To všetko mohli top klienti a obchodní
partneri spoločnosti Siemens IT Solutions and
Services počas Talkshow Púštne dobrodružstvo
v bratislavskom hoteli Radisson SAS Carlton.
Osobne sa mohli spoznať a porozprávať s niekoľ-
konásobným slovenským úspešným motocyklo-
vým pretekárom Jaroslavom Katriňákom. O to,
aby tento spoločenský večer každého z prítom-
ných zaujal, sa postarali moderátor Vlado Vošti-
nár, skupina africkej hudby a tanca TiDiTaDe,
slide-show z fotografií venovaných téme Rallye
Dakar, mechanický Rallye kútik s motorkou, kom-
binézou a helmou Jaroslava Katriňáka a ďalšími
technickými vymoženosťami, ktoré sú súčasťou
výbavy a výstroja cross-motorkára.

Energiou 
naplnená Jasná 
Koncom mája sa v Demänovskej
doline – v hoteli Grand Jasná
mohli hostia, obchodní partneri
a zákazníci divízie Energetika
spoločnosti Siemens, zoznámiť
s najnovšími produktovými no-
vinkami, technologickými rieše-
niami a inováciami spoločnosti
Siemens. Počas tradičných troch
Dní plných Energie si  popri práci
našli čas na sprievodné spolo-
čenské podujatia,  neformálne
prežitie chvíľ oddychu a dobitie
energie v okolitej prírode. Zá-
ujem zúčastnených hostí zazna-
menali nielen odborné
prednášky, ale aj bohatý večerný
program.

Víťazi Siemens Young 
Generation Award 2007
Štvrtý ročník súťaže mladých elektrotechnikov – určenej pre
stredné odborné školy a učilištia s elektrotechnickým zameraním
na Slovensku - Siemens Young Generation Award 2007 (SYGA
2007) –  pozná svojich víťazov. Spomedzi 21 študentov z 10 stre-
doškolských tímov získali hlavnú cenu SYGA 2007 za najlepšie
technické riešenie študenti Strednej priemyselnej školy v Nitre -
Marek Šipula a Radomír Kováč za projekt Stroj na výrobu drob-
ného pečiva. Nesúťažne sa do finálového kola zapojili aj žiaci Zá-
kladnej školy v Zlatovciach. Podľa Mariána Hrica, riaditeľa divízie
Automation & Drives spoločnosti Siemens s.r.o. bolo: „Zámerom
vrcholiaceho ročníka súťaže vtiahnuť študentov hlbšie do prostre-
dia, v ktorom sa môžu prakticky stretnúť s rôznymi riadiacimi sys-
témami.“ Cenu vyhlasovateľa súťaže - divízie A & D spoločnosti
Siemens získali Jozef Janega a Michal Dupkala, študenti Združenej

strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom. Ich projekt má názov Model automatizovaného manipulátora. Cenu
Strojníckej fakulty STU za projekt Ovládanie kmeňovej pásovej píly si prevzal Ladislav Šťastný zo Strednej priemyselnej školy
v Dubnici nad Váhom. Všetci ocenení študenti získali okrem ocenenia od vyhlasovateľa súťaže aj mobilné telefóny.

Multimediálne pracovisko pre Žilinskú univerzitu
Žilinská univerzita má aj vďaka participácii spoločnosti Siemens Program and System En-
gineering (Siemens PSE) na projekte nové pracovisko pre vývoj multimediálnych aplikácií.
Siemens PSE vybavil pracovisko aj dvoma strihovými jednotkami AVID a prispel k pre-
stavbe priestorov. Ako pri odovzdávaní pracoviska zdôraznil riaditeľ spoločnosti Program
und Systementwicklung Siemens AG Udo Scheiblauer (na fotografii vľavo s prof. Ing
Jánom Bujňákom CSc), ktorému bola za jeho prínos k rozvoju Žilinskej univerzity a žilin-
ského regiónu na slávnostnom zasadaní vedeckej rady udelená medaila titulu doktor ho-
noris causa: „So Žilinskou univerzitou máme podpísanú rámcovú zmluvu o spolupráci v
oblasti podpory vzdelávacích aktivít, výpožičiek prístrojového vybavenia a iných aktivít.
Učebňa pre vývoj multimediálnych aplikácií je jedným z našich viacerých spoločných pro-
jektov...“ Celkové investície na zriadenie pracoviska, ktoré patrí k najmodernejším na Slo-
vensku, pretože žiadna iná vysoká škola nedisponuje takým vybavením a technikou,
presiahli milión korún, pričom polovicu z nich tvoril práve príspevok Siemens PSE.

063_VoFirme:Layout 1  7/16/07  6:01 PM  Page 62



Predplatné si môžete objednať jednou z uvedených možností:

• Tel: 02/4444 2773, 02/4445 8821

• Fax:  02/4445 8819

• Mail: Predplatne@abompkapa.sk Web: www.geomagazin.sk

• SMS na číslo 7005 v znení:

OBJ GEO KÓD MENO PRIEZVISKO ULICA ČÍSLO DOMU MESTO PSČ TEL. ČÍSLO

(cena sms je 6 Sk s DPH)

OBJEDNÁVKA PREDPLATNÉHO GEO

Ročné predplatné (12 čísiel)...................................................1188 Sk – zľava 17 %

Ročné študentské predplatné (12 čísiel)............................. 856 Sk – zľava 40 %

Dvojročné predplatné (24 čísiel)...........................................1990 Sk – zľava 30 %

(Potvrdenie o návšteve školy zašlite poštou na adresu: Vajnorská 98/D, P.O.BOX 122, 830 00 Bratislava 3, 

alebo faxom na číslo: 02/49 10 39 10.)

www.geomagazin.sk

Objavujte a pochopte svet s časopisom GEO!

Nevšedné pohľady na prírodu a spoločnosť

Fantastické fotografie a ilustrácie

Zmysluplné trávenie voľného času

Inteligentné čítanie
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VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV
PRAHA - KBELY - LEŠANY
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