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E D I T O R I A L

Vážení čitatelia, milí priatelia,

v rukách držíte v poradí už tretie číslo časopisu VISIONS. Opäť sme sa snažili zostaviť čo najza-
ujímavejšiu mozaiku aktuálnych informácií a tém zo vzrušujúceho sveta technológií a inovácií. 
Veď posúďte sami.

Práve v týchto dňoch vrcholia 18. majstrovstvá sveta vo futbale. Milióny futbalových priazniv-
cov z celého sveta prežívajú napínavé športové okamihy priamo na štadiónoch alebo doma 
pred televíznymi obrazovkami. Ešte pred úvodným hvizdom rozhodcu počas otváracieho zá-
pasu medzi Nemeckom a Kostarikou však bolo treba zabezpečiť veci, ktoré zďaleka presahujú 
samotnú hranicu športu.  Počas príprav na svetový šampionát v Nemecku sa vybudovali alebo 
zmodernizovali futbalové štadióny na špičkovú úroveň aj zo stránky bezpečnosti, dopravnej 
logistiky alebo informačných systémov pre novinárov a divákov.  Najnovšia futbalová lopta letí 
vzduchom rýchlejšie ako všetky jej predchodkyne.  Aj za futbalovými kopačkami je dnes dlho-
ročný výskum a vývoj. Toto všetko stelesňuje fenomén s názvom FUTBAL, ktorý je súčasne aj 
hlavnou témou tohto čísla.  

Počuli ste o nevídanej obchodnej transakcii, vďaka ktorej sa donedávna generálny riaditeľ a je-
diný akcionár úspešnej spoločnosti TENTO, a. s., stal podpredsedom predstavenstva význam-
nej medzinárodnej  spoločnosti? Svoje aktuálne pracovné i osobné vízie vám v profilovom roz-
hovore priblíži pán Jozef Antošík.

Okolo nás je veľa vecí, ktoré považujeme za prirodzené, hoci nie vždy si presne vieme pred-
staviť, ako konkrétne fungujú.  Napríklad aké systémy sú potrebné na to, aby sa na železni-
ciach vlaky nezrážali? Alebo ako sa vyrába elektrická energia v paroplynovej elektrárni? Prečo 
niektoré pánske náramkové hodinky môžu stáť aj vyše 2 miliónov korún? Hlbšie poznanie 
môže byť neraz veľmi prekvapujúce.

Milí čitatelia, prajem vám nádherné prežitie leta a hlavne výdatný oddych. Verím, že časopis 
VISIONS bude pre vás príjemným spoločníkom aj počas prichádzajúceho dovolenkového obdobia.

Siemens je vám vždy nablízku

Peter Kollárik
generálny riaditeľ a predstaviteľ
spoločnosti Siemens na Slovensku
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Čistá energia
Siemens buduje vo Viedni najväčšiu európsku elektráreň na 
lesnú biomasu. Tá by mala ročne spotrebovať 200-tisíc ton bio-
masy, ktorá sa bude skladať z opadaných a orezaných vetiev. 
Od leta 2006 bude elektráreň s výstupným výkonom 24,5 MW 
schopná zásobovať elektrickou energiou 50-tisíc obyvateľov 
Viedne. Okrem toho bude elektráreň generovať aj 37 MW tepla 
pre približne 12-tisíc domácností.  
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Zásielky, ktoré šetria čas
Spoločnosť DHL predstavila projekt pod ná-
zvom Packstation. Táto služba bez poplatku 
umožňuje zákazníkom DHL vyzdvihnúť ale-
bo podať zásielku kedykoľvek vo dne či v no-
ci bez čakania pri priehradkách počas pra-
covného času. Divízia poštovej automatizá-
cie skupiny Siemens Industrial Solutions and 
Services Group (I & S) dodá pre DHL 140 pre-
nosných staníc na zásielky, ktoré budú roz-
miestnené po celom Nemecku. Sú vyrobené 
z pevného materiálu, a teda odolné proti van-
dalizmu. Každá stanica môže prijať do dvesto 
zásielok. Stanice sa budú nachádzať na frek-
ventovaných miestach, akými sú benzínové 
čerpadlá, supermarkety a železničné stanice 
s veľkým počtom parkovacích miest.
Na zásielku v stanici príjemcu upozorní SMS 
alebo e-mail. Notifikácia bude obsahovať in-
formáciu o mieste, kde sa prenosná stanica 
nachádza, a na požiadanie aj identifikačné
číslo umožňujúce prístup k zásielke.

Vízový systém pre Írsko 
a systém hraničnej kontroly 
pre Chorvátsko
V Írsku v posledných rokoch zaznamenali ob-
rovský nárast žiadostí o víza. Nový systém

elektronického manažmentu víz od Siemens 
Business Services (SBS) umožní spracúvať 
žiadosti rýchlejšie a efektívnejšie. Zároveň 
zvýši bezpečnosť celého systému a pomôže 
odhaľovať neoprávnené žiadosti o víza. Nový 
systém bude nasadený v hlavných proces-
ných strediskách v Pekingu, Dillí, Dubline, 
Londýne a Moskve, ako aj na ďalších 65 am-
basádach a 80 honorárnych konzulátoch. 
Má centrálnu databázu a bude automaticky 
preverovať všetky nové žiadosti o víza v pre-
došlých žiadostiach, čiernych listinách OSN 
a ďalších bezpečnostných zoznamoch.
Do Chorvátska sa vďaka zmluve s Európskou 
komisiou dostane ďalšia novinka – systém 
biometrickej hraničnej kontroly. Ministerstvo 
vnútra a hraničná polícia tak budú môcť 
overovať cestujúcich a cestovné dokumenty 
v centrálnej databáze. Výrazne sa tým zlep-
ší kontrola cestujúcich, cestovných dokladov 
a vozidiel. Súčasťou dodávky sú aj čítačky 
odtlačkov prstov, kamery na snímanie po-
znávacích značiek a počítanie vozidiel, ser-
very a ďalšia IT infraštruktúra. Technológia 
sa bude využívať na hraničnom priecho-
de Bajakovo, letisku Záhreb a na ďalších 
miestach.
Dodávané riešenia plne zodpovedajú schen-
genským smerniciam.

Pohotovejšia polícia  
v Dubaji
Koncom roka v centre Dubaja otvoria mo-
derné policajné riaditeľstvo.  High-tech zá-
chranný systém zabezpečí rýchlejšiu reakciu 

a efektívnejšiu spoluprácu polície, požiarnej 
a zdravotnej pohotovosti.
Do niekoľkých sekúnd budú operátori schop-
ní na obrazovkách širokých 12 metrov vidieť 
obraz krízovej situácie prenášaný z bezpeč-
nostných kamier. Zároveň systém odporučí 
najrýchlejšiu cestu k nehode. Všetky vozidlá 
používané políciou a záchrannými službami 
majú GPS a navigačné systémy. To znamená, 
že operátori môžu hneď vidieť, ktoré vozidlo 
je k nehode najbližšie.
Policajná centrála v Dubaji bude príkladom, 
ako sa jednotlivé riešenia navzájom dopĺňa-
jú a vytvárajú kompaktný celok poskytujú-
ci komplexnú službu. Partnerom tohto pro-
jektu v oblasti komunikačných technológií, 
IT infraštruktúry, softvéru a bezpečnostných 
riešení je spoločnosť Siemens.

Siemens kúpil Business 
Global Systems

Spoločnosť Siemens s. r. o., sa 1. aprí-
la 2006 stala jediným akcionárom spoloč-
nosti Business Global Systems (BGS), a. s.  
„Budúcnosť komunikačných technológií, či 
už ide o hlas, alebo dáta, je v internete. Na 
slovenskom trhu sme potrebovali posilniť 
pozíciu našej divízie Communications prá-
ve v tejto oblasti,“ doplnil na margo cieľov 
tejto akvizície pán Peter Kollárik, generálny 
riaditeľ a predstaviteľ spoločnosti Siemens 
na Slovensku. Spoločnosť Business Global 
Systems, a. s., má výrazné trhové postave-
nie, kvalitný tím ľudí a viac ako dvanásťroč-



né skúsenosti v oblasti informačno-komu-
nikačných technológií založených na in-
ternetovom protokole (IP). BGS je význam-
ným technologickým partnerom spoloč-
ností Cisco (Cisco Silver Partner) alebo Sun 
Microsystems (Sun Resort Partner). Medzi 
jej najväčších zákazníkov patria spoločnos-
ti T-Com, Tatra banka alebo Transpetrol. 
Divízia Siemens Communications s približne 
24 % podielom má vedúce postavenie na slo-
venskom trhu informačno-komunikačných 
technológií a služieb pre telekomunikačných 
operátorov. Podnikový trh informačno-komu-
nikačných infraštruktúr bol doteraz naopak 
veľmi roztrieštený a bez výrazného lídra. 
Vďaka tejto akvizícii bude slovenská divízia 
Communications schopná priniesť komplex-
nú ponuku daných riešení a služieb v podni-
kovom a telekomunikačnom sektore.

Siemens a Nokia spolu  
vytvoria 3. najväčšieho  
poskytovateľa  
komunikačných riešení
Nokia a Siemens v druhej polovici júna 
2006 oznámili, že plánujú zlúčiť spoločnosť 
Networks Business Group patriacu fínskemu 
výrobcovi mobilných telefónov a aktivity diví-
zie Siemens Communications súvisiace s pre-
vádzkou pevných a mobilných sietí do nové-
ho spoločného podniku, ktorý ponesie názov 

Nokia Siemens Networks. V ňom budú mať 
obe firmy 50-percentný podiel.  Nová spoloč-
nosť by sa mala stať globálnym lídrom s pev-
nou pozíciou v rýchlo sa rozvíjajúcom seg-
mente telekomunikačnej sieťovej infraštruk-
túry a služieb.  Nokia Siemens Networks bude 
mať najväčší výskumný a vývojový tím na 
svete, ktorý bude schopný pracovať na novej 
generácii produktov a služieb pre pevné a mo-
bilné telekomunikačné siete. Nová spoločnosť 
sa môže opierať o dostatočné kapacity na kon-
vergenciu pevných a mobilných sietí, celosve-
tovú zákaznícku základňu, silnú pozíciu na 
rozvojových a nových trhoch a skúsené servis-
né organizácie. Naopak, toto zlúčenie v diví-
zii Communications sa netýka úseku info-ko-
munikačných podnikových riešení a služieb 
(Enterprise solutions). Ten sa na Slovensku 
v apríli 2006 vďaka akvizícii spoločnosti 
Business Global Systems výrazne posilnil (viac 
nájdete v predchádzajúcej správe).

Rekordne rýchly čip 
Počet internetových používateľov neustá-
le narastá a s ním aj množstvo prenesených 
dát. Tento nárast však často spôsobuje „in-
ternetové zápchy“ na elektronickej diaľnici 
a v najhoršom prípade môže viesť až k zrúte-
niu telekomunikačnej siete. Aby sme predišli 
tomu najhoršiemu scenáru, sieťoví operátori 
musia neustále zvyšovať kapacity sietí, pri-
rodzene, s čo najmenšími nákladmi. Preto je 
o nové, ekonomicky efektívne komponenty 
veľký záujem.
Prototyp takéhoto komponentu vznikol po 
vzájomnej spolupráci Siemensu, divízie 

Communications, a Infineon Technologies.
Sponzorom projektu bolo nemecké minis-
terstvo pre školstvo a výskum. Prototyp je 
prijímač schopný spracovať 107 gigabitov 
dát za sekundu na miniatúrnom elektronic-

Zľava: Za Siemens Peter Kollárik a za Business 
Global Systems Stanislav Verešvársky 

kom čipe. Na porovnanie, je to množstvo 
dát, ktoré možno uložiť na 2 DVD. Je to nový 
rekord – doteraz bolo potrebné na spraco-
vanie takého množstva dát pri takej veľkej 
rýchosti oveľa viac zložitejších a drahších 
komponentov.
Nový čip je schopný prijať a spracovať sig-
nál priamo z fotodiódy, pričom nie je nut-
né vykonávať množstvo ďalších konverzií, 
ako to bolo doteraz. Doterajšie zložité zo-
stavy tvorené viacerými komponentmi sú 
zbytočné a nový čip je pripravený na maso-
vú výrobu.
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Na ceste  
k najmodernejšiemu  
integrovanému  
vysielaciemu centru  
v Európe
Nové rozhlasové centrum škótskej BBC 
Pacific Quay Glasgow bude plne digitalizo-
vané. Stane sa tak vďaka zmluve so Siemens 
Business Services v hodnote 77 miliónov eur. 
Každý aspekt práce v rozhlasovom centre, od 
telefónneho systému až po úpravu obsahovej 
štruktúry rádia či TV, bude zahŕňať najmo-
dernejšiu technológiu umožňujúcu zabezpe-
čiť a konfigurovať projekty.

Nová implementovaná technológia obsahuje 
digitálnu produkciu a postprodukciu, tele-
vízne štúdiá, prezentačné a vysielacie vyba-
venie, digitálnu knižnicu a komplexnú in-
fraštruktúru mediálneho vyhľadávača.
BBC má ambíciu vybudovať svetové rozhlaso-
vé centrum s najmodernejšou technológiou, 
ktoré bude príkladom v oblasti médií.

Navštívte Európu!
Európa ako jedna spoločná atraktívna turis-
tická destinácia – to je cieľ nového turistic-
kého portálu iniciovaného Európskou ko-
misiou. Siemens PSE Slovensko sa na ňom 
podieľal v rámci konzorcia pod vedením 
Elektronického obchodného kompetenčného 
centra EC3, v ktorom mali zastúpenie aj fir-
my Tiscover, Lixto a ITC-irst.
Európsky turistický portál je dobrým prí-
kladom zjednocovania Európy. Doteraz mu-
sel každý turista najprv nájsť internetovú 
stránku krajiny, ktorú chcel navštíviť, aby 
našiel potrebné informácie. Keď chcel na-
príklad niekto navštíviť Alpy, musel takto 
vyhľadať turistické stránky Francúzska, 
Talianska, Rakúska a Švajčiarska, aby získal 
potrebné informácie. Rozdiely v ponuke in-
formácií, dizajne a štruktúre stránok sťa-
žovali potenciálnym turistom prístup 
k informáciám.
Internetová prezentácia 34 krajín má 
jednotný vzhľad, obsahovú štruktú-
ru a technológiu. Spoločnou bránou sa 
turista dostane k celoeurópskym informá-
ciám, ako aj ku konkrétnej ponuke krajiny. 
Ak sa rozhodne pre niektorú krajinu, môže 
sa jednoducho dostať na jej oficiálnu strán-
ku a cielene vyhľadávať požadované informá-
cie. Portál momentálne podporuje tri sveto-
vé jazyky, plánujú sa ďalšie. Pre návštevníkov 

z krajín Severnej a Južnej Ameriky sú v ponu-
ke špeciálne verzie pre USA, Kanadu a Latin-
skú Ameriku.
Siemens Program and System Engineering, 
s. r. o., (PSE) dodával profesionálne služby 
pre projekt, hlavne technické vedenie, tech-
nologické know-how, integráciu rozličných 
technológií a solídnu vývojovú infraštruk-
túru. Softvéroví experti Siemens PSE navrh-
li architektúru, implementovali časti portá-
lových služieb – všetky sú založené na báze 
J2EE (Java 2 Enterprise Edition) – a zastrešili 
celý vývojový proces a testovanie.
Počas dvoch rokov trvania projektu sa na 
príprave podieľalo 20 softvérových vývojá-
rov a odborníkov na turizmus, pričom piati 
z nich boli zo Siemens PSE. Ich cieľom bolo 
posilniť pozíciu Európy ako zaujímavej des-
tinácie, predovšetkým pre turistov zo zámo-
ria. Na projekte sa podieľalo aj 34 e-marke-
tingových odborníkov a turistických expertov 
z členských krajín Európskej turistickej ko-
misie (ETC), ktorá zastrešuje národné európ-
ske organizácie.
www.visiteurope.com 

Prvé supravodičové ložisko 
pre priemysel
Siemens a Nexans SuperConductors 
(NSC) predstavili na odbornom fóre 
SuperConductingCity v Hannoveri prvé sup-
ravodičové ložisko na priemyselné využitie. 
Nemecký gigant sa zaoberá vysokoteplotným 
supravodičovým magnetickým ložiskom HTS 
niekoľko rokov a výrobou prototypu na prie-
myselné využitie poveril práve spoločnosť 
NSC. Spolupráca je súčasťou projektu vývoja 
generátora 4-MVA-HTS, ktorý podporuje ne-
mecké ministerstvo pre vedu a vzdelanie.
Ložisko HTS je postavené na vysokotep-
lotných supravodičoch, ktoré umožňujú 
bezdotykové uloženie rotačného hriadeľa 

v magnetickom poli. Hriadeľ 
sa drží v strede, čo je nevy-



Flexibilnejšie vysokovýkonné pohony sú čo-
raz potrebnejšie aj v chemickom a spracova-
teľskom priemysle. Prispôsobenie otáčok vy-
sokorýchlostných kompresorov hrá pri opti-
malizácii procesov veľmi dôležitú úlohu, pre-
to je použitie robustných a bezporuchových 
ložísk nevyhnutnosťou. 
Siemens už pred časom predstavil prvý ge-
nerátor s HTS, ktorý by mal v budúcnosti 
slúžiť na energeticky mimoriadne efektív-
ny pohon pre lode. Miesto medenej cievky 
sú v generátore použité tenké supravodi-
če, ktoré indukujú elektrický prúd takmer 
bez odporu. To vedie k zníženiu hmotnosti 
a veľkosti generátora takmer o polovicu, ako 
aj k podstatnému zníženiu energetických 
strát, a teda zvýšeniu elektrickej efektivity. 
Nový generátor je vhodný najmä pre cestov-
né lode a veľké motorové jachty.
Zaujímavou oblasťou využitia ložísk HTS 
sú zotrvačníkové záložné energetické sys-
témy v napájacích systémoch, v ktorých sa 
elektrická energia dočasne uskladňuje vo 
forme rotačnej energie. Pokiaľ je to potreb-
né, rotujúce teleso sa používa na pohon 
generátora, ktorý následne vyrába elektri-
nu na zásobovanie napájacích systémov. 
Vysoké výkony sa pritom dosahujú použi-
tím veľkých hmotností alebo vysokých otá-
čok. Bezkontaktné ložisko HTS umožňuje 
zväčšiť rozsah použiteľných otáčok a tým 
zvýšiť aj stálosť výkonu. NSC by malo mať 
takéto ložisko pripravené najneskôr do 
konca roka.

Vysokorýchlostné  
vlaky budú  
jazdiť aj v Rusku
Ruské železnice získajú vysokorýchlost-
né vlaky, ktoré patria k najmodernejším 
na svete.
V zmluve sa Siemens Transportation 
Systems zaviazal vyrobiť pre Ruské železni-

hnutný predpoklad na optimálne použitie 
ložiska vo vysokoobrátkových generáto-
roch a motoroch. Ložisko spĺňa požiadavky 
na priemyselné využitie, je bezporuchové, 
nepotrebuje údržbu, neopotrebúva sa a vy-
značuje sa vysokým stupňom využiteľnosti. 
Navyše je bezpečné a nevyžaduje monito-
rovanie senzormi alebo softvérom, čo 
ho odlišuje od aktívne regulova-
ných magnetických ložísk.

ce osem vysokorýchlostných vlakov Velaro. 
Najbližších tridsať rokov bude zabezpečo-
vať aj ich servis.
Vlaky, projektované na cestovnú rých-
losť 250 km/h, budú spočiatku premávať 
na trase Moskva – Petrohrad a neskôr aj 
medzi Moskvou a Nižným Novgorodom. 
Niektoré z rýchlovlakov výrobca prispô-
sobí na elektrifikované trate DC a AC. 
V súprave desiatich vozňov s celkovou dĺž-

kou 250 metrov bude možné prepraviť 
600 cestujúcich. Dizajn a plánovanie 
rýchlovlakov sa budú robiť na dvoch 
miestach – v Erlangene a Krefeld-Űr-
dingene v Nemecku. Aj samotná vý-

roba bude prebiehať v Nemecku. 
Posledný z objednaných vlakov TS 
dodá v roku 2010.
Vlak pre Rusko nazvaný Velaro 
RUS vychádza z platformy vyso-
korýchlostných vlakov Siemens 
Velaro. Jeho vývoj sa pôvod-
ne začal vlakom ICE 3 pre ne-

mecké železnice Deutsche Bahn. 
Výhodou platformy Velaro je kon-

cept členeného vlaku, v ktorom je naprí-
klad pohonná jednotka umiestnená pod 
podlahou, čo umožňuje inštalovať až o 20 
percent sedadiel viac ako do tradičného 
vozňa s rovnakou dĺžkou.



VISIONS 03|200612 | 13

I N T E R V I E W

Nie je obvyklé, aby sa slovenský 

podnikateľ stal spolumajiteľom vý-

znamnej zahraničnej firmy. Takouto

výnimkou je Jozef Antošík, ktorý sa 

v januári stal vlastníkom 15 per-

cent akcií fínskej papierenskej spo-

ločnosti Metsä Tissue. Hovorili sme 

s ním o jeho profesionálnom aj pod-

nikateľskom vývoji spojenom so ži-

linskou spoločnosťou Tento.

MÁM TROCHU INÚ FILOZOFIU 
PODNIKANIA, AKO JE BEŽNÉ

JOZEF ANTOŠÍK:



TEXT: PETER SOBOLIČ

FOTO: DUŠAN KITTLER

Koncom minulého roka ste sa stali jediným 
vlastníkom akciovej spoločnosti Tento. Takáto 
koncentrácia vlastníctva je v pomerne veľ-
kom podniku neobvyklá. A snom každého 
vlastníka je rozhodovať o fabrike sám. Prečo 
ste akcie vymenili a nepokračovali v jej vlast-
není a manažovaní?
– Produkcia hygienických výrobkov je špe-
ciálna brandža. Rozhodujúcimi obchodný-
mi partnermi v nej sú nadnárodné obchodné 
siete. Základným predpokladom dlhodobej 
existencie je dodávať kvalitné produkty v re-
álnom čase. Siete neobjednávajú tovar plá-
novitým spôsobom, ale výrobca musí na zá-
klade skúseností odhadovať dodávky, často 

priamo s maloobchodom, bez sprostredkova-
nia. Rozhodujúcim momentom je marketin-
gová stratégia spoločnosti. Obchodné reťazce 
nedávajú časovo ohraničené zmluvy, nede-
finujú sa v nich ani množstvo, ani čas. To je
pre samostatný subjekt obrovské riziko.

Iste ste sa stretávali s otázkou, prečo ste sa 
nespojili so slovenským subjektom – s harma-
neckými papierňami. Vznikol by silnejší slo-
venský hráč.
– SHP Group i Tento sú silní hráči, máme pri-
bližne rovnaký podiel na slovenskom aj na 
českom trhu. Nie som presvedčený, že by to 
prešlo cez Protimonopolný úrad. Druhá vec: 
tu neplatia počty, že jeden plus jeden sú dva. 
Ak by sa veľkí hráči spojili a dostali aj súhlas 
Protimonopolného úradu bez obmedzení, cel-
kový obrat a podiel na trhoch by neboli pros-

duje aj iné dimenzie uvažovania. Princípy pod-
nikania a obchodu sú však rovnaké.

Zmenila sa akvizíciou spoločnosti Tento stra-
tégia Metsä Tissue?
– Hovoriť o tom je zatiaľ predčasné, lebo 
Tento sa len začleňuje do štruktúr Metsä 
Tissue. V každom prípade bude Metsä Tissue 
pre strednú a východnú Európu značku 
Tento používať ako dominantnú a nebude ro-
biť duálnu brandovú politiku.

Vráťme sa o desaťročie späť. Z výrobcu celu-
lózy sa stal výrobca papierových hygienických 
potrieb. Nebáli ste sa toho? Veď na trhu bola 
veľká slovenská firma, rozširoval sa aj dovoz. Čo 
vás ubezpečilo, že je pre vás na trhu priestor?
– Bol a je tu potenciál rastu spotreby. Stále ne-
máme dostatočnú inštitucionálnu spotrebu 

reagovať do 24 či 48 hodín. Obchodné siete 
sa koncentrujú – napríklad Tesco alebo Metro 
boli predtým manažované pre každú kraji-
nu samostatne, teraz sa dohody uzatvára-
jú v centrále. Pre subjekt, ako je Tento, je to 
dosť zložité, lebo každý výkyv vo výrobe ale-
bo v logistike je rizikový a hrozí kolapsom. 
Konkurenčný boj je obrovský. Pritom desať-
krát väčší podnik ako Tento výkyv prežije 
a objem, ktorý stratí, postupne znovu pre-
dá bez toho, aby to s ním výrazne zatriaslo. 
Máme nadnárodného obchodného partnera, 
ktorý odoberá tretinu produkcie, jeho strata 
by nás poriadne poznačila.

Dá sa teda povedať, že pri vašom rozhodnutí 
bol kľúčovým momentom odbyt?
– Áno, sme subjekt, ktorý sa musí orientovať 
zákaznícky. Až 90 percent obchodu robíme 

tým súčtom, ale nižšie. To je zákonitosť tohto 
biznisu. Trochu sa v tejto brandži vyznám a tvr-
dím, že by to bolo v neprospech obidvoch.

Boli ste jediným akcionárom spoločnosti 
Tento, teraz ste významným akcionárom fín-
skej firmy. Mení sa týmto váš pohľad na pa-
pierenský biznis?
– Pôsobíme významne na nemeckom trhu a na 
trhoch strednej Európy a Balkánu. Dostávame 
sa do iných súvislostí z hľadiska riadenia 
a rozhodovacieho procesu. Princípy komuni-
kácie so zákazníkom, logistiky, vývoja produk-
tov a technológie výroby však ostávajú. Metsä 
Tissue výrobne pôsobí vo Fínsku, Švédsku, 
v Nemecku, Poľsku a teraz aj na Slovensku. 
Na západoeurópskom trhu pokrýva veľký 
priestor, je štvrtým najväčším výrobcom a dis-
tribútorom v Európe, čo si, prirodzene, vyža-

– to znamená v zdravotníctve, školstve, reš-
tauráciách a pod. Tu sa vtedy spotrebúvalo 
a ešte aj teraz sa spotrebúva menej papiero-
vých hygienických produktov ako v západnej 
Európe. Slovensko a okolité krajiny majú roč-
nú spotrebu sedem-osem kilogramov na oby-
vateľa, západoeurópsky priemer je12, v Škan-
dinávii okolo 20, v USA až 22 kilogramov. Čím 
ďalej na východ, tým je potenciál rastu spot-
reby vyšší. V čase nášho rozhodovania bola 
na Slovensku ročná spotreba iba štyri kilogra-
my na obyvateľa. Jeden z dôležitých faktov pri 
rozhodovaní bol, že od roku 1981 sme mali 
jeden papierenský stroj. Ten vlastne predur-
čoval smer rozvoja. Bola tu infraštruktúra na 
celulózovo-papiernický priemysel, bol tu aj 
ľudský potenciál. Celulózka nemala ďalej šan-
cu – nachádzala sa v meste a ekologicky a eko-
nomicky bola výroba celulózy nemysliteľná.
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Ak by ste svoje akcie nevymenili za podiel 
v Metsä Tissue, ale predali by ste ho, dostali 
by ste solídny likvidný kapitál – odhaduje sa 
na dva a pol miliardy korún. Vidíte perspek-
tívne investičné možnosti v priemysle, kde by 
ste mohli peniaze investovať a zhodnotiť?
– Týmto smerom som nikdy neuvažoval. Celý 
život pôsobím v jednej brandži a plne som sa 
koncentroval na to, čo robím. Začínať v iných 
obchodoch už nemienim, nelákal by ma ani 
obchod s cennými papiermi. Rozhodnutie 
som neurobil preto, že by som ho musel uro-
biť alebo že by to bola moja stratégia. V danej 
situácii som usúdil, že ponuka Metsä Tissue 
bola dobrá – pre mňa, pre Metsä Tissue aj 
pre konsolidáciu výroby hygienických výrob-
kov v Európe.

Zmenila sa vaša práca?
– Zatiaľ nie, od zmeny uplynul príliš krátky 
čas. Už, samozrejme, chodím na zasadnutia 
predstavenstva Metsä Tissue, ale manažmen-
tu som sľúbil, že dotiahnem veľké investičné 
projekty v spoločnosti Tento. Je tu nový mana-
žér pre strednú a východnú Európu – Fín, pri-
šiel z Nemecka a potrebuje sa tu zorientovať. 
Naďalej budem mať sídlo v Žiline a budem 
chodiť na zasadnutia predstavenstva Metsä 
Tissue, ktoré sú raz mesačne. Dostal som ná-
vrh robiť poradcu pre vrcholový manažment 
pre stratégiu a rozvoj. To je oblasť, ktorej 
rozumiem a kde by som mohol pomôcť.

Vnímate spoločenskú zodpovednosť podni-
kov, ktorá sa v moderných priemyselných kra-
jinách stále zvyšuje?
– Toto je dosť citlivá otázka. Mám trocha inú 
filozofiu podnikania, ako je bežné. Začal som
tu v roku 1981 po skončení vysokej školy. Inde 
ako tu som nepracoval. Nikdy som sa nesprá-
val ako vlastník, ktorému ide len o zisk alebo 
o to, aby sa finančne zabezpečil. Možnože to
nevyzerá celkom dôveryhodne, ale vždy mi 
šlo o to, aby spoločnosť stále napredovala, aby 
ľudia dostávali včas výplatu, aby firma nema-
la vážnejšie problémy a aby mala dobrú po-
zíciu na trhu. S ľuďmi z manažmentu mám 
veľmi dobré vzťahy, poznám robotníkov, s via-
cerými si tykám. Nesprávam sa zbohatlícky. 
Pri rozhodovaní o výmene akcií u mňa domi-
noval pocit zodpovednosti k zamestnancom. 
Snažil som sa správať skôr z pozície manažéra 
ako vlastníka. Samozrejme, manažérske prin-
cípy som musel uplatniť, inak by sme sa ne-
pohli dopredu. Redukovali sme stavy pracov-
níkov, s mnohými ľuďmi sme sa rozlúčili. Keď 
chcete mať vo firme poriadok, treba vládnuť
pevnou rukou – to, čo do spoločnosti nepatrí, 
musí sa odstrániť aj nepopulárnymi opatre-
niami. Reakcie sú všelijaké, ale dôležitý je ko-
nečný efekt.

Považujete sa za rodeného manažéra, ktorý 
dostal schopnosti od boha, alebo ste sa vy-
pracovali?
– Toto nie je šport, kde by sa talent získaval 
od boha. Myslím si, že je to súhra viacerých 
okolností. Mám príslušné vzdelanie – som 
chemický inžinier, absolvoval som odbor 
ekonomika a riadenie chemického priemys-
lu. V brandži som začal robiť od začiatku, 
veľa som sa naučil na chybách svojho okolia 
aj na vlastných. Za 25 rokov sa urobí straš-
ne veľa chýb a je dôležité, aby ste z nich vy-
vodili správne závery. Musíte mať schopnosť 
pracovať tímovo. Ale na druhej strane, veli-
teľ môže byť len jeden – rešpektujem to celú 
pracovnú kariéru, či som bol podriadený, 
alebo nadriadený.

Dostávajú manažérske talenty v spoločnosti 
Tento dosť príležitostí?
– Moja pozícia je vo vzťahu k výkonnému 
manažmentu Metsä Tissue trocha zvláštna 
– sú to vlastne moji podriadení. Takže ich 
vyjadrenia k mojej predchádzajúcej aj teraj-
šej práci beriem trocha s rezervou. Ale Fíni 
hodnotia úroveň nášho manažmentu veľmi 
vysoko. Dôsledkom je, že okrem generálne-
ho riaditeľa tu z Fínska nie je nikto. Som zá-
stancom určitej rotácie kádrov, lebo profe-
sionálna slepota je nebezpečná. Ale nepred-
pokladám, že do manažmentu príde veľa 
ľudí zo zahraničia. Spoločnosť potrebuje 
vysokokvalifikovaných manažérov. Žilina
je predsa len menšie mesto, Bratislava 
láka viac. Potom je tu konkurencia KIA. 
Starostlivosť o ľudské zdroje bola a je v spo-
ločnosti Tento prioritou a je prioritou aj 
v Metsä Tissue. Vysokoškolsky vzdelaných 
ľudí máme stále viac, ako spoločnosť potre-
buje. Snažíme sa dať im tréning pre budúcu 
prax a potom ich selektovať.

Financujete futbalový klub MŠK Žilina, ste 
jeho majiteľom. Čo vás k tomu vedie?

– Mám futbal rád. V roku 1995 som sa stal 
menším sponzorom. A keď sa do niečoho 
pustím, neviem od toho odísť. Začali sme ro-
biť v relatívne skromných podmienkach, bez 
veľkého finančného a mediálneho tresku.
MŠK Žilina sa stal trojnásobným majstrom 
Slovenska. Samozrejme, súvisí to s prepoje-
ním na spoločnosť Tento aj s mojou osobou. 
Snažím sa to robiť tak, aby to bolo v možnos-
tiach mojich, spoločnosti aj môjho okolia.

Keď hovoríme o investícii do futbalu, tak to 
je sotva investícia v pravom ekonomickom 
zmysle.
– Každý, kto hovorí o investícii do slovenské-
ho futbalu, je naivný. Pre Tento to bola imi-
džová záležitosť. Tri majstrovské tituly niečo 
urobili. Hoci futbaloví diváci nie sú kľúčoví 
zákazníci, ktorí kupujú hygienické výrobky, 
z hľadiska mediálneho imidžu to spoločnosti 
veľmi pomohlo.
Kto chce podnikať a niečo dosiahnuť, mal by 
robiť veci aj pre okolie. Niekoľko rokov spon-
zorujeme všetky detské domovy na Slovensku, 
venujeme im naše výrobky. Ročne nás to sto-
jí okolo päť miliónov korún. Má to aj vedľajší 
efekt – je to výchova budúcich spotrebiteľov. 
Niečo venujeme aj kultúre. A futbal? Robíme 
tým užitočnú vec pre Žilinu a jej okolie.

Robíte to veľkoryso – teraz napríklad buduje-
te umelý trávnik za 30 miliónov.
– Nebude stáť 30, ale len 20 miliónov. Ale po-
zrite sa: predstavitelia MŠK boli na návšteve 
v Kórei. Kórejský futbal je veľmi dobre finanč-
ne zabezpečený, má široké divácke zázemie. To 
všetko sme tam študovali. Bolo by totiž naivné, 
keby sme očakávali od spoločnosti KIA spon-
zoring žilinského futbalu, keď sa bude hrávať 
na blate, kde sa futbal mení na wrestling. Táto 
investícia sa vráti. Aby sme dostali do hľadiska 
aj významných ľudí z KIA, pritiahli ich k futba-
lu a sponzoringu, chceme angažovať aj kórej-
ských futbalistov.

Názov Tento vznikol štandardnými marketingovými metódami. Hľadalo sa niečo dobre vyslo-
viteľné v slovenskom, českom, maďarskom, anglickom aj v nemeckom jazyku, malo to dobre 
vyzerať aj v azbuke. Význam mal byť viaczmyselný – v esperante tento znamená pokušenie. Je 
to ukazovacie zámeno – v polovici 90. rokov boli zámená v kurze, najmä v Nemecku . Názov 
mal byť dobre graficky využiteľný.

Ing. Jozef Antošík (1957) vyštudoval Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej vy-
sokej školy technickej. V Chemicelulóze Žilina pracoval ako operátor, zmenový majster, pôsobil na 
ekonomickom úseku, bol ekonomickým aj výrobným námestníkom. V roku 1990 ho vymenovali 
za riaditeľa štátneho podniku. Po transformácii sa stal riaditeľom predaja. V roku 1997 získal ak-
cie akciovej spoločnosti Tento, postupnou akvizíciou ďalších akcií sa stal väčšinovým akcionárom, 
v roku 2005 jediným. Dnes je 15-percentným akcionárom fínskej spoločnosti Metsä Tissue, ktorá je 
jediným vlastníkom spoločnosti Tento. Je podpredsedom predstavenstva Metsä Tissue.
Spoločnosť Tento má 580 zamestnancov, v roku 2005 mala obrat 3,5 miliardy korún.
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V súčasnosti najjednoduchší systém zabez-
pečenia prevádzky na železnici predstavuje 
človek. Ten telefonicky koordinuje vlakovú 
dopravu, pričom mu neasistuje nijaká tech-
nika ani zabezpečovacie zariadenie. Výhybky 
prestavujú ľudia ručne a dopravu medzi 
jednotlivými stanicami riadia výpravcovia. 
Výpravca vo východiskovej stanici telefonicky 
ponúkne vlak svojmu kolegovi v nasledujú-
cej stanici, ktorý potvrdí prijatie vlaku. Obaja 
výpravcovia zodpovedajú za to, že nijaký vlak 
nepôjde po tej istej koľaji oproti inému a že 
medzi vlakmi idúcimi rovnakým smerom po 
tej istej koľaji budú neustále bezpečné vzdia-
lenosti. Vyšší typ zabezpečenia chodu vla-
kov je elektromechanický. Súčinnosť techni-
ky s človekom vyzerá v tomto prípade tak, že 
výpravca postaví vlakovú trasu a zároveň ju 
elektricky zabezpečí tak, aby sa po prestave-
ní výhybiek už nedalo s nimi ďalej manipu-
lovať. Najmodernejšie je zabezpečenie tratí 
elektronickým stavadlom, pri ktorom dopra-
vu riadi počítač. Takýto riadiaci systém je na-
inštalovaný napríklad na železničnej stani-

Spleť železničných ciest, uzlov 

a križovatiek vyzerá na prvý po-

hľad ako obrovská neprehľadná 

pavučina. Naplánovať v nej trasu 

pre vlak tak, aby sa rýchlo a bez-

pečne dostal z východiskovej sta-

nice do cieľa, vyzerá takmer ne-

možné. Napriek tomu sa to dá, 

a to dokonca tak, že cesta vlakom 

je jedným z najbezpečnejších spô-

sobov dopravy. Pohľad na želez-

ničiara v modrej košeli a červe-

nej čapici, ktorý pomocou veľkej 

tyče pripomínajúcej páčidlo pre-

stavuje výhybku alebo návestidlo, 

však už onedlho bude minulosťou. 

Aj do tejto sféry totiž čoraz viac 

prenikajú počítače a komplikova-

né elektronické systémy, ktoré 

majú železničiarom uľahčiť prá-

cu a cestujúcim poskytnúť vyššiu 

bezpečnosť.

ci v bratislavskej Petržalke a vo svojej zatiaľ 
najmodernejšej verzii na železničnej stani-
ci v Trnave. Stavadlovú technológiu v oboch 
prípadoch dodala firma Siemens. Táto tech-
nológia spĺňa najvyššiu úroveň bezpečnosti 
definovanú Európskym úradom pre norma-
lizáciu v elektrotechnike (CENELEC). Riziko 
vzniku kolíznej situácie je na tejto úrovni 
takmer vylúčené. Výpravca vo východisko-
vej stanici jednoducho naplánuje konkrét-
nemu vlaku cestu tak, že určí čas odjazdu, 
konkrétnu trasu a cieľovú stanicu. O všetko 
ostatné sa postará špeciálny softvér. Po celej 
trase nastaví výhybky tak, aby sa vlak dostal 
bezpečne do cieľa. Ak by sa na tomto počí-
tači predsa len vyskytla nejaká chyba, všet-
ko celý čas kontroluje druhý záložný počítač. 

Neznamená to však, že železničiari by bez-
pečnosť cestujúcich úplne zverili virtuálne-
mu prúdu jednotiek a núl.

V jednoduchosti je sila

Po celej dĺžke trasy sú rozmiestnené ďalšie 
elektromechanické zabezpečovacie zariade-
nia, pomocou ktorých sa napríklad ovláda-
jú aj závory na železničných priecestiach. 
Využíva sa na to jednoduchý, no mimoriad-
ne praktický mechanizmus. Pozná ho každé 
dieťa; každý, kto aspoň raz v živote zostavil 
ten najjednoduchší elektrický obvod. Obe ko-
ľajnice si možno predstaviť ako časti preru-
šeného elektrického obvodu. To, čo ho spojí, 

ŽELEZNIČIARSKA 
ALCHÝMIA

TEXT: MARTIN DOMČEK

FOTO: DUŠAN KITTLER,
SHUTTER STOCK, ŽSR
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sú vlastne železné kolesá a náprava prichá-
dzajúceho vlaku. Stane sa tak vo vzdialenos-
ti 1 až 1,6 km pred železničným priecestím. 
V okamihu, keď kolesá vlaku spoja obvod, na 
priecestí začne blikať červené svetlo a spustia 
sa závory. Niekoľko sto metrov za priecestím 
sa obvod rozpojí a závory sa opäť zdvihnú. 
Je to geniálne jednoduché riešenie, ale má aj 
svoje muchy.

Problém kozy

Stalo sa napríklad, že po trati nešiel nijaký 
vlak, no závory sa zrazu spustili a po chví-
li sa opäť automaticky zdvihli. Celý systém 
fungoval bezchybne, nikto nevedel, čo sa 
vlastne stalo. Technici prišli záhade na koreň 
až o nejaký čas a vysvetlenie bolo kuriózne. 
Tesne pred priecestím sa pásla koza uviaza-

ná na železnej reťazi. Keďže spásla všetku 
trávu vo svojom okolí a reťaz bola dostatoč-
ne dlhá, vydala sa za potravou cez koľajni-
ce. Železná reťaz dokonale zastúpila kolesá 
vlaku, spojila elektrický obvod a závora na 
priecestí sa spustila. Šoféri márne čakali na 
prechádzajúci vlak, závory sa zdvihli, až keď 
sa zviera vrátilo na správnu stranu železnič-
nej trate. V tomto prípade vodiči oprávnene 
reptali na dlhé čakanie na otvorenie závor. 
Mohlo by sa zdať, že 1,6 kilometra je zby-
točne veľa a na otvorenie sa čaká dlhšie, než 
je nevyhnutné. Treba si však uvedomiť, že 
nákladný vlak váži 2 000 až 2 500 ton, osob-
ný o niečo menej – 800 až 1 200 ton. Takáto 
obrovská hmotnosť zákonite ovplyvní aj dĺž-
ku brzdnej dráhy. Napríklad osobný vlak pri 
rýchlosti 120 km/h zabrzdí na vzdialenosti 
1 200 metrov. Pri nižších rýchlostiach sú, sa-
mozrejme, brzdné dráhy kratšie a tomu sa 

prispôsobuje vzdialenosť, v ktorej sa pri pre-
jazde vlaku spustia na priecestí závory. Do 
100 km/h sa tak stane 700 metrov pred želez-
ničným priecestím, pri 80 km/h vo vzdiale-
nosti 600 metrov pred priecestím. 

Severný koridor do roku 
2020

V súvislosti s modernizáciu severného želez-
ničného koridoru sa však (aspoň na niekto-
rých miestach) táto vzdialenosť predĺži. Nie 
je to samoúčelné opatrenie, po modernizá-
cii tejto trate budú totiž vlaky z Bratislavy do 
Žiliny jazdiť rýchlosťou až 160 km/h. Stane sa 
tak však až v roku 2012. Modernizácia pre-
bieha postupne, v súčasnosti sa menia ko-
ľaje v úseku od Trnavy po Nové Mesto nad 



Váhom. Trať z Bratislavy po Trnavu je v pod-
state hotová. Na úseku Žilina – Košice sa za-
čne stavať v rokoch 2007 až 2013, koridor 
by sa mal uviesť do prevádzky v roku 2020. 
Pre cestujúcich to bude znamenať podstat-
nú úsporu času. Cesta z Bratislavy do Košíc 
sa skráti približne o 90 minút a trvať by mala 
len niečo málo cez 4 hodiny. Súčasťou mo-
dernizácie sú aj doplňujúce bezpečnostné 
opatrenia. Všetky rizikové železničné prie-
cestia budú nahradené podjazdmi a nadjazd-
mi, resp. podchodmi a nadchodmi, k zráž-
ke rozbehnutého rýchlika s chodcom alebo 
autom by prakticky nemalo prísť. Výrazne sa 
zníži aj riziko zrážok dvoch vlakov. Na kon-
krétnych miestach sa do koľají totiž inštalujú 
špeciálne senzory, ktorých úlohou bude po-
čítať nápravy, ktoré cez ne prejdú. Takže by 
sa nemalo stať, že niekde zostane zabudnu-
tý alebo odtrhnutý vozeň, do ktorého narazí 

ďalší vlak. Navyše obmenou technológií na 
severnom koridore sa zabezpečí kompatibi-
lita v rámci otvorenej európskej železničnej 
siete, ktorá je jednou z hlavných podmienok 
Európskej únie. V budúcnosti sa teda bude 
dať pohybovať v rámci tejto siete bez technic-
kých obmedzení.

Menej ľudí, menej omylov

Všetko budú riadiť vyspelé počítačové systé-
my, ktoré postupne preberú úlohu výprav-
cov. Napríklad dispozičný výpravca, ktorého 
úlohou je plánovať vlakovú trasu, bude se-
dieť v Trnave. Zo svojho stanoviska bude plne 
ovládať dianie na stanici v Pezinku a postu-
pom času na staniciach až po Nové Mesto nad 
Váhom. Vďaka senzorovým počítačom náprav 
bude vedieť presne určiť polohu každého vla-

ku. V blízkom čase by sa mal tento systém na-
vyše rozšíriť o technológiu GSM-R, vďaka kto-
rej sa bude na monitoroch výpravcov v cen-
trálnych staniciach v každom okamihu on-line 
zobrazovať poloha každej vlakovej súpravy. 
Obdobné systémy už Siemens integroval v Ne-
mecku, v Španielsku alebo vo Švédsku.
Hlavnou výhodou kombinovaných elektro-
nických a elektromechanických systémov 
je redukovanie možnosti ľudského omylu. 
Plánovať trasu aj riadiť výhybky budú expert-
né počítačové systémy, ktoré navyše dokážu 
kontrolovať aj samy seba. Postupne nahradia 
väčšinu výpravcov aj výhybkárov. Im sa to asi 
nebude veľmi páčiť, ale treba si uvedomiť, 
že na Slovensku zamestnávajú len Železnice 
Slovenskej republiky (ŽSR) približne 18-tisíc 
ľudí a spravujú 3 600 km trás, no v Kanade 
majú železnice približne 3 000 zamestnan-
cov a vyše 7 000 km železničných trás.

pokladanie nových koľajníc

návestidloželezničná stanica
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Hlavná stanica v Bratislave: Zatiaľ ju neriadia 
počítače. Dispozičný výpravca neustále sleduje 
veľký panel so špeciálnou schémou koľajiska. 
Priebežne na ňom vidí, ktoré koľaje sú obsa-
dené (svieta načerveno) a vďaka ovládaciemu 
panelu pred sebou môže plánovať vlakovú ces-
tu. Zvolená koľaj a výhybky sa nastavia poža-
dovaným smerom a z inej stanice ich už nie je 
možné prestaviť.

Výhybky: Kedysi sa nastavovali manuálne, 
dnes je absolútna väčšina z nich ovládaná vý-
pravcom na diaľku, prestavujú sa pomocou 
elektromotorov.

Odvratná koľaj: Ak by zlyhalo zabezpečenie a oproti prichádzajúcemu vlaku by zo stanice vychá-
dzal iný, môže sa núdzovo odkloniť na odvratnú koľaj (na obrázku vpravo). Deje sa tak v nízkej 
rýchlosti, takže pri náraze na zabudovanú brzdiacu prekážku by sa nikomu nemalo nič stať a ško-
dy by mali byť tiež minimálne. V staniciach, kde nemajú odvratné koľaje, sa používa špeciálny me-
chanizmu,  nazývaný výkoľajka. Ten dokáže rozbiehajúci sa vlak mechanicky vykoľajiť a tak za-
bráni hroziacej zrážke. 

Blízka budúcnosť: Svetielkujúce výpravné panely by sme už na moderných staniciach hľadali 
márne. Nahradili ich stavadlá, ktoré dokážu nastaviť vlakovú cestu úplne automaticky. Stačí, 
keď výpravca zadá čas odjazdu, príjazdu a špecifikuje stanice. Tým pádom môže jeden dis-
pozičný výpravca ovládať na diaľku niekoľko staníc, pričom je riziko nehody zavinenej ľud-
ským zlyhaním prakticky vylúčené. Elektronickými stavadlami sú riadené napríklad stanice v 
Bratislave-Petržalke a hlavne v Trnave.



Pre každú zásielku máme výhodnejšiu cestu

Prvá Doručovacia, a. s., Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava 
tel.: +421 2 44 63 87 08 • fax: +421 2 44 63 87 09
e-mail: info@prvadorucovacia.sk • web: www.prvadorucovacia.sk

Prvá Doručovacia, a. s., je alternatívou klasických poštových služieb na Slovensku. 
Unikátny spôsob triedenia zásielok zaručuje vysokú efektivitu za bezkonkurenčne nízke ceny. 
Distribučná sieť, ktorá pozostáva z 34 regionálnych pobočiek a vyše 600 doručovateľov,
spoľahlivo uspokojí akékoľvek požiadavky v oblasti adresného doručovania.
Využite efektívnejšiu cestu pre svoju zásielku!

Prva dorucovacia.indd   1 13.6.2006   12:26:16
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Zápasy majstrovstiev sveta vo futbale uvidia 
priamo alebo prostredníctvom televízie desiat-
ky miliárd ľudí na celom svete. Očakáva sa, že 
priamo na štadióny od 9. júna do 9. júla za-
vítajú tri milióny ľudí a ďalších 500 miliónov 
bude sledovať zápasy doma pred televízorom. 
Záujem verejnosti o futbalový šampionát pre-
konáva aj olympijské hry a nemeckí organizáto-
ri právom očakávajú, že tieto majstrovstvá zlo-
mia rekord v sledovanosti. Svetový šampionát 
vo futbale je však svetový aj tým, že jeho prie-
beh sa zabezpečuje pomocou špičkových tech-
nológií od popredných svetových výrobcov.

Na štadiónoch sa nešetrilo

„Keď sa pozriem na nemecké štadióny, mierne 
sa hanbím za tie naše,“ vyznal sa Michel Platini, 
bývalý vynikajúci futbalista a šéf organizačné-

ho výboru majstrovstiev sveta vo Francúzsku. 
Nemci pred šampionátom postavili dva úpl-
ne nové štadióny – Allianz Arenu v Mníchove 
a AufSchalke Arenu v Gelsenkirchene – a do 
prestavby a modernizácie ďalších desiatich in-
vestovali 1,5 miliardy eur. Šesť z nich už atmo-
sféru šampionátu zažilo v roku 1974, keď sa 
v Nemecku konali majstrovstvá sveta prvý raz. 
Je medzi nimi aj AOL Arena v Hamburgu, de-
jisko jediného zápasu medzi rozdelenými ne-
meckými republikami vo futbalovej histórii.
Typickým príkladom nemeckej precíznosti je 
rekonštrukcia starého olympijského štadióna 
v Berlíne, ktorá stála 242 miliónov eur. Pri 
modernizácii tohto futbalového stánku, kto-
rý otvorili v roku 1936, bolo treba dodržať 
prísne architektonické kritériá. Nové tech-
nológie nesmeli nijakým spôsobom naru-
šiť originálny štýl tejto stavby z pieskovca. 
Výsledkom sú zmeny, ktoré si fanúšik ani 

nevšimne. Inžinieri zo Siemensu do strechy 
štadióna ukryli celý zvukový systém s 2 300 
reproduktormi, ako aj bezpečnostné, multi-
mediálne a komunikačné technológie, kto-
ré sú pospájané viac ako tristo kilometrami 
káblov.

Signál do celého sveta

Špičkové technológie možno stretnúť doslo-
va všade. Medzinárodné vysielacie centrum, 
ktoré sa nachádza na mestskom výstavis-
ku bavorskej metropoly, má rozlohu 30-tisíc 
štvorcových metrov. Z tohto miesta firma Host
Broadcast Services šíri do celého sveta tele-
vízny signál zo všetkých dejísk majstrovstiev. 
Audiovizuálna technika je poprepájaná 1 300 
kilometrami káblov. Je to nutné, pretože podľa 
odhadov ľudstvo pri prenosoch zo 64 zápasov 

ZEM OVLÁDOL 
FUTBALOVÝ 
OŠIAĽ
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Technológie a futbal 
Svetový šampionát vo futbale je svetový aj tým, že jeho priebeh sa zabezpečuje po-
mocou špičkových technológií od popredných svetových výrobcov.

Chrám boha futbalu
Novú Allianz Arenu v Mníchove nemožno nazvať inak ako chrámom futbalu. 
Návštevníci bavorskej metropoly, ktorí štadión zočia prvý raz, zväčša zostanú stáť v ne-
mom úžase. Tak ako stávali v nemom úžase barbari pod múrmi rímskeho Kolosea.

Jeho veličenstvo lopta 
Lopta je guľatá. Ale aj rýchla, nevyspytateľná, zákerná, neskrotná. Brankári ju nená-
vidia, strelci zbožňujú. Reč je o novej lopte z „krajčírskej“ dielne spoločnosti Adidas, 
ktorá dostala meno Teamgeist, tímový duch. Jej výroba je doslova veda.

Mysleli ste si, že majstrovstvá sve-

ta sa hrajú s koženou loptou? Omyl. 

S koženou loptou sa naposledy hra-

lo pred polstoročím. Súčasná lop-

ta s ňou má spoločné len to, že 

je guľatá. Inak je celá z plastu. 

A podobne je to aj so štadiónmi. 

V útrobách, ktoré oči fanúšikov ne-

vidia, sa skrývajú najnovšie výdo-

bytky vedy a techniky.

TEXT: VLADO DUDUC

FOTO: SHUTTER STOCK,
SIEMENS, ALLIANZ ARENA
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strávi pred televízormi nepredstaviteľných 50 
miliárd hodín, čo je 5,7 milióna rokov.
Firma T-Systems, patriaca do skupiny 
Deutsche Telekom, prenáša signál cez opto-
káblovú sieť, ktorá spája medzinárodné vysie-
lacie centrum so všetkými štadiónmi. Položili 
ju výlučne na potreby majstrovstiev sveta vo 
futbale. Signál ďalej putuje cez satelitný sys-
tém Astra do 210 krajín celého sveta. Prvý 
raz v histórii sa obrázky zo šampionátu šíria 
nielen v norme PAL, ale aj v štandarde HDTV, 
čiže vo vysokom rozlíšení. Na každom štadió-
ne je 26 kamier, ktoré snímajú priebeh zápa-
su zo všetkých možných strán a uhlov.
Televízne spoločnosti majú k dispozícii pre-
nosovú kapacitu 480 gigabitov za sekundu, 
čo je približne toľko, ako keby sa spojilo 7,4 
milióna liniek ISDN. Modrej obrazovky sa pri 
sledovaní zápasov majstrovstiev sveta nemu-
síte obávať. Ak by nedajboh došlo k výpadku, 
signál by sa v priebehu niekoľkých milise-
kúnd automaticky presmeroval na náhradnú 
trasu. A keby zlyhala aj tá, pri každom  
štadióne je pripravené záložné vozidlo so sa-
telitným vysielacím zariadením SNG.
Na všetkých dvanástich štadiónoch, na ktorých 
sa hrajú zápasy šampionátu, sú veľkoplošné 
obrazovky, ktoré prenášajú naživo práve pre-
biehajúci zápas. Možno si poviete, načo je to 
dobré, ale pozrieť si opakované zábery gólo-
vej strely alebo sporného ofsajdu určite nie je 
na škodu. Túto vymoženosť už síce ponúkli aj 
organizátori predchádzajúcich majstrovstiev 

v Japonsku a Kórejskej republike, ale iba na 
niektorých štadiónoch. Nemci navyše umožni-
li fanúšikom sledovať na veľkoplošných obra-
zovkách aj iné zápasy, ktoré sa hrajú v ten deň. 
Ak chcú, môžu zostať na štadióne a sledovať 
ďalší zápas na veľkoplošnej obrazovke.

Strach z chuligánov

Pred prípadným útokom teroristov divákov 
stráži letecký varovný systém AWAC, ktorý sa 
osvedčil aj počas olympijských hier. Polícia 
je vybavená prístrojmi na okamžité zisťova-
nie radiácie a chemických látok. Aj keď ne-
mecké bezpečnostné zložky nemali infor-
mácie o konkrétnych hrozbách, na všetkých 
štadiónoch sa dlho pred majstrovstvami po-
silňovali bezpečnostné systémy a nacvičovali 
evakuácie. Experti si pochvaľujú najmä cen-
trálny bezpečnostný systém od spoločnos-
ti Siemens, ktorý sústreďuje všetky informá-
cie tohto druhu na jednom mieste, či už ide 
o hlásiče požiarov, detektory pohybu alebo 
zábery priemyselných kamier.
Ukazuje sa, že reálnejším nebezpečenstvom 
ako terorizmus sú násilnosti na štadiónoch. 
Organizátori sa snažia zabrániť prístupu zná-
mych chuligánov na tribúny, zvlášť keď počas 
posledných majstrovstiev vďaka veľkej vzdiale-
nosti problémy s európskymi bitkármi neboli. 
Na väčšine nemeckých štadiónov sú nainštalo-
vané kamery s vysokým rozlíšením, požiarne 

senzory a inteligentné počítačové systémy, ktoré 
riadia a kontrolujú príchod divákov na tribúny. 
Mníchovskú supermodernú arénu Siemens na-
vyše vybavil automatickým systémom detekcie 
neoprávneného vstupu do objektov štadióna.

Mikročip na vstupenke

Špičkové technológie pomáhajú aj pri boji 
s priekupníkmi lístkov. Mikročip na vstupen-
ke umožňuje hneď pri vstupe na štadión zistiť, 
či s lístkom prichádza naozaj ten, kto si ho le-
gálne kúpil. Na svetový šampionát v Nemecku 
dodala čipy firma Philips, ktorá je jedným zo 
sponzorov majstrovstiev. Právny poradca UEFA 
Jerry McGratt vyhlásil, že mikročipy znamena-
jú koniec čierneho trhu vo futbale. Mikročipy 
na lístku sú však zatiaľ vzácnosťou, podľa 
International Herald Tribune ich doteraz pou-
žívali len v Reale Madrid a niektorých kluboch 
v USA, takže boj s čiernym trhom zrejme ešte 
nejaký ten týždeň potrvá.
Napriek všetkým varovaniam sa priekupní-
ci nevzdávajú a spoliehajú sa na to, že brána-
mi štadiónov musia prejsť v krátkom časovom 
úseku desaťtisíce ľudí a nie je čas porovnávať 
údaje na vstupenke s ich pasmi. Ale techno-
logický pokrok ide aj v tejto oblasti míľový-
mi krokmi vpred. Siemens v spolupráci s ra-
kúskou firmou Skidata na štadióne v Mníchove 
nainštaloval nové turnikety s rádiofrekvenč-
nou identifikáciou RFID, ktorá dokáže čítať 
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údaje z čipu bez potreby prikladať lístok k sní-
maču. Tieto turnikety v priebehu niekoľkých 
sekúnd porovnajú dáta zo vstupenky s data-
bázou predaných vstupeniek. „Organizátori 
majú k dispozícii aj osemdesiat prenosných 
čítačiek, vďaka ktorým môžu porovnávať úda-
je cez bezdrôtovú sieť W-LAN,“ informoval 
Ferdinand Reisinger zo Siemensu.

Infračervené oči

Štyri týždne majstrovstiev sveta budú enorm-
ným náporom pre nemecké diaľnice a do-
pravné systémy, čo sa potvrdilo hneď v prvých 
dňoch šampionátu. Desaťtisíce ľudí denne 
prúdia na štadióny a k veľkoplošným obrazov-
kám v centrách miest a vracajú sa do svojich 
domovov a hotelov. Napriek tomu je premáv-
ka plynulá a ani v dopravných špičkách neko-
labuje. Možno za to vďačiť riadiacemu systé-
mu dopravy, ktorý tiež vyvinula firma Siemens.
Nainštalovali ho na hlavné dopravné tepny aj 
na mestské komunikácie v blízkosti štadió-
nov. Nepretržite monitoruje hustotu premávky 
a v prípade potreby dokáže dopravu odkloniť 
na iné trasy, aby sa nevytvárali zápachy.
V Porúrí, kde je najväčšia koncentrácia veľko-
miest v Európe, je denne na cestách viac ako 
šesť miliónov ľudí. Práve v tejto oblasti sa na-
chádzajú dve významné dejiská šampionátu 
– Dortmund a Gelsenkirchen. „Pred majstrov-
stvami sme tu nainštalovali asi sto ďalších in-
fračervených senzorov, ktoré merajú husto-
tu, smer a rýchlosť premávky,“ dodal expert 
Siemensu Ludwig Ramachers. Získané údaje sa 
porovnávajú s informáciami z dopravných kon-
trolných centier a podľa nich sa vyhodnocuje 
aktuálna dopravná situácia. Verejnosť je potom 
cez rádio a internet informovaná o najlepšej 
trase a druhu dopravy, ktorý by mala použiť.

Takmer dokonalá ilúzia

Spoločnosť ZenithOptimedia predpokladá, že 
svetový šampionát vo futbale vygeneruje 820 
miliónov eur len z reklamy. Ak by sa tento pred-
poklad splnil, prvýkrát v histórii by príjmy z jed-
ného športového podujatia prelomili hranicu 
jednej miliardy dolárov. Túto závratnú sumu 
možno pripísať na účet faktu, že šampionát sa 
hrá na európskej pôde. Futbalové majstrovstvá 
by mali prispieť k nárastu globálneho reklamné-
ho trhu o 6,2 percenta.
Na obrovských ziskoch plynúcich z mamu-
tích športových podujatí sa „priživujú“ aj 

mnohé firmy z oblasti zábavného priemyslu.
Už pred vypuknutím šampionátu sa na mo-
nitoroch počítačov a hracích konzol odohrá-
vali virtuálne zápasy účastníkov záverečného 
turnaja. Na svedomí to majú vývojári a ob-
chodníci z EA Sports, ktorá vlastní licenciu 
FIFA na počítačové spracovanie futbalových 
turnajov, ktoré sa konajú pod jej hlavičkou. 
A tak sa nemohlo stať, že by sa v dlhom rade 
viac či menej vydarených titulov neobjavila 
hra 2006 FIFA World Cup Germany.
Počítačoví nadšenci – a tých nie je málo – si 
môžu aj takto vychutnať atmosféru šampio-
nátu. Hrá sa pod oficiálnym logom majstrov-
stiev, o oficiálny pohár pre víťaza, s oficiálnou
loptou a podľa oficiálnych súpisiek hráčov,
ktoré nahlásili asociácie národných mužstiev. 
EA Sports si prizvala na spoluprácu aj ame-
rickú vesmírnu agentúru NASA, ktorá spo-
ločnosti poskytla satelitné snímky štadiónov. 
Aj vďaka tomu sa EA Sports podarilo vyčariť 
takmer dokonalú ilúziu majstrovstiev sveta. 
Tesne pred majstrovstvami EA Sports usporia-
dala virtuálny šampionát, v ktorom hral počí-
tač proti počítaču. Vo finále tohto simulované-

ho turnaja zdolalo Česko Brazíliu dva jeden. 
Počítače však nemali pravdu.
Existujú však aj serióznejšie aplikácie, kto-
rých vznik inšpiroval futbalový šampionát. 
Firma Envi.con-Resco ponúka pre vreckové 
počítače PDA a inteligentné mobilné telefó-
ny program World Cup Mobile 2006, ktorý 
okrem bohatej off-line databázy informá-
cií umožňuje on-line aktualizáciu výsledkov 
a diania na majstrovstvách sveta. Podobných 
aplikácií vzniklo pred šampionátom veľmi 
veľa. Futbal je ideálnou príležitosťou, ako 
z vreciek spotrebiteľov vytiahnuť peniaze 
navyše.
A aby toho nebolo málo, niektoré arény v Ne-
mecku majú vlastný informačný komuni-
kačný systém. Napríklad Westfálsky štadi-
ón v Dortmunde vybavili supermoderným 
bezdrôtovým systémom W-LAN, ktorého 
prostredníctvom sa fanúšikovia môžu pri-
pájať do internetu, odoberať špeciálne in-
formačné služby, alebo objednať si Coca-
Colu bez toho, aby museli vstať zo sedadla. 
Nemecko sa na najväčší futbalový sviatok pri-
pravilo vo všetkých smeroch.

Olympijský štadión, Berlín



Nový mníchovský štadión, ktorý svojím ovál-
nym tvarom pripomína legendárne Koloseum, 
navrhli švajčiarski architekti Jacques Herzog 
a Pierre de Meuron a postavilo ho konzorcium 
vedené firmou Alpine Bau. Tak, ako bol svoj-
ho času starý olympijský štadión v Mnícho-
ve mimoriadnym dizajnérskym a stavebným 
počinom, je po vyše tridsiatich rokoch Allianz 
Arena vrcholom v použití inovatívnych techno-
lógií a konštrukcií.
„Chceli sme urobiť niečo, čo bude skôr ar-
chitektonickým dielom ako technickou stav-
bou,“ priznal pre Discovery Chanel J. Herzog. 
Štadión, ktorého výstavba zhltla 340 miliónov 
eur, otvorili po tridsiatich mesiacoch výstav-
by 30. mája 2005, rok pred začiatkom maj-
strovstiev sveta. Ako poznamenal primátor 
Mníchova Christian Ude, aréna sa financovala
výlučne zo súkromných zdrojov.

Horolezci stavbármi

Zo stavebného hľadiska je unikátne najmä 
riešenie obvodového plášťa, ktorý vyvolá-
va ilúziu plávajúcej strechy. Konštrukčný 
systém tvoria tri nosné systémy. Na oceľo-
betónovú spodnú nosnú dosku je pripev-
nený nosný systém strechy a strešný plášť. 

CHRÁM 
BOHA FUTBALU
Novú Allianz Arenu v Mníchove nemožno nazvať inak ako chrámom futbalu. Návštevníci bavorskej metropoly, ktorí štadión 

zočia prvý raz, zväčša zostanú stáť v nemom úžase. Tak ako stávali v nemom úžase barbari pod múrmi rímskeho Kolosea.

Strechu nesie 96 oceľových, parabolicky pre-
hnutých nosníkov, z ktorých každý váži 100 
ton a meria 70 metrov. Budovalo ju tridsať 

špeciálne vyškolených ľudí, zväčša horolez-
cov, ktorí pracovali v päťdesiatmetrovej výš-
ke. Jednotlivé články strešnej konštrukcie 
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bolo treba osádzať s milimetrovou presnos-
ťou, čo vo vetre, ktorý pravidelne fúkal rých-
losťou okolo sto kilometrov za hodinu, ne-
bola nijaká zábava.
Hmotnosť celého štadióna, ktorý má sedem 
úrovní, spočíva na 350 betónových pilieroch. 
Aby každý stĺp uniesol zaťaženie tisíc ton, be-
tón sa najprv nalieval do formy a až neskôr 
do odstredivky. Potom bol stlačený deväťkrát 
väčšou silou, ako je gravitácia. Výsledkom je 
mimoriadne silný materiál s extrémne hlad-
kým povrchom. Stavbári použili 200-tisíc 
kubických metrov betónu. Z tohto množstva 
by sa dala postaviť veža s pôdorysom 10 × 10 
metrov vysoká dva kilometre alebo naplniť 
3-tisíc vozňov vlakovej súpravy, ktorej dĺžka 
by presiahla 40 kilometrov.

Kosoštvorcové puzzle

Unikátne sú aj materiály, z ktorých je štadi-
ón postavený. Oceľová konštrukcia je natretá 
farbou, ktorá dokáže odolávať požiaru tridsať 
minút. Kosoštvorcové membránové prvky 
tvoriace fasádu a strechu sú z fólie ETFE, kto-
rá je stopercentne recyklovateľná, prepúšťa 
svetlo, znesie vysokú záťaž, má samočistiacu 

schopnosť a je odolná proti ohňu. Na fasádu 
a strechu sa použilo 2 874 týchto kosoštvor-
cových vankúšov. Dopravovali sa v špeciál-
ne označených kontajneroch, pretože každá 
fólia mala presný rozmer a miesto určenia. 
Membránová prikrývka zakrýva plochu 64-ti-
síc štvorcových metrov.
Obrovské ventilátory v útrobách štadió-
na nepretržite pumpujú do vankúšov suchý 
vzduch a jemné senzory riadiaceho systému 
sa starajú o to, aby boli vždy optimálne na-
hustené. Unikátna konštrukcia Allianz Areny 
je náročná na údržbu. Zo strechy, ktorá má 
plochu 38-tisíc štvorcových metrov, sa mu-
sia odvádzať nielen hektolitre dažďovej vody, 
ale treba sa vyrovnať aj s oveľa väčším prob-
lémom – snehom. Zaťaženie strešnej kon-
štrukcie nepretržite kontroluje dvanásť tla-
komerov. V prípade potreby sa automaticky 
zvyšuje tlak vo vankúšoch, aby vydržali ťar-
chu snehovej pokrývky.

... a bolo svetlo

Ľudia hovoria novej mníchovskej aréne cha-
meleón. Je to preto, že každú chvíľu mení 
farby. Keď hrá Bayern – jeden z dvoch mest-

ských tímov, ktorý má v Allianz Arene domá-
ce prostredie (druhým je TSV 1860) – žiari 
v klubových červených farbách. Nasvietená 
je takmer polovica membránových vankú-
šov. Sú v nich zabudované trojice svetelných 
trubíc svietiacich bielo, červeno a modro. 
Celkovo sa v aréne použilo 25 344 lámp, kto-
ré pri plnom zaťažení spotrebujú za hodinu 
506 kilowattov elektriny. Zásobovanie šta-
dióna elektrickou energiou zabezpečuje päť 
transformátorov.
Kombináciou svetelnej farebnosti možno me-
niť výzor štadióna. V jednej chvíli môže byť 
celý biely, v priebehu dvoch minút modrý 
alebo červený, no možno vytvárať aj zložitej-
šie variácie – bielo-červenú, červeno-mod-
rú, bielu s červenými pásmi, červenú s mod-
rými kosoštvorcami a podobne. Postupný 
dvojminútový interval zmeny osvetlenia nie 
je samoúčelný. Uplatňuje sa pre bezpečnosť 
premávky na neďalekej diaľnici. Meniace sa 
osvetlenie fasády ešte zvyšuje emocionálny 
zážitok návštevníkov mníchovského futbalo-
vého chrámu.
Osobitnú kapitolu tvorí osvetlenie samotnej 
hracej plochy, aj keď to má skôr praktický ako 
estetický účel. Na trávnik svieti svetlo s inten-
zitou viac ako tisíc luxov, pričom v smere hlav-
nej kamery je to ešte viac – 1 500 luxov. Ani 
v tomto pekelnom svetle nezaniknú dve fa-
rebné veľkoplošné obrazovky na južnej a se-
vernej strane arény, na ktorých sa premieta 
prebiehajúci zápas. Fanúšikovia na štadióne 
tak neprichádzajú o vymoženosti, ktoré ponú-
ka televízia, ako sú opakovanie a spomalené 
záznamy zaujímavých situácií, detailné zábery 
z ihriska či štatistiky zo zápasu.

Trávnatý koberec

Položenie 8-tisíc štvorcových metrov ro-
lovaného trávnika na ihrisko s rozmermi 
111 × 72 metrov trvalo síce len dva dni, no 
predchádzal mu šesťročný výskum. Nielen 
použité technológie, ale aj trávnik je vý-
sledkom vedeckého vývoja. Vedci skúma-



li optimálne zloženie trávovej zmesi, ktorá 
musela byť nízka, odolná a pritom jemná. 
Výsledkom bádania je „power“ trávnik, skom-
binovaný z troch druhov tráv. Priesvitnosť 
a priepustnosť strechy, o ktorej už bola reč, 
vytvára vhodné podmienky na rast trávnika, 
ktorý má dostatok svetla. Prispieva k tomu aj 
prirodzené vetranie cez fasádu a spodnú lí-
niu druhého prstenca Allianz Areny.
Trávnik vypestovali pri Augsburgu a na štadi-
ón ho priviezli v zrolovaných pásoch dlhých 
15 a širokých 2,2 metra. Položenie trávna-
tého koberca bolo tiež prepracované do naj-
menších detailov. Základom špeciálne upra-
veného terénu je ujazdená plocha, na ktorú 
položili štrkový podsyp. Na ňom vo štvor- až 
šesťmetrových odstupoch ležia drenážne rúr-
ky na odvádzanie vody, ktorých celková dĺžka 
dosahuje dva kilometre. Ústia do odvodňova-
cích kanálov v severnej a južnej časti areálu. 
Nad štrkovým posypom sa nachádza drenáž-
na piesková vrstva s vykurovacím rúrkovým 
systémom, ktorý umožňuje využívať štadión, 
aj keď vonku mrzne. Až na toto podložie po-
sadili trávnatý koberec.

Všetko pre vaše pohodlie

Tribúny sú rozdelené do troch horizontál-
nych prstencov alebo, ak chcete, poschodí. 
Spodné má kapacitu 20-tisíc, stredné 24-tisíc 
a vrchné 22-tisíc miest na sedenie. To je do-
kopy 66-tisíc sedadiel. Najvrchnejší rad se-
dadiel sa nachádza vo výške 39 metrov nad 
úrovňou ihriska. Dobrý výhľad je zabezpe-
čený z každého miesta, keďže prstence majú 
rozdielne stúpanie – spodný 24, stredný 30 
a vrchný 34 stupňov.
Do celkovej kapacity štadióna je zahrnutých 
aj 2 200 miest v biznis triede a 106 lóží VIP, 
ktoré sa nachádzajú priamo nad hracou plo-
chou. Ich panoramatické zaklenie umožňuje 
neobmedzený výhľad. Mníchovská aréna pa-
mätala aj na imobilných divákov, pre ktorých 
vyčlenila 200 bezbariérových miest.
Štadión je aj veľké obchodno-nákupné cen-
trum, na ploche takmer 6 500 štvorcových 
metrov sa nachádzajú reštaurácie, kaviar-
ne, kiosky, kancelárie, presscentrum, det-
ské kútiky, fankluby a obchody so suvenírmi. 
Rýchlovlaky, ktoré jazdia v dvojminútových 
intervaloch, dokážu za hodinu dopraviť na 
štadión 21-tisíc ľudí. Motoristi môžu parko-
vať na najväčšom parkovisku v Európe, na 
ktoré sa zmestí 9 800 áut. Len 15 minút po-
stačuje na úplné vyprázdnenie tribún v nú-
dzových prípadoch.

To všetko je Allianz Arena...

V riadiacej ústredni štadióna prúdia dáta v sie-
ti optických vláken s dĺžkou 800 kilometrov.

Pohľad do oddelenia hlavného rozvodu nízke-
ho napätia. 750 skriňových rozvodov manažu-
je inštalovanú elektrotechniku. Celkový výkon: 
12 megawattov.

9 800 osobných automobilov prejde najväčším 
parkoviskom Európy. Jeho vetranie je primera-
né: 4,5 milióna kubických metrov vzduchu za 
hodinu.

Jedno zo 140 centier klimatizácie: o optimálne 
ovzdušie sa stará 3,2 megawattu chladiaceho 
výkonu a 5,2 megawattu vyhrievacieho výkonu.

Na každom štadióne je 26 kamier, ktoré sníma-
jú priebeh zápasu zo všetkých možných strán 
a uhlov.

Technológia RFID v turniketoch štadióna 
v Mníchove dokáže za niekoľko sekúnd porov-
nať dáta zo vstupenky s databázou predaných 
vstupeniek.

Moderné štadiónové technológie 
pre komfort, bezpečnosť a zábavu
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Lopta je guľatá. Ale aj 

rýchla, nevyspytateľ-

ná, zákerná, ne-

skrotná a bohvie 

ešte aká. Každý 

futbalista má 

iný názor na 

vec, okolo kto-

rej sa teraz krúti 

celý svet. Brankári 

ju nenávidia, strelci 

zbožňujú. Reč je o novej 

lopte z „krajčírskej“ dielne spoločnosti 

Adidas, ktorá dostala meno Teamgeist, 

tímový duch. Jej výroba je doslova veda.

JEHO VELIČENSTVO LOPTA

1970
Telstar Mexico

1974
Telstardurlast

1978
Tango

1982
Tango España

1986
Azteca

Ako je už dobrým zvykom, Adidas na každý 
svetový šampionát vo futbale pripravuje novú 
loptu. Na jej vzhľade a vlastnostiach dlhé me-
siace pred úvodným hvizdom pracujú špič-
koví inžinieri, dizajnéri a experti na aerody-
namiku, tvary a materiály. Hybným motívom 
tejto „vedeckej“ disciplíny je urobiť loptu, kto-
rá bude čo najčastejšie končiť v bránke. To sa 
však oveľa ľahšie povie, ako urobí.
Nezainteresovaný pozorovateľ sa môže nad 
celým týmto humbugom akurát tak pous-
miať. Čo také sa už dá vymyslieť na lopte? 
Kedysi chlapčiská hrávali futbal s handrovou 
loptou, potom svetu dlho vládla „televízka“ 
s čiernymi päťuholníkmi, až prišli na scé-
nu Tango, Azteca a ich početní spolupútnici. 
Ale futbal bol vždy fascinujúcim divadlom, 
bez ohľadu na to, do čoho sa kopalo.
Aj v tomto prípade ide najmä o dobre pre-
pracovaný marketing. Futbal nie je len šport, 
ale aj biznis. Navyše biznis veľmi výhodný. 
Ak softvérové firmy chrlia jednu verziu apli-
kácií za druhou, nie je to preto, že zákazník 
nevyhnutne potrebuje nové funkcie, ale pre-
to, aby mu z peňaženky vytiahli ďalšie penia-

množstve futbalového korenia, ktorým sú 
góly. Adidas ich prosby vypočul.
Ale je to naozaj tak? Priemerný počet gó-
lov v americkej lige MLS klesol z 2,96 na 2,8 
gólu na zápas a ešte horšie dopadli argentín-
ski strelci, ktorých potencia klesla z 2,7 na 2,3 
gólu. Napriek tomu Teamgeist je už desiatym 
výkrikom futbalovej módy, ktorý na najbližšie 
roky určí technologický trend najžiadanejšej 
športovej pomôcky planéty. Zvyknúť si budú 
musieť aj strelci.

Začalo sa to v Mexiku

Lopty na majstrovstvá sveta dodáva Adidas 
od roku 1970 a v najbližších rokoch sa na 
tom nič nezmení, keďže „zakontrahované“ 
má už aj šampionáty 2010 a 2014. Na záve-
rečnom turnaji v Mexiku v roku 1970 spoloč-
nosť prvý raz predstavila loptu Telstar. Bola 
to prvá 32-panelová lopta, ktorá sa vďaka lep-
šej viditeľnosti svojich čiernych a bielych zo-
šitých častí v televízii stala ikonou. Po nej na-
sledovali Chile Durlast, Tango Durlast, Tango 
Espaňa, Azteca, Etrusco, Questra, Tricolore, 
Fevernova a najnovšie Teamgeist.
Adidas dodržiava tradíciu, že lopta je vo far-
bách usporiadateľskej krajiny. Vo Francúzsku 
to bola bielo-modro-červená trikolóra, v Ja-
ponsku a Južnej Kórei kombinácia zlatej, čer-
venej a zelenej. V Nemecku sa opäť hrá s lop-
tou v klasických čierno-bielych farbách s vý-
nimkou finálového zápasu, na ktorý je pri-
pravený zlatý variant.
Spoločnosť Adidas nie je len oficiálnym part-
nerom FIFA, ale aj európskej futbalovej fede-
rácie UEFA. Na posledný európsky šampionát 
v Portugalsku pripravila nemenej známu lop-
tu Roteiro, ktorá sa ako prvá vyrábala techno-
lógiou tepelnej väzby. Adidas však ani zďaleka 
nie je jedinou firmou, ktorá sa venuje vývoju
a výrobe lôpt. Na päty jej šliape najmä spoloč-
nosť Nike, menej tiež Puma, Spalding a Mitre.
S loptami Nike Geo Merlin Vapor sa hráva na-
príklad anglická Premier League, brazílska liga 
a španielska Primera Division, používajú ju ná-
rodné tímy Brazílie, Portugalska a mnohé vý-
znamné klubové mužstvá. Lopta sa vyrába tech-
nológiou DART (systém dynamického zrýchle-
nia a dotyku), ktorá lopte umožňuje aj po ľah-
kom dotyku okamžite nabrať vysokú rýchlosť. 
Aj v prípade Nike platí: Brankári, traste sa!

ze. Prečo by sa výrobca lôpt mal 
správať inak? Adidas verí, že 

po futbalových majstrov-
stvách v Nemecku predá 

približne desať milió-
nov lôpt Teamgeist.

Nočná mora 
brankárov

Teamgeist je jubilejnou, 
desiatou loptou, s kto-

rou sa bude hrať na sveto-
vom šampionáte. Je vyrobená 

zo štrnástich syntetických panelov, 
ktoré do seba precízne zapadajú bez po-

užitia spojov. Vďaka tomu je maximálne okrúh-
la, čo umožňuje hráčom zlepšiť presnosť pri 
hre a kontrolu nad loptou. Výrobca tvrdí, že let 
Teamgeistu je rovnomernejší a trikrát presnejší 
než v prípade jeho najvážnejších konkurentov.
Loptu Fevernovu, s ktorou sa odohrali po-
sledné majstrovstvá sveta v Japonsku a Kó-
rejskej republike, mnohí hráči kritizovali pre 
nepravidelnosť jej letu. „Pomocou najmoder-
nejších technológií sme v novej lopte dokáza-
li presne určiť geometrický stred a symetric-
ky ju vyvážiť,“ povedal priemyselný návrhár 
Adidasu Scott Tomlison.
Nový výrobok začali v januári ako prvé tes-
tovať mužstvá najvyššej americkej a argen-
tínskej súťaže, no odohrala sa s ňou aj časť 
zápasov prestížnej Ligy majstrov. Brankárska 
jednotka v drese usporiadateľskej krajiny 
Jens Lehmann nie je novou loptou nadše-
ný: „Najmä keď prší, je veľmi nepríjemná. 
Šmýka sa a chveje sa vo vzduchu.“ Pridáva sa 
aj gólman amerického tímu D. C. United Troy 
Perkins: „Je to doslova desivá nočná mora.“
„Vždy, keď sme svetu predstavili novú lop-
tu, tak sa na ňu najviac sťažovali brankári. 
Musia sa naučiť rýchlejšie reagovať,“ pove-
dal riaditeľ marketingového oddelenia firmy
Adidas Antonio Zea. „Najdôležitejšie je podľa 
mňa trafiť bránku. Sami vidíte, aké problémy
robí gólmanom,“ dodal brazílsky bombardér 
Roberto Carlos. Ľudia volajú po čo najväčšom 



Mechanická noha: Vo futbalovom laborató-
riu Adidasu v Scheinfelde sa nachádza zaria-
denie zvané mechanická noha. Tento prístroj 
dokáže opakovať to isté kopnutie – v rovna-
kom uhle, rovnakou rýchlosťou a rovnakou 
silou. Testy na mechanickej nohe ukázali, že 
Teamgeist je o 30 percent presnejší ako kon-
kurenčné lopty.
Obvod kružnice: Vzorec 2πr pozná kaž-
dý priemerný školák. Dôsledný test obvodu 
kružnice je potrebný na to, aby sa zistilo, akú 
bude mať hráč kontrolu nad loptou pri drib-
lingu a kopaní. Na výpočet priemerného ob-
vodu kružnice treba loptu zmerať v desiatich 
rôznych bodoch. Štandardy FIFA pripúšťajú 
obvod lopty v rozmedzí 68,5 až 69,5 centi-
metra, Teamgeist sa zmestí do intervalu 69 
až 69,25 centimetra.
Okrúhlosť: Čím okrúhlejšia (pravidelnej-
šia) je lopta, tým vyrovnanejší má let. Strely 
a prihrávky sú tak presnejšie. Priemerná 
okrúhlosť lopty sa počíta z výsledkov me-
raní na šestnástich rôznych bodoch. Podľa 
FIFA odchýlka medzi najväčším a najmen-
ším priemerom lopty môže byť maximálne 
1,5 percenta, Teamgeist sa zmestí do jedné-
ho percenta.
Absorpcia vody: Mokrá a ťažká lopta sa 
správa inak ako suchá. Letí oveľa pomalšie, 
menej sa odráža a ťažšie rotuje. Patentovaná 
technológia tepelných spojov, ktorú vyvi-
nul Adidas, zabezpečuje takmer úplnú odol-
nosť lopty proti vode. Test vodnej absorpcie 
sa robí tak, že lopta sa stlačí a 250-krát otočí 
v nádrži s vodou. FIFA predpisuje, že hmot-
nosť mokrej lopty nesmie prekročiť pôvodnú 
hmotnosť o viac než desať percent. Adidasu 
sa v tomto smere podaril naozaj husársky 
kúsok – hmotnosť lopty Teamgeist po teste 
absorpcie nevzrástla o viac ako 0,1 percenta, 
čo je stokrát menej ako limit FIFA.

Kým si do lopty Teamgeist kopli prví profesionálni hráči, musela absolvovať celý 

rad prísnych testov, ktorých komplexnosť sa často nevyžaduje ani v niektorých 

dôležitých priemyselných odvetviach. Ako ukazujú výsledky, Teamgeist vo väčšine 

ukazovateľov vysoko predstihuje štandardy požadované medzinárodnou futbalo-

vou federáciou FIFA.

AKO SA TESTUJÚ LOPTY
Hmotnosť: Všetky futbalové lopty používa-
né na profesionálnej úrovni sa musia správať 
rovnako. Preto je jedným z najdôležitejších 
predpokladov, aby ich hmotnosť bola približ-
ne rovnaká. Podľa FIFA musí lopta vážiť od 
420 do 445 gramov. Hmotnosť Teamgeistu sa 
pohybuje od 441 do 444 gramov.
Tvar a veľkosť: Počas zápasu sa do lopty 
kopne približne 2 000-krát, no tá sa napriek 
tomu musí správať aj v poslednej minúte 
stretnutia rovnako ako na jeho začiatku. FIFA 
vyžaduje, aby si lopta zachovala svoje pro-
porcie aj po tom, ako sa 2 000-krát vrhne pro-
ti oceľovej bariére rýchlosťou 50 kilometrov 
za hodinu. Lopta Teamgeist bez problémov 
zvládla 3 500-násobné opakovanie.
Rovnaký odskok: Hráči musia vedieť odhad-
núť, ako bude lopta reagovať pri dotykoch 
s hruďou, hlavou alebo nohou. Odskok lop-
ty sa testuje hodením lopty na oceľový tanier 
z výšky dvoch metrov. Podľa FIFA rozdiel me-
dzi najvyšším a najnižším odrazom nesmie 
byť viac ako desať centimetrov. Pri testoch 
Teamgeistu to nebolo viac ako dva centimetre.
Zachovanie tlaku: Ak počas hry z lopty uni-
ká vzduch, spôsobuje to, že prestáva reago-
vať rovnako. Lopta si preto musí udržať kon-
štantný tlak v priebehu celého zápasu. Pri 
testoch sa lopta nahustí na maximum a o tri 
dni sa znovu zmeria jej tlak. FIFA toleruje od-
chýlku najviac 20 percent. Teamgeist v tlako-
vej skúške dosiahol po troch dňoch  
iba 11-percentnú stratu.
Rotačný bubon: Týmto testom, ktorý vy-
vinula spoločnosť Adidas, sa zisťuje kvali-
ta a trvanlivosť povrchu lopty, resp. grafic-
kej potlače. Ošúchaná lopta nevyzerá dobre. 
Teamgeist je prvou loptou s potlačou uro-
benou tzv. technológiou underglass, vďaka 
čomu má odolnejší povrch a oveľa dlhšie si 
udrží jedinečný vzhľad.

1990
Etrusco Unico

1994
Questra

1998
Tricolore Francúzsko

2002
Fevernova Japonsko, Kórea

2006
Teamgeist
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A K O  F U N G U J E ?

• „Na to, aby plynová turbína spálila 50 000 kubíkov plynu, potrebu-
je každú hodinu vyše 1 200 000 kubických metrov vzduchu. Ten 
sa do nej nasáva pomocou kompresora, ktorý ho stláča na tlak 1 
megapascal. Pri tomto procese sa vzduch zohreje až na 320 stup-
ňov Celzia. Je to vlastne začiatok paroplynového cyklu.“

• „Kompresor na stláčanie vzduchu je energeticky mimoriadne ná-
ročné zariadenie. Spotrebuje približne 140 megawattov, čo je 
takmer polovica vyrobenej energie. Pre názornosť – je to viac, ako 
spotrebuje nepriemyselná časť mesta Nitra.“

• „V spaľovacej komore sa zmiešava plyn so vzduchom, ktorý sa 
tam vháňa kompresorom. Spaliny, ktoré pri tom vznikajú, roztá-
čajú samotný rotor turbíny. Deje sa tak pri teplote približne 1 000 
stupňov Celzia. Plyn, ktorý sa potom odvádza z turbíny preč, má 
približne polovičnú teplotu. Využíva sa na zohriatie vody v parnej 
časti paroplynového cyklu. Vzniknutá para poháňa parnú turbínu. 
To je, veľmi zjednodušene povedané, podstata výroby elektrickej 
energie v paroplynovom cykle.“

• „Zážih v spaľovacej komore prebieha veľmi podobne ako v motore 
auta. Deje sa tak pomocou zariadenia, konštrukčne takmer iden-
tického s bežnou automobilovou sviečkou. Iskrou z neho sa zapá-
li tzv. zapaľovací horák a pomocou jeho plameňa sa potom zapáli 
hlavný difúzny horák.“

• „Lopatky turbíny sa vyrábajú zo špeciálnej zliatiny odolnej proti 
extrémnym teplotám. Pri ich výrobe sa využíva technológia stra-
teného vosku. To znamená, že lopatky majú v sebe mikroskopic-
ké vzduchové komôrky, ktoré zabezpečujú ich vnútorné chladenie. 
Z hľadiska údržby paroplynového cyklu sú jedným z jeho najdrah-
ších komponentov. Jedna súprava stojí približne 150 miliónov ko-
rún. Meniť sa musia každých 33-tisíc prevádzkových (ekvivalent-
ných) hodín. Možno ich repasovať, no ide o technologicky mimo-
riadne náročný proces trvajúci približne pol roka. Preto v paroply-
novom cykle využívame dve súpravy lopatiek – jedna pracuje v tur-
bíne, druhá je záložná.“

• „V prípade potreby možno celý parný cyklus vypnúť a nechať be-
žať iba plynový. Vtedy sa prebytočné spaliny odvádzajú priamo 
do komína. Aj keď je parný cyklus spustený, na výrobu elektric-
kej energie sa nedá využiť všetka vzniknutá para. Účinnosť parnej 
turbíny je približne 33 %. Para, ktorá sa nedá použiť priamo na vý-
robu elektrickej energie, zohrieva vo výmenníkoch pod turbínou 
horúcovodný systém mesta.“

Energia vyrábaná v paroplynovom cykle patrí z hľadiska 

prevádzkových a palivových nákladov k najdrahším ener-

giám vôbec, no z hľadiska počiatočných investičných ná-

kladov je to práve naopak. Opodstatnenie existencie tohto 

spôsobu výroby elektrickej energie je predovšetkým v pod-

pornej službe, v ktorej slúži elektrizačnej sústave konkrét-

nej krajiny na pokrytie neočakávaných odberov, prípadne 

výpadkov v odbere. Najväčšou výhodou paroplynového cyk-

lu je, že dokáže mimoriadne pružne reagovať na požiadav-

ky na zvýšenie, prípadne zníženie vlastného výkonu.

Takto vyzerá budo-
va, v ktorej sa na-
chádza plynová tur-
bína paroplynového 
cyklu, slúžiaca na 
výrobu elektrickej 
energie. V jej hornej 
časti je inštalované 
filtračné zariadenie
vzduchu. 

Vzduch z filtračného zariadenia postupuje ďalej ku kompresoru, slú-
žiacemu na jeho vháňanie do spaľovacích komôr plynovej turbíny. 
Kompresor dokáže nasať 400 kubických metrov vzduchu za sekundu.  
Jeho lopatky treba starostlivo a pravidelne čistiť. 

Takto vyzerá jedna z dvoch spaľovacích komôr plynovej turbíny. V nej sa 
vzduch stlačený kompresorom mieša s palivom, ktorým je zemný plyn. 
V komore je teplota približne 1 060 stupňov. Horúce spaliny z nej postupujú 
ďalej do turbíny a slúžia na poháňanie jej generátora a lopatiek kompresora. 

TEXT: MARTIN DOMČEK

FOTO: DUŠAN KITTLER

AKO VZNIKÁ ELEKTRINA 
V PAROPLYNOVOM CYKLE



V hornej časti spaľovacej komory sa nachádza osem hybridných horákov, 
zložených zo zmiešavacieho a difúzneho horáka. Difúzny horák sa pou-
žíva, kým sa dosiahne 50 % výkon zariadenia, potom prichádza na rad 
difúzny. Nad horákmi vidno prívodné potrubia, ktorými sa do komory do-
stáva zemný plyn. 

Deje v spaľovacej komore sú pod permanentnou kontrolou. Slúži na to na-
príklad snímač zadymenia priestoru (na obrázku). Na sledovanie bezpeč-
nosti jej prevádzky sa používa ešte svetlocitlivý snímač, kontrolujúci plameň, 
niekoľko teplotných snímačov a snímače kontroly úniku zemného plynu. 
Poplach, aktivovaný údajmi z ktoréhokoľvek snímača, vedie k okamžitému 
prerušeniu prívodu plynu do turbíny a k zastaveniu jej prevádzky.

V letnom období ponúka paroplynový cyklus službu rýchly štart. Pri nej 
je odstavená parná časť cyklu. V prípade nedostatku elektrickej energie 
v energetickej  sústave požiada dispečing zo Žiliny o nábeh plynovej turbí-
ny. Tá je schopná do desiatich minút dosiahnuť výkon 120 až 120 mega-
wattov. Bypassový komín (na obrázku) v tomto prípade zabezpečuje odvá-
dzanie horúcich spalín, ktoré by v štandardnom režime slúžili na zohrie-
vanie vody v parnom cykle.

Toto mohutné zariadenie sa volá difúzor plynovej turbíny.  Tadiaľ spaliny 
s teplotou približne 560 stupňov prúdia cez divertorovú klapku buď pria-
mo do komína alebo do kotla parného cyklu, kde zohrievajú vodu. Prejde 
ním približne 512 kg spalín za sekundu. Ak by sme to mali vyjadriť v obje-
movej miere, ide rádovo o niekoľko miliónov kubíkov za hodinu. 

Hydraulickú stanicu systému bypassového komína možno 
prirovnať k čiernej skrinke. Funguje automaticky 
a signály z nej vyhodnocuje pracovník na velíne. V prípade nutnosti ju 
možno prepnúť aj do manuálneho režimu a ovládať pomocou 
nej klapku, slúžiacu na presmerovanie horúcich spalín do komína ale-
bo ku kotlu.

Voda používaná v ko-
tolni parného cyklu sa 
musí neustále sledo-
vať. Používa sa na to 
panel úpravy a kontro-
ly jej kvality.  Merajú 
sa na ňom kvalitatív-
ne parametre vody aj 
pary, hlavne pH, ob-
sah kyslíka a vodivosť 
vody i pary.
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Strojovňa hlavných napájacích čerpadiel vysokotlakového okruhu kotla. 
Na obrázku je motor, poháňajúci čerpadlo, ktorého úlohou je dostať 
vodu do vysokotlakovej časti kotla. Jeho výkon je 1,3 megawattu a patrí 
k najväčším v celej elektrárni. (Je to úctyhodné číslo, pretože maximál-
na spotreba celej elektrárne je 4 až 4,2 megawattu.) Vo vysokotlakovej 
časti kotla sa voda zmení na paru, jej teplota sa zvýši približne na 520 
stupňov Celzia a je pod tlakom zhruba 7,5 megapascala. Odtiaľ ide para 
priamo k parnej turbíne a poháňa jej lopatky. Na obrázku v pozadí vid-
no aj druhé, záložné čerpadlo. Všetky dôležité systémy elektrárne sú to-
tiž inštalované duplicitne, pre prípad neočakávaných udalostí.

Pohľad z hornej čas-
ti kotla paroplynového 
cyklu do hĺbky približ-
ne 25 metrov. 

Aj elektráreň si musí 
zabezpečiť všetko pre 
vlastnú prevádzku. Na 
obrázku sú armatú-
ry, rozvody a obehové 
čerpadlo, slúžiace na 
jej vykurovanie.

Kontrolné zariadenia možno nájsť v paroplynovom cykle skutočne 
všade.  Tlakomery nainštalované na olejovom systéme parnej turbí-
ny ukazujú prevádzkový tlak jej mazacieho oleja.

Parná turbína je dokonale izolovaná. Má výkon 60 megawattov a na výstupe 
z nej má odpadová para teplotu od 80 do 130 stupňov Celzia. Ďalej sa použí-
va na zohrievanie vody v horúcovodnom systéme východnej časti Bratislavy. 

Celá elektráreň spĺňa veľmi prísne predpisy týkajúce sa produkovaných 
emisií a hluku. To znamená, že všetky hlavné zariadenia – plynová turbí-
na, parná turbína a hlavné napájacie čerpadlá – musia byť v protihluko-
vom kryte. Na obrázku je kryt parnej turbíny.

A K O  F U N G U J E ?



Snímač vibrácií ložísk plynovej turbíny je ďalším z bezpečnostných prvkov 
elektrárne. Signály z neho idú do Telepermu, riadiaceho a komunikačné-
ho systému elektrárne, kde sú permanentne vyhodnocované.

Pohľad do šesťkilovoltovej samostatnej rozvodne vlastnej spotreby 
elektrárne. 

Suchá chladiaca veža je 
vybavená mohutnými 
ventilátormi s listovými 
vrtuľami. Využíva sa na 
nútenú cirkuláciu 
vonkajšieho vzduchu, 
ktorým sa ochladzu-
je odpadové teplo z pa-
roplynového cyklu. 
V letnom období sa totiž 
para nepoužíva na vy-
kurovanie mesta, a pre-
to treba znižovať jej tep-
lotu.  Výhodou suchej 
veže, na rozdiel od mok-
rých chladiacich veží 
(využívaných napríklad 
v bohunickej elektrár-
ni), je nulová strata vody 
v chladiacom cykle. 

Komplexný pohľad na hlavnú časť paroplynového cyklu zo suchej chla-
diacej veže.

Z paroplynového cyklu je ďalej elektrina dopravovaná káblami, uložený-
mi v špeciálnom tuneli, dlhom približne 700 metrov a ústiacom do neďa-
lekej 110-kilovoltovej rozvodne.

Blokový transformátor plynovej turbíny slúži na transformáciu energie 
vyrobenej v nej z 10,5 kilovoltu na 110 kilovoltov. Tá sa ďalej rozvádza 
vonkajším vedením do elektrickej sústavy.
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Ľudia sluchom rozoznávajú minimálne 25 
rôznych zvukových nuáns. Každá z nich je 
iná v tónoch, hlasitosti, prízvuku a každá 
z nich dáva slovu iný rozmer. Skutočnosť ro-
zozná len ten, kto má ostrý alebo jednoducho 
dobrý sluch. A to nie je samozrejmosť.

Sluch môže zradiť každého

Na svete žije pol miliardy ľudí, ktorí majú ťaž-
kosti so sluchom. Mladí, starí alebo novoro-
denci – hluchota si nevyberá, môže prísť náhle, 
ale môže sa stupňovať aj roky. Medzi štyrid-
siatnikmi má so sluchom problém každý de-
siaty, medzi sedemdesiatnikmi už každý dru-
hý človek. Nedoslýchavosť by sa dala definovať
aj ako čiastočne civilizačná choroba – môžu ju 
ovplyvniť neustály hluk mesta, vedľajšie účin-
ky niektorých liekov alebo aj dnes taký bežný 
stres. Sluchové problémy bývajú aj dedičné, ale 
rovnako ich môže spôsobiť bakteriálna infek-
cia alebo rozličné choroby, napríklad cukrovka. 
Čoraz častejšie však zapríčiňuje poruchu slu-
chu jednoducho ľahkovážnosť. Mladí ľudia ob-
ľubujú hudbu s najvyššími decibelmi, najlepšie 
priamo do ucha, či už na koncerte obľúbenej 
skupiny, alebo cez slúchadlá prenosného pre-
hrávača. Hlučná hudba sluch ničí, možno po-

AKO, PROSÍM?  
VEČNÉ TICHO…?

Ticho lieči – toto slovné spojenie pozná azda kaž-

dý. A je to aj pravda. V niektorých momentoch radi 

vypneme všetko, čo ruší náš pokoj, zavrieme oči 

a vnímame len blahodarné ticho. Prestane nás bo-

lieť hlava, opadne z nás stres a my sa môžeme 

sústrediť len na vlastné myšlienky. Áno, ticho lie-

či… Ale niekedy je ticho aj poruchou. Ticho, ktoré 

si neželáme, ticho, ktoré nedokážeme ovplyvniť, 

ktoré je, aj keď by si človek najviac želal počuť 

všetky úžasné zvuky sveta alebo aspoň hlas pria-

teľa. Také ticho poznajú úplne či čiastočne nepoču-

júci. No moderná veda sa rozhodla, že aj nad tým-

to priepastným tichom zvíťazí.

maly, ale iste. Aj dospelí však s týmto vzácnym 
zmyslom hazardujú. Robotníci na stavbách 
pracujúci v neustálom hluku si často nenasa-
dzujú ochranné slúchadlá, ich sluch si na per-
manentný hluk privyká, tichšie zvuky prestáva 
vnímať a to je nezvrátiteľná strata.

Svet zvukov

Píšťala, lopatka, lebka, rebro, nákovka či hoci 
len samotné slovo kosť znejú naozaj mohut-
ne a neohrozene. No je jasné, že skutočnosť je 
iná. Mikrokostičky sluchového ústrojenstva sú 
veľmi krehké a malé. Uschované v bezpečí leb-
ky, no predsa zraniteľné. Dnes už presne vie-
me, ako zvukové vlny či vibrácie začínajú svo-
ju cestu od ušnej mušle cez viacero filigrán-
skych súkolí, až dobiehajú na koniec labyrin-

tu, do vnútorného ucha naplneného tekuti-
nou. Tu, celkom pod slimákom, sa nachádzajú 
zmyslové bunky, ktoré vzrušia nervové impul-
zy, a tie odovzdajú informáciu mozgu.

Počuť a hovoriť

Už v počiatkoch vnímania bábätká rozoznávajú 
vlnenie zvuku maminho hlasu, ktorý ich utešu-
je alebo varuje. Stimulácia mysle cez vnímanie 
zvuku je pre ľudský rozvoj veľmi dôležitá. Ak 
príde na svet dieťatko s poškodeným sluchom, 
hrozí mu oneskorenie kognitívneho, ako aj 
emocionálneho rozvoja, keďže cez zmysly sa 
utvárajú hranice nášho sveta. Odborníci sa pre-
to zasadzujú za screening sluchu u novoroden-
cov bez výnimky. Dobrý sluch je aj predpokla-
dom prirodzeného osvojovania reči. Cez sluch 

TEXT: KATARINA ŽIAKOVÁ

FOTO: SIEMENS, DUŠAN 
KITTLER, SHUTTER STOCK



si dieťa utvára obraz o svete aj o samom sebe. 
Táto vnútorná projekcia prebieha v kreatívnej 
pravej polovici mozgu, logické problémy sa rie-
šia v ľavej polovici.

Ohraničené spektrum  
frekvencií

Oči dokážeme zatvoriť, uši nie – preto prijíma-
me všetky ruchy bez prirodzenej ochrany. Ale 
čo je to hluk? Prečo je žblnkajúci potok prame-
ňom pokoja a naopak kvapkajúci vodovod nás 
privádza do zúrivosti? Subjektívne vnímanie 
robí z tónu neželaný zvuk. No nie všetky tóny, 
ktoré nás obklopujú, aj vnímame. Veľmi vyso-
ké tóny, ktoré majú viac ako 20 000 kmitov za 
sekundu (herzov), počuje človek rovnako slabo 
ako tie, ktoré majú menej ako 18 Hz. Rozdielne 
vnímanie zvuku medzi týmito hranicami spô-
sobujú individuálne rozdiely, či už veľmi citlivý 
sluch, alebo nedoslýchavosť.

Nepodceňujme problémy

Keďže sluch sa zhoršuje zväčša postupne a len 
zriedka tento proces sprevádzajú aj bolesti, po-
stihnutý si problémy nepripúšťa alebo si ich 
ani neuvedomuje. Vtedy radšej kritizuje oko-
lie: „Stále len šepkáš, kto ti má rozumieť?!“ na-
miesto toho, aby si pripustil, že problém má 
on… Táto pštrosia politika môže byť naozaj ne-
bezpečná – ak si v mladšom veku nepripustí-
me nedoslýchavosť, môže sa stať, že vo vyššom 
veku nás jedného dňa izoluje od sveta hluchota.

Od diagnózy k riešeniu

Iba v pár prípadoch gradujúcej poruchy slu-
chu je chirurgický zákrok naozaj zmyslupl-

ný – napríklad pri nedoslýchavosti spôsobe-
nej narušeným vedením zvuku. Dnes však 
majú ľudia aj s pokročilou nedoslýchavosťou 
naporúdzi iné riešenie – načúvacie prístro-
je. Obvodný lekár postihnutého odporučí na 
akustické vyšetrenie, podľa ktorého sa určí, 
aký prístroj bude optimálny. Iste, nie každý 
je vyrovnaný s tým, že po zvyšok života bude 
mať v uchu akýsi prístroj, no súčasná moder-
ná veda ponúka prístroje, ktoré majú nie-
len vynikajúce schopnosti, ale sú aj takmer 
neviditeľné. Postihnutému urobia prístroj 
doslova na mieru. Určí sa stupeň postihnu-
tia a urobí sa presný odtlačok ucha, aby prí-
stroj sedel ako uliaty, nevypadával ani netla-
čil. Vyrobený prístroj možno aj neskôr upra-
vovať a prispôsobovať. Priemerná životnosť 
načúvacieho prístroja je päť rokov. K rozvoju 
načúvacích prístrojov prispievajú aj odborní-
ci spoločnosti Siemens, ktorí vyvinuli systém 
Unity 2. Tento high-tech prístroj šetrí čas aj 
nervy a umožňuje ešte precíznejšie vypraco-
vanie podľa individuálnych potrieb klienta.

Bližšie ku klientovi

Neustále sa zlepšujúca diagnostika umožňu-
je odborníkom rozvíjať čoraz premyslenejšie 
systémy, ako pomôcť ľuďom so zhoršeným 
sluchom. Na inovatívnych riešeniach pracuje 
vo svete približne 3 600 pracovníkov Siemens 
audiologickej techniky. V duchu známeho hes-
la, že nič nie je nemožné, pracujú na ďalšej 
generácii načúvacích prístrojov. Ak sa v minu-
losti ľuďom občas stávalo, že načúvací prístroj 
im mimovoľne vypadol z ucha, s modernými 
prístrojmi už také niečo nehrozí. Prístroj do-
káže potláčať aj neželané ruchy z okolia – ak 
sa napríklad rozprávate s priateľkou v parku, 
prístroj automaticky určí prioritu zachytáva-
ného zvuku a potlačí okolitý ruch – krik detí, 
premávku na ceste a podobne. Umožňuje to 

predovšetkým nasadenie rafinovaného mikro-
fónového systému zloženého z troch mikrofó-
nov, ktoré podľa potreby zachytávajú všeobec-
né alebo konkrétne zvuky. Prístroje z rodiny 
Triano alebo Acuris majú okrem toho auto-
matický rozpoznávač situácie, ktorý nahrádza 
manuálne nastavovanie pri zmene sluchovej 
situácie automatickým.

Supermalé a extrémne  
výkonné

Vďaka najmodernejšej čipovej technológii sa 
všetky funkcie zmestia do nepatrných prístro-
jov, z ktorých niektoré sú veľké len niekoľko 
milimetrov. Jeden čip obsahuje aj štyri milió-
ny tranzistorov. Za sekundu prevedú niekoľko 
miliónov počtových operácií a energiu čerpajú 
z minibatérie. Už niekoľko mesiacov je na trhu 
ďalší špeciálny prístroj pre nedoslýchavých 
z rodiny Acuris, ktorý vyvinul Siemens a je 
najmenší na svete. Táto jedinečná inovácia sa 
nazýva e2e wireless a znamená ďalší význam-
ný krok v histórii vývoja načúvacích prístrojov. 
V tomto systéme ľavý a pravý prístroj vďaka 
špeciálnemu vysielaču navzájom komunikujú. 
Vo všeobecnosti by mali všetci pacienti, ktorí sú 
nedoslýchaví na obe uši, používať dva prístro-
je. Doteraz však prístroje navzájom nekomuni-
kovali. Vďaka tejto novinke dnes možno naprí-
klad pri telefonovaní prirodzene vnímať rozho-
vor s osobou na linke, ako aj ruch na ulici, kto-
rý však prístroj reguluje do optimálnej výšky. 
Osoby s týmto prístrojom vnímajú aj najjem-
nejšie zvuky a ľahko ich identifikujú a lokali-
zujú, čo je dôležité najmä pri pohybe v cestnej 
premávke. Zároveň si môžete jednoducho ma-
nuálne vreckovým diaľkovým ovládaním nasta-
viť príjem podľa potreby.

Míľniky audiologickej techniky v Siemense (1878 – 1924):

1878 – Werner von Siemens vynašiel špeciálny telefónny prístroj pre nedoslýchavých – Phonophor.
1910 – Pre nedoslýchavých zamestnancov a členov rodiny prichádza pomoc – prvá generácia načúvacích prístrojov Siemens.
1914 – Siemens & Halske vyvíjajú malý „telefón“, ktorý si môže postihnutý nasadiť do ucha. Nazývajú ho šepkár alebo orech.
1924 – Siemens získava patent na kompaktný mikrofón – zosilňovač k vreckovému načúvaciemu prístroju.
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Tlačidlo

Slúchadlo/reproduktor

Mikrofóny

V spánkovej kosti za uchom je operač-
ne osadený implantát, z ktorého je vy-
vedená sonda do slimáka vnútorného 
ucha. Veľmi ľahký prístroj zavesený 
na ušnici plní funkciu rečového pro-
cesora. Ten digitalizuje zvuky prijaté 
mikrofónom a odovzdáva ich implan-
tátu, ktorý prostredníctvom sondy 
elektricky stimuluje zakončenia slu-
chového nervu. Procesor umožňuje 
individuálne nastaviť deväť rôznych 
programov podľa aktuálnych potrieb.

Kryt na batérie

PhDr. Gabriel Fusek, CSc., je vedec-

kým pracovníkom Archeologického 

ústavu SAV v Nitre. Problémy so slu-

chom mal od detstva. Dedičná dis-

pozícia spôsobila, že najprv ohluchol 

na jedno ucho a pred tromi rokmi 

takmer úplne – zvyšky sluchu sa už 

nedali využiť ani pomocou najsilnej-

šieho načúvacieho aparátu.

Akým spôsobom ste sa dozvedeli o vašom sú-
časnom prístroji a dostali sa k nemu?
Pred pol druha rokom ma môj ušný lekár infor-
moval o kochleárnej implantácii a skontaktoval 
ma s pánom, ktorý už implantát mal. Rozhovor 
s ním ma v dobrom zmysle slova šokoval – ten 
človek normálne komunikoval, akoby ani ne-
bol hluchý. Môj lekár mi potom sprostredkoval 
vstupné vyšetrenie v Slovenskom centre kochle-
árnej implantácie. Po jeho absolvovaní ma po-
zvali na sériu vyšetrení a testov, aby zistili, či 
môj zdravotný stav umožňuje vykonať operá-
ciu. Tak ako zrejme každý mal som určité oba-
vy z výsledku operácie aj prílišné očakávania. 
Nadácia Sluch ako dar mi však umožnila zúčast-
niť sa na stretnutí ľudí po kochleárnej implan-
tácii a kandidátov na ňu. Vypočul som si zaují-
mavé prednášky na tému implantácie, mal som 
možnosť zhovárať sa s ľuďmi s implantátmi, 
spoznať ich životné osudy pred implantáciou aj 
po nej. Vlastne až vtedy som sa zbavil istej psy-
chickej bariéry a zároveň zreálnil svoje predsta-
vy o možnostiach, ktoré táto nevšedná metóda 
ponúka. Po istom čase mi voperovali implantát 
a po zahojení operačných rán som dostal rečo-
vý procesor.

Aké boli vaše prvé pocity pri používaní tohto 
náhradného ucha?
S prístrojom som nadmieru spokojný. Pokiaľ 
mi je známe, novší model implantátu v súčas-
nosti na trhu ani nejestvuje, mám voperovaný 
prístroj najnovšej generácie Pulsar CI 100 fir-
my Medel a k nemu som dostal rečový procesor 
Tempo+. Rečový procesor mám zatiaľ len asi 
štvrť roka, čiže som vo fáze, keď si môj orga-
nizmus ešte len zvyká na sluchové podnety. Už 
v prvých dňoch profesionálne vedeného inten-

zívneho tréningu v nemocnici som žasol nielen 
nad tým, ako sa doslova z hodiny na hodinu 
sústavne zlepšuje moja schopnosť porozu-
mieť hovorenej reči, ale aj identifikovať
rozmanité zvuky, ktoré s komuniká-
ciou primárne nesúvisia. Pravda, pr-
votné, úplne euforické očarenie ma 
už prešlo, ale aj v súčasnosti si uve-
domujem, že viem rozlišovať čoraz 
viac zvukov a určiť ich pôvodcu, či už 
ide o zvuky industriálne, alebo rozličné 
zvuky v prírode, a dokonca už čiastočne vní-
mam aj hudbu. Z povedaného je azda zrejmé, 
že plnohodnotné využitie možností prístroja 
závisí od schopnosti prispôsobenia sa organiz-
mu a podmieňuje ho aj dĺžka jeho používania.

Aké zmeny vo vašom živote spôsobil? Máte 
pocit, že váš sluch sa s prístrojom stal plno-
hodnotným?
Ja som v skutočnosti ostal hluchý, čiže o slu-
chu sa vlastne ani hovoriť nedá. Prístroj, 
ktorý vonkajší sluchový orgán obchádza, mi 
však sprostredkúva sluchové podnety pria-
mo na sluchový nerv. Zvuky sú syntetické, čo 
však vôbec neznamená, že sú nezrozumiteľ-
né, niekedy však majú inú podobu, než som 
bol v minulosti zvyknutý, preto sa musím na-
učiť dešifrovať ich. Zväčša to nerobím vedo-
me, celý proces učenia prebieha priebežne 
prirodzenou cestou. Zmeny zásadného cha-
rakteru zaznamenávam takmer vo všetkých 
životných situáciách. V súčasnosti sa dostá-
vam do štádia, keď pri rozhovoroch sa už ne-
musím sústrediť na odčítavanie z pier hovo-
riaceho a do omrzenia žiadať o opakovanie 
alebo napísanie už povedaného, zväčša bez 
problémov dokážem telefonovať, sledujem 
televíziu. Dôležitý pre mňa je aj pocit bezpe-
čia na ulici, pretože v minulosti som mal ako 
chodec niekoľko kolízií s automobilmi, lebo 
som ich nepočul prichádzať. Vari pred mesia-
com som sa zúčastnil na vedeckej konferencii 
(v posledných rokoch som sa im cieľavedome 
vyhýbal, čo zaiste negatívne ovplyvnilo môj 
profesionálny rast), kde som rozumel takmer 
všetkým prednášajúcim, mal som niekoľko 
zahraničných pracovných návštev, s ktorými 
som bez problémov komunikoval, a aj do-
rozumenie sa v rodine a v kruhu priateľov 
je na úplne inej úrovni. Vrátil som sa do ta-
kých sfér bežného života, o ktorých som sa 
ešte nedávno domnieval, že pre mňa sú už 
nenávratne stratené.
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Mrakodrapy sú záležitosťou prestíže, symbolom moci a prosperity. Väčšine ľudí sa pri zmienke o nich vybaví New 

York, ktorý sa stal na šesťdesiat rokov hlavným mestom gigantických stavieb. No výškové budovy dotýkajúce sa 

mrakov sa zrodili niekde inde a stavebné rekordy držia stavby aj v iných končinách sveta. Líšia sa výškou, tvarom, 

kombináciou materiálov a farieb aj ďalšími detailmi.

Najstarší: Home Insurance 
Building, Chicago
V čase, keď boli v New Yorku najvyššími kon-
štrukciami kostolné veže, Chicago začalo pí-
sať históriu mrakodrapov. Revolučný urba-
nistický rozvoj spôsobila, ako to už v dejinách 
býva, náhoda. Mesto 8. októbra 1871 zachvá-
til obrovský požiar. Trval 36 hodín a spusto-
šil veľkú časť drevených domov. Katastrofa 
zničila tretinu Chicaga, no nie jej obyvate-
ľov. Všetkých zmobilizovala k veľkej obnove 
a projektantov k architektonickej revolúcii. 
Kým pred požiarom obývalo mesto 300-tisíc 
ľudí, o desať rokov to bolo pol milióna.
Najvyššou chicagskou stavbou bola do roku 
1871 vodárenská veža (Chicago Water Tower). 
Architekt a „otec mrakodrapov“ William Le 
Baron Jenney (1932 – 1907) vtedy navrhol 
pre Chicago Home Insurance Building, po-
važovaný dnes za prvý mrakodrap v histórii. 
Dokončili ho v roku 1885 s dvanástimi po-
schodiami, čo bolo na tú dobu skutočne veľa. 
Miesto konvenčných tehiel použil projektant 
prvý raz oceľový skelet, ktorý niesol hmotnosť 
stavby namiesto oporných stien. Odľahčil tým 
jej celkovú štruktúru. Z tohto základu vývoja 
moderných výškových budov vychádzali na-
sledujúce desaťročia ostatní architekti a roz-
víjali ho ďalej. Konštrukčná novinka sa rýchlo 
odrazila aj na fasádach budovy. Dôraz sa klá-
dol na jednoduchosť a účelnosť, čo súviselo aj 
so snahou investorov znižovať stavebné ná-
klady na minimum. Na umenie sa nehľadelo. 
Najväčšiu plochu priečelia výškových budov 
zaberali okná a výzdoba sa obmedzovala na 
jednoduché ornamentálne pásy oddeľujúce 

poschodia. Len prízemie a niekoľko spodných 
podlaží s obchodmi, ktoré mali pútať pozor-
nosť ľudí, rámoval bohatší reliéf.
Najstarší mrakodrap Home Insurance Building 
si svoju slávu dlho neužil. V roku 1929 stav-
bu zdemolovali a na jeho mieste, na 135 South 
LaSalle Street, otvorili v roku 1934 dvadsaťdva-
poschodový Field Building. Práve v dvadsiatych 
a tridsiatych rokoch vznikli v meste síce nie naj-
vyššie, ale určite najpozoruhodnejšie výškové 
stavby. Písal sa vtedy zlatý vek chicagskych mra-
kodrapov a na fakultách architektúry sa dodnes 
učí o Chicagskej architektonickej škole.

Sporne najvyšší: Canadian 
National Tower, Toronto

Torontská veža sa čnie do výšky 553 met-
rov a ako najvyššiu stavbu sveta ju uvádza aj 

Guinnessova kniha rekordov. V skutočnosti 
však Canadian National Tower nie je obytnou 
ani kancelárskou budovou, ale len vyhliadko-
vou vežou s reštauráciou navrchu. Rozhodne 
nejde o mrakodrap v klasickom ponímaní.

Najseizmickejší  
a najinteligetnejší:  
Tchaj-pej 101, Taipei
Hypotéza, podľa ktorej výškové budovy spôso-
bujú zemetrasenie, vyvoláva úsmev. No nie  
u vedcov, ktorí sa zvláštnym úkazom začali 
vážne zaoberať. V taiwanskom hlavnom meste 
Taipei nápadne vzrástla seizmická činnosť po 
tom,čo tu postavili v súčasnosti najvyšší mra-
kodrap vysoký 508 metrov Tchajpej101. Hoci 
Taipei sa nachádza v seizmicky aktívnom páse 
tichomorskej panvy a otrasy pôdy tu nie sú 

TEXT: MÁRIA PONTISOVÁ

FOTO: SHUTTER STOCK, FLICKR
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zriedkavé, metropola krajiny zemetraseniami v 
minulosti netrpela. Od roku1997, keď sa zača-
la stavba mrakodrapu, sa mesto stalo svedkom 
rastúceho počtu mikrozemetrasení (so silou 2 
až 2,5 magnitúdy). V októbri 2004 a marci 2005 
namerali pod Taipeiom zemetrasenie so silou 
3,8 magnitúdy. Mohlo ísť o náhodu. Podľa  
geológov však k slabým záchvevom pôdy 
mohli viesť technológie, ktoré sa pre nové bez-
pečnostné opatrenia použili pri stavbe budo-
vy prvý raz. Mrakodrap so 101 poschodiami 
spĺňa všetky štátne ekologické a geologické 
normy. Projektovali ho tak, aby zniesol otrasy 
pôdy presahujúce 7 magnitúd a odolal požia-
rom a víchriciam s rýchlosťou vetra vyššou než 
60 metrov za sekundu. Zrejme práve použité 
bezpečnostné opatrenia sa mu stali osudnými. 
Špeciálne hybridná oceľobetónová konštrukcia 
sa odlišuje od bežných technológií tým, že vyví-
ja nepomerne väčší tlak na základňu. Až tak, že 
v rozsahu 700-tisíc ton sa vzhľadom na extrém-
ne mäkké sedimentárne podložie v taipeiskej 
oblasti môže prenášať na vrchnú časť zemskej 
kôry. V nižších vrstvách to môže znovu otvárať 
geologický zlom. 
Veža Tchaj-pej 101 je pomenovaná podľa svojej 
polohy a počtu poschodí. Od svojho oficiálneho 
otvorenia v posledný deň roku 2004 poskytuje 
pracovný priestor pre viac ako 10 000 ľudí.  
Veľkú časť kancelárskych priestorov zaberá  
finančné centrum a taiwanská burza. V budo-
ve sa tiež nachádza 160 obchodov, rôzne rešta-
urácie, konferenčné centrá a fitnes štúdiá, ako 
aj štyri poschodia s 1 800 parkovacími miesta-
mi. Na prepravu ľudí a tovaru slúži 61 výťahov. 
Návštevníci sa výťahom za 35 sekúnd dostanú 

na rozhľadňu na 91. poschodí. Je samozrejmos-
ťou, že každé poschodie má zabezpečené do-
dávky energie a vody, priestory sú osvetlené, 
vyhrievané a vetrané. Budova a jej osadenstvo 
potrebujú ochranu – napríklad proti požiaru či 
nepovolenému vstupu. Všetky dôležité káble sa 
zbiehajú do riadiacej miestnosti, kde špecializo-
vaní technici sledujú na monitoroch všetky ope-
rácie. Ako hlavný systém riadenia budovy bol v 
Tchaj-pej 101 nainštalovaný systém od Siemens 
Building Technologies. Tento systém okrem iné-
ho v budove udržiava optimálnu teplotu a do-
dávky čerstvého vzduchu a centrálne riadi svet-

lá v budove. V budove sa celkovo používa okolo 
22 000 žiariviek, 3 800 úsporných žiaroviek, 10 
000 halogénových žiaroviek a 15 000 predrad-
níkov od spoločnosti Osram. Štyridsať vysoko-
tlakových sodíkových výbojok osvetľuje žltým 
svetlom špičku veže. Výbojky sú umiestnené na 
plošine pod vrcholom veže v tvare kruhu, a hoci 
sú len 30 cm vysoké, ich výkon je skutočne impo-
zantný. Osvetlenie antény vysoké 48 metrov vy-
tvára neobyčajný farebný kontrast: anténa vďaka 
štyrom halogénovým výbojkám umiestneným 
na jej základni vyzerá, akoby vyžarovala modré 
svetlo. Integrovaný systém riadenia energie za-
bezpečuje aj efektívnu spotrebu energie a ročne 
prevádzkovateľovi budovy ušetrí približne  
350 000 dolárov.

Tchaj-pej 101, Taipei  Sears Tower, Chicago

Nočná panoráma Seattlu



Akcia vysvedčenie
Ponuka pre rodičov i žiakov: zvýhodnené 
celoročné predplatné GEO za sumu 700 Sk +
ako bonus hodnotná kniha. Stačí ak zašlete
kópiu koncoročného vysvedčenia na č. faxu
02/49 10 39 10 alebo na adresu redakcie spolu
s priloženou (uhradenou) poštovou poukážkou.

Ušetríte čas a peniaze,
keď si GEO predplatíte. GEO príde k vám domov,
každý mesiac si ho pohodlne vyberiete 
z poštovej schránky.

Predplatné si môžete objednať 
telefonicky, faxom, mailom alebo priloženou
(uhradenou) poštovou poukážkou. 
Prosíme, vyplňte ju čitateľne s uvedením čísla,
od ktorého si  želáte časopis dostávať.

Cenné darčeky
V prípade úhrady ročného predplatného
v mesiaci júl získa: 
1 predplatiteľ luxusné dámske alebo pánske
hodinky značky TISSOT v hodnote 10 500 Sk,
3 predplatitelia zelenú deku GEO 
v hodnote 1 000 Sk, 
3 predplatitelia Atlas sveta v hodnote 700 Sk.

– mimoriadna akcia
predplaťte si alebo darujte predplatné a ušetríte 17 – 50 percent!

Adresa: Motor-Presse Slovakia, Vajnorská 98/D, 
P. O. BOX 122, 830 00 Bratislava 3

Tel.:  02/ 49 10 39 01, Fax: 02/49 10 39 10,
Mail: geoabo@geomagazin.sk

www.geomagazin.sk

Ročné predplatné - 12 čísiel  za 1 188 Sk
Polročné predplatné - 6 čísiel  za    593 Sk    
Štvrťročné predplatné - 3  čísla za     296 Sk

Ušetríte 17 %

Ročné študentské predplatné – 12 čísiel za 714 Sk* 

Ušetríte 50 %
*Potvrdenie o štúdiu zašlite do redakcie poštou alebo faxom.
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Najhýbajúcejší sa: Sears 
Tower, Chicago

V kolíske mrakodrapov Chicagu vzbudila 
v roku 1974 pozornosť výstavba výškovej bu-
dovy Sears Tower s výškou 443 metrov. Vrátila 
mestu punc realizácie vysokej architektúry 
s technickými inováciami. Sears, Roebuck and 
Company, maloobchodná firma predávajúca
cennú vlnu, požiadala architektov, aby vy-
mysleli zjednocujúce sídlo spoločnosti, kto-
ré by uspokojilo potreby a ciele mestského 
človeka. Tím kreatívcov navrhol mrakodrap 
zložený z objektov vysokých 50, 66, 90 a 110 
poschodí. Do nižších umiestnili zamestnan-
cov firmy, vyššie sa prenajímali. Inovatívnosť
výškovej budovy spočívala v ľahkej, ale ex-
trémne tuhej štruktúre. Vznikla prostým rie-
šením – deväť megamodulov spojili do jedné-
ho. Takýmto spôsobom mala rozložiť pôsobe-
nie vetra a gravitácie na väčšiu masu stavby. 
Zámer architektom nevyšiel na sto percent. 
V centrálnych priestoroch pracovníci fir-
my počas veterných dní cítia, ako sa budova 
nakláňa. „Rohové stĺpy vŕzgajú a stonajú... 
a moja okenná tabuľa kmitá tak znepokojujú-
co, že opúšťam svoju kanceláriu,“ opísal svo-
je pocity zamestnanec zo 77. poschodia. Sears 
Tower je v súčasnosti najvyšším mrakodra-
pom na území Spojených štátov.

Najtradičnejší: Petronas 
Towers, Kuala Lumpur

Východná filozofia, tradičná islamská geo-
metria a národná architektúra sa podpísali 
pod projekt pre štátnu naftársku spoločnosť 
Petronas v Malajzii. Obe dvojičky Petronas 
Towers vysoké 450 metrov dokončili v roku 
1997. Lao-c’, zakladateľ taoizmu, tvrdil, že re-
alita prázdneho objektu je v prázdne, a nie 
v stenách, ktoré ho určujú. Myšlienku duchov-
nej reality preniesol do Petronas Towers tvorca 
Pelli. Dve veže vyrastajú do prázdna. Spája ich 
peší most, ktorý s podpornou štruktúrou vy-
tvára tzv. bránu do nekonečna, do nebies, do 
centra Kuala Lumpuru. Dojem brány zosilňujú 
dva štyridsaťposchodové valce prilepené k ve-
žiam. Tvar pôdorysu vychádza z moslimskej 
osemcípej hviezdy, v ktorej je umiestnených 
osem polkruhov. Spolu tvoria šestnásťstran-
ný útvar. Súčasťou mrakodrapu je aj kaplnka, 
ktorá umožňuje moslimským pracovníkom 
modliť sa, kľačiac smerom k Mekke. V každej 
veži Petronas Towers je 29 rýchlostných dvoj-
poschodových výťahov a 10 eskalátorov. 
Architekt Pelli sa stavbou snažil reagovať na 
podnebie, moslimskú kultúru a tradičnú ma-Manhattan, New York



lajzijskú architektúru. Mrakodrap sa vyníma 
medzi najvýznamnejšími budovami metropo-
ly, postavenými britskými kolonistami alebo 
v globálnom komerčnom štýle.

Najznámejší: Empire State 
Building, New York

V New Yorku sa éra výškových budov začala 
vďaka architektovi Danielovi H. Burnhamovi, 
ktorý pomohol vybudovať Chicago. Jeho 
prvý projekt výškovej budovy z roku 1903, 
populárny Fuller Building, sa stal symbo-
lom mesta. Dvadsaťjedenposchodový mra-
kodrap s výškou takmer 300 stôp vstúpil do 
dejín pod prezývkou Flatiron Building (Dom 
Žehlička) ako najvyšší na svete. O rok neskôr 
postavil chicagsky architekt Cyrus W. Eidlitz 
ešte vyššiu budovu, vydavateľstvo New York 
Times na Times Square vysoké 362 stôp. 
Počas ďalších šesťdesiatich rokov New York 
povesť mesta s najvyššou budovou na svete 
nestratil. Zaslúžil sa o to mrakodrap v centre 
Manhattanu vysoký 443,2 metra, ktorý viedol 
rebríček najgigantickejších výškových budov 
zemegule neuveriteľných štyridsať rokov.
Empire State Building, symbol technického 
rozmachu 20. storočia, situovali na miesto vi-
diteľné zo všetkých strán New Yorku. Nápad 
postaviť ho skrsol v hlave Johna Jacova 
Raskoba, neskoršieho riaditeľa koncernu 
General Motors. Budovu projektovalo známe 
architektonické štúdio Shreve, Lamb  
& Harmon. S výkopovými prácami začali  
22. januára 1930 po tom, čo na Piatej avenue 
zbúrali hotel Waldorf-Astoria. Dobre zorgani-

Petronas Towers, Kuala Lumpur

Chrysler Building,  New York



VISIONS 03|200642 | 43

A R C H I T E K T Ú R A

zovaný postup prác 3 500 stavebných robot-
níkov dodnes vzbudzuje úžas. Na mrakodra-
pe strávili dohromady len 14 mesiacov.
Budovu dokončili v roku 1931 ako skutočný 
technický unikát. Jej základy siahajú do hĺbky 
16,7 metra pod úroveň terénu. Na konštrukcii 
je zavesený obvodový plášť z tehlového podkla-
du pokrytého vápencovými doskami. Nosná ni-
tovaná oceľová kostra zdvihla stavbu do vtedy 
ojedinelých 102 poschodí. Mrakodrap však pô-
sobil ešte mohutnejšie, pretože v strede ostro-
va ho neobklopovalo toľko výškových budov, 
ako by to bolo na južnom cípe Manhattanu. Na 
fasádu použili architekti sivé materiály – vá-
pencové dosky, žulu, hliník a nikel. Vertikálne 
pásy z nehrdzavejúcej ocele kamuflujú spo-
je medzi kamenným obkladom a oknami. 
Mohutný podstavec, z ktorého vyrastá veža, 
zaberá päť poschodí. Vrchol sa končí špicom 
aerodynamických tvarov evokujúcim raketu. 
Hmotnosť mrakodrapu je okolo 331 000 ton, 
použili naň 10 miliónov tehál, namontova-
li 6 400 okien, natiahli 1 886 km výťahových 
lán a uložili kamenné dosky s celkovým ob-
jemom 5 663 m3. V šachte vnútri mrakodra-
pu premáva 62 výťahov s prístupovou chod-
bou v štýle art déco. Na 86. poschodie, na 
ktorom je prvá vyhliadková plošina, sa náv-
števníci vyvezú za jednu minútu. Bežcom 
trvá výstup po 1 860 schodoch na 102. po-
schodie 11 minút.

Ázijský tiger: World 
Financial Center, Šanghaj

Mrakodrap demonštruje staviteľský potenci-
ál juhovýchodnej Ázie, ktorý sa prebudil v de-
väťdesiatych rokoch. Aj keď projekt veže vzni-
kol v renomovanej americkej kancelárii Kohn 
Pedersen Fox. World Financial Center v čín-
skom Šanghaji stavali štyri roky za 75 miliárd 
japonských jenov. Po dokončení v roku 2001 
mal mrakodrap vysoký 460 metrov 94 poscho-
dí. To najvyššie tvoril zasklený tunel s výhľa-
dom cez tzv. oko. Ide o obrovskú kruhovú die-
ru v špici stavby, ktorá symbolizuje mesačnú 
bránu. Technicky tento architektonický prvok 
zmierňuje tlak vetra na hornú časť stavby.

Najtragickejší: World Trade 
Center, New York

Dve veže Svetového obchodného centra v New 
Yorku, prezývané dvojičky, so 110 poschodia-
mi merali vyše 415 metrov. Svetlo sveta uzre-
li v roku 1973 a ľahli prachom 11. septembra 
2001. Pád budov mal podľa odborníkov na 

svedomí obrovský žiar. Dokázal roztaviť oceľ, 
roztápajúcu sa bežne pri teplote 2 800 stupňov 
Fahrenheita. Dosiaľ nie je známe, čo presne 
ho vyvolalo. Jednou z alternatív je letecký ben-
zín – kerozín. Päť dní po tragédii, 16. septem-
bra 2001, NASA lokalizovala na Ground Zero 
miesta s najvyšším horením v čase tragédie. 
Epicentrum požiaru sa podľa nej nachádzalo 
na východnom rohu South Tower, kde teplota 
dosiahla len 1 377 stupňov Fahrenheita. Pritom 
v troskách WTC objavili experti kaluže rozliatej 
ocele. Príčiny nešťastia preto zostávajú stále za-
halené rúškom tajomstva.
Čierny 11. september nemal zásadný vplyv na 
ďalší vývin architektúry a výstavby mrakodra-
pov vôbec. Na ústupe neboli pre hrozbu tero-
rizmu ani vo svetových metropolách. Zmenil 
sa iba pohľad architektov na niektoré technic-
ké aspekty výškových budov. Z ekologického 
hľadiska sú mrakodrapy stále ideálnym rie-
šením a v porovnaní s rovnako nákladnými 
rodinnými domami na okraji miest poskytu-
jú jeho obyvateľom lepšiu dostupnosť centra. 
Očakávať, že Spojené štáty darujú svetu nový 
výnimočný, revolučný mrakodrap, je predčas-
né. Na americkom kontinente sú momentál-
ne v kurze lacné, jednoduché, ľahko predajné 
riešenia. Výstavbu najvyššieho objektu na sve-
te však ohlásili arabský Dubaj (Burj Dubai) či 
Japonsko (Sky City 1000).

Dnešné dvojičky sú už 
len dva laserové lúče

Empire State 
Building, New York

Torre Agbar,
Barcelona
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Si najlepší programátor Vo svete jednotiek a núl sa pohybujú ozajstní páni 
Programátori, obyčajní kóderi, lamy, aj úplní amatéri. 

Je čas oddeliť jednotky od núl!

Zapoj sa aj ty do IT LIGY a dokáž sebe i svetu, 
že patríš k najlepším.

Na stránke www.itliga.sk nájdeš úlohy, ktoré 
preveria tvoje programátorské schopnosti. 

Ich vyriešením sa zaradíš do rebríčka najlepších 
programátorov na Slovensku 

a tiež do hry o atraktívne ceny.

s
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POKLAD 
NA ZÁPÄSTÍ

Exkluzívne náramkové hodinky. Od bežnej predstavy o hodinkách sú vzdialené 

na kilometre. Človek si ich musí dať na ruku, aby to pochopil. A pocítil...

Klasická podoba hodiniek sa obmedzuje na tri 
ručičky, ciferník, v lepšom prípade ešte na číslo 
zobrazujúce deň v mesiaci. Na začiatku šesť-
desiatych rokov minulého storočia, keď po-
prední švajčiarski výrobcovia hodiniek spojili 
svoje sily a vytvorili quartzový strojček, ľudia 
začali zabúdať už aj na to najčarovnejšie – na 
naťahovanie hodiniek. Elektrický impulz ba-
térie, presnosť quartzového strojčeka a poho-
dlnosť jeho používania doslova uchvátili svet. 
V osemdesiatych rokoch však prudká ofenzíva 
a obrovský export hodiniek japonských výrob-
cov uvrhli tradičných švajčiarskych výrobcov 
do krízy. Tí odrazu pochopili, že existuje len je-
diná cesta. Vrátiť sa k tomu, čo vedia robiť naj-

TEXT: MIROSLAV KNAPÍK

FOTO: SHERON
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je najprv hodiny, potom štvrťhodiny a napo-
kon minúty po poslednej štvrťhodine. Podľa 
legendy túto komplikáciu vynašiel Vacheron 
Constantine, zakladateľ jednej zo súčas-
ných topznačiek náramkových hodiniek, pre 
Napoleona Banaparteho. Malý veľký dobyva-
teľ si tak mohol na bojovom poli skontrolovať 
čas bez toho, aby musel zapáliť žiarivú pocho-
deň. Minútová repetícia aj dnes pomáha nosi-
teľom hodiniek zistiť v tme aktuálny čas jed-
ným potiahnutím elegantného kĺzača na ľavom 
boku tela hodiniek. Konštruktérom hodiniek 
z IWC trval vývoj mechanizmu minútovej repe-
tície pre aktuálne modely Grande Complication 
a Portuguese päťdesiattisíc hodín. Ako väčšina 
komplikácií, aj táto je veľmi obľúbená, žiadaná 
a užitočná. A preto v hodinkách nesmie chýbať.

Myslia 500 rokov dopredu
Mnoho patentov a hodinárskych inovácií je vý-
sadou značky Rolex, ktorá v roku 1926 ukáza-
la svetu prvé vodotesné hodinky. V roku 1945 
tá istá značka uviedla model hodiniek, ktoré 
ako prvé na svete zobrazovali dátum. A presne 
o štyri desaťročia neskôr zasa hodinári z už 
spomínanej manufaktúry IWC ako prví na sve-
te do náramkových hodiniek integrovali me-
chanický nekonečný kalendár, ktorý zobrazo-
val všetky štyri číslice aktuálneho roka a bol 
naprogramovaný na pol tisícročia dopredu. 
Nekonečný kalendár dokáže bez akéhokoľvek 
zásahu zobrazovať presný dátum aj v prestup-
ných rokoch a práve preto je stelesnením ho-
dinárskej presnosti a dokonalosti.

Filigránske umenie
Náročnými komplikáciami sú aj ratrapant ale-
bo dvojitý chronograf, duálny čas, zobrazo-
vanie fáz mesiaca či indikátor rezervy chodu, 
ktorý nositeľovi hodiniek signalizuje, ako dlho 
môžu hodinky fungovať bez ďalšieho natiah-
nutia. Najkvalitnejšie modely náramkových 
hodiniek dokážu na jedno plné natiahnutie 
bežať aj osem dní. Absolútnou chuťovkou me-
chanických strojčekov je však systém automa-
tického naťahovania. Pohyb zápästia a celé-

ho tela nositeľa hodiniek spôsobuje, že malý 
rotor, kovové závažie upevnené na naťaho-
vací mechanizmus, sa voľne otáča uprostred 
strojčeka. Závažie rotuje v krúživých pohy-
boch vpred a vzad aj pri najmenšom pohybe 
zápästia. Pohyby rotora pritom natáčajú hlav-
né pero, plochú zvinutú pružinu, ktorá potom 
poháňa mechanické hodinky.

Ťažká exkluzivita
Zaujímavými kusmi medzi najkvalitnejšími 
hodinkami sú skeletonové mechanické ho-
dinky, ktorých puzdro z oboch strán chrá-
ni sklo. Pri týchto modeloch je zo strojčeka 
odstránený všetok prebytočný materiál, aby 
bolo možné čo najviac odhaliť a pozorovať 
jeho mechanizmus. Ciferník a mechanizmus 
zo zadnej strany hodiniek chráni zafírové 
sklo, ktoré je odolnejšie proti poškriabaniu. 
V exkluzívnych hodinkách sú samozrejmos-
ťou aj drahokamy, ktoré vynikajú nielen svo-
jou hodnotou, ale aj vlastnosťami a funkč-
nosťou, pretože sa menej opotrebúvajú a za-
bezpečujú minimálne trenie. Profesionálne 
rytiny, drevené dekorácie, bezskrutkové ná-
ramky či remienky z krokodílej kože sú už 
len poetickým rozuzlením snovej balady.

U koho končia  
exkluzívne hodinky?
Najkvalitnejšie a najdrahšie hodinky ne-
raz spoznajú majiteľov, skôr ako ich výrob-
ca dokončí. Platí to najmä pre limitované sé-
rie, pri ktorých sa precízne vypracuje v lep-
šom prípade päťdesiat kusov, v horšom len 
osem, päť, tri či dokonca len jediný kus. 
Najkvalitnejšie hodinky sú dokladom statu-
su, pýchou, vášňou i slabosťou, neraz na ne 
majiteľ musí čakať dlhšie ako na novú jachtu. 
A pritom aj ich ceny môžu byť veľmi podobné. 
V hodinárskom biznise sú známi tzv. zberate-
lia luxusných hodiniek, ktorí presne vedia, čo 
chcú. A sú za to ochotní zaplatiť pre bežného 
smrteľníka závratné sumy. Popravde, v týchto 
kruhoch cena už nie je rozhodujúca.

lepšie; k tomu, čo odjakživa robilo hodinky ho-
dinkami – k mechanickým strojčekom.

Nie sú komplikácie  
ako komplikácie
Práve zložitý mechanický strojček, ktorý môže 
pozostávať aj z tisícov drobných častí, je srd-
com kvalitných náramkových hodiniek. Tie 
sa spravidla skladajú ručne v pôvodných ma-
nufaktúrach s dlhoročnou tradíciou. Ak polo-
žíte hodinárovi otázku, ktoré hodinky sú naj-
hodnotnejšie, dostanete zhodnú odpoveď. 
Mechanické hodinky, ktoré kombinujú najviac 
hodinárskych komplikácií. Komplikácia v tom-
to prípade neznamená, že s hodinkami má ich 
nositeľ samé problémy. V hodinárskej termino-
lógii tento pojem označuje všetky mechanické 
funkcie okrem zobrazovania hodín, minút a se-
kúnd, ktoré konkrétny model hodiniek spája.

Boj s gravitáciou
Jednou z najprestížnejších a veľmi drahých 
komplikácií je Tourbillon, zložitý mechaniz-
mus, ktorý eliminuje časové odchýlky spô-
sobené vplyvom gravitácie pri každej zmene 
polohy hodiniek. Vynašiel ho a v roku 1801 si 
ho dal patentovať Abraham-Louis Breguet, ho-
dinárskymi odborníkmi považovaný za naj-
geniálnejšieho tvorcu hodiniek v histórii vô-
bec. Dnes je Tourbillon ako výnimočne jemné 
a malé majstrovské dielo dôkazom konštrukč-
nej vyspelosti a jedinečnosti najprestížnejších 
značiek hodiniek na svete. Mechanizmus tejto 
sofistikovanej komplikácie preto výrobcovia 
s pýchou obnažujú a pútajú ním pohľad fasci-
novaných očí priamo na ciferníku.

Vidieť v tme
Ďalšou netradičnou komplikáciou exkluzív-
nych hodiniek je mechanická minútová repe-
tícia, s ktorej pomocou hodinky akustickým 
signálom oznamujú na minútu presný čas. 
Rozdielnymi zvukmi minútová repetícia odbi-
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Umenie lietať/letecká 
skrutka

Leonarda da Vinci fascinovalo lietanie. 
Vytvoril podrobné štúdie letu vtákov a plány 

LEONARDO 
          DA VINCI 
LEONARDO 
          DA VINCI 

Keď načrieme do starých zápis-

kov a skíc Leonarda da Vinci (1452 

– 1519), uvidíme v nich krásu kre-

sieb čarodejníka z rozprávky. Do de-

tailov rozpracované písomnosti sved-

čia o pretlaku nápadov. Leonardo 

zanechal 13-tisíc strán poznámok. 

V rukopisoch namiesto jazyka súdo-

bých vzdelancov používal štýl blízky 

obyčajnému ľudu a pri tvorbe vynále-

zov rozmýšľal výsostne prakticky. Bol 

architektom, konštruktérom zbraní, 

mostov aj lietajúcich strojov, astronó-

mom, vynálezcom, vedcom. „Viem ro-

biť všetko,“ vyhlasoval hrdo da Vinci, 

ktorý predbehol dobu o niekoľko sto-

ročí. No vtedajší učenci ho väčšinou ig-

norovali. Zápisky o nezrealizovaných 

objavoch nikdy nerozširoval, až do  

19. storočia zostali utajené a takmer 

vôbec neovplyvnili vývoj vedy a techni-

ky. Svedectvá o výskumoch a pokusoch 

z oblasti matematiky, optiky, mechani-

ky, zemepisu, civilnej a vojenskej ar-

chitektúry, umenia lietať, vojenského 

umenia, hydrauliky, strojov a prístro-

jov však renesančného muža zaraďujú 

medzi osobnosti dejín modernej vedy.

ČARODEJNÍK 
ČI OSOBNOSŤ 
DEJÍN MODERNEJ 
VEDY?

TEXT: MÁRIA PONTISOVÁ

FOTO: DUŠAN KITTLER

na zostrojenie niekoľkých lietajúcich strojov. 
Jeho letecká skrutka sa stala najstaršou štú-
diou vrtuľníka vôbec. Založil ju na princípe 
jednej skrutky bez konca vsadenej v rotačnej 
osi. Skrutka s obvodom 5 metrov pozostáva 
zo štruktúry trubíc a plátna z pevného ľanu 

letecká skrutka



s kovovou spevňujúcou obrubou. Rotačnú 
os mohli rozkrútiť muži kráčajúci okolo nej 
alebo rýchly pohyb ľanom otočeným oko-
lo jej základne. Keď sa skrutka rýchlo uve-
die do pohybu, mala by vzlietnuť zo zeme. 
Leonardo v komentároch, spresňujúcich roz-
mery a materiály skrutky, hovorí o „zavŕta-
ní sa do vzduchu“. K tomu však nikdy nedo-
šlo. Z dnešného pohľadu pripomína princíp 
Leonardovho vynálezu viac vrtuľu moderné-
ho lietadla než skutočného vrtuľníka, založe-
ného na rotujúcich lopatách.

Matematika/kvadratúra 
kruhu

Problematika kvadratúry kruhu, jedné-
ho z najfascinujúcejších problémov v deji-
nách matematiky, nenechala pokojným ani 
da Vinciho. Matematický problém, starý 
ako geometria sama, nastolil ešte v 4. sto-
ročí pred našim letopočtom Euklides, kto-
rý chcel narysovať pomocou kružidla a pra-
vítka (bez stupnice) štvorec s rovnako plo-
chou, ako má daný kruh. Hľadaniu riešenia 
sa po celé veky venovali tisícku matema-
tikov. Leonardo až do konca svojho živo-
ta. V zbierkach jeho výskumov sa zacho-
vali desiatky nákresov zoradené do dvoch 
sérií, ktorými si overoval mnohé hypotézy. 
Napokon to, že sa iba s pravítkom a kružid-
lom povrch kruhu vypočítať jednoducho 
nedá, potvrdil až v roku 1882, teda 23 sto-
ročí po zadaní úlohy, C.L.F.Lindeman (1852-
1939). Dodnes sa pojem „kvadratúra kruhu“ 
chápe ako symbol nevyriešiteľnosti.

Vojenské umenie/ 
obrnený tank

Leonardo da Vinci odsudzoval vojnu a krvi-
prelievanie, no nebránilo mu to v tom, aby 
sa prejavil ako vynikajúci vojenský inžinier. 
Bol v službách niekoľkých armád, pre kto-
ré navrhol mnoho zbraní – guľomet, nie-
koľko druhov projektilov, klastrovú bombu 
(tarasnice, ktoré vybuchovali po náraze na 
zem) aj bojové delo, na ktorom sa dali na-
staviť uhol a výška, bolo pohyblivé a vyu-
žiteľné v boji. Pánovi Milána sľúbil, že mu 

vytvorí „bezpečné a neporaziteľné“ bojové 
vozidlo. V mysli génia tak vznikol prapre-
dok mobilného prostriedku, ktorému sa 
dnes v modernej armáde hovorí obrne-
ný tank. Zakrytá konštrukcia pripomínala 
korytnačku so štyrmi ozubenými kolesa-
mi. Sústava ozubeného súkolesia poháňa-
la drevený tank, ktorý zvnútra pákami po-
súvali ôsmi muži. Zo spodnej obruby ob-
jektu vytŕčali delá pripravené kedykoľvek 
vystreliť. Na vrchole sa „pratank“ zatváral 
malou vežičkou. Štrbiny v nej umožňovali 
prenikanie svetla a výhľad na okolie. Podľa 
novodobých konštruktérov je realizácia da 
Vinciho návrhu sporná a nepravdepodob-
ná. Odborníci však uznávajú, že mysliteľ 
pochopil umenie vojny a smer vývoja vo-
jenskej techniky.

Vojenská architektúra/ 
záchranný most

Štúdie vojenských mostov priviedli 
Leonarda da Vinci ku konštrukčne geniál-
nemu riešeniu. Pre armádu vymyslel do-
konalú realizáciu dreveného mosta, ktorý 
vojaci dokázali postaviť a operatívne zni-
čiť veľmi rýchlo. Na konštrukciu záchran-
ného mosta netreba ani železo, ani lano. 
Vďaka správnemu rozloženiu závaží pozdĺž 
pletiva unesie objekty s väčšou hmotnos-
ťou – ľudí, zvieratá, dopravné prostriedky. 
Most sa dá rýchlo rozobrať práve preto, že 
bez čo i len jedného dielca okamžite stráca 
stabilitu.

obrnený tank

záchranný most
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Stroje a prístroje/hodiny 
z Chiaravalle

Renesančný muž rád zdokonaľoval už existu-
júce vynálezy. Pre hodiny z Chiaravalle navr-
hol zvláštny ciferník. Jeden ukazoval minúty, 
v ďalšom obiehala ručička jeden celý okruh 
za hodinu, iná ručička ukazovala každých 24 
hodín. Ručička Mesiaca sa otočila v kruhu za 
takmer 27 dní a ručička Slnka za 365 dní.

hodiny 
z Chiaravalle

Zvláštne stroje  
a nástroje/bicykel

Nákres bicykla je najrozporuplnejším vedec-
kým objavom, ktoré da Vinci vo zväzkoch 
zanechal. Jeho nález vyvolal medzi odbor-
níkmi úžas, senzáciu, ba dokonca obvinenia 
z podvrhu falzifikátu. Autenticitu náčrtu ex-
perti doteraz spochybňujú. Nachádza sa síce 
v zbierke Leonardových skíc, no podľa neis-
tého ťahu ceruzkou je zrejme dielom jedné-
ho z jeho žiakov. Nič to nemení na skutočnos-
ti, že prvý bicykel, podobný tomu na obráz-

ku, skonštruoval až o tristo rokov neskôr, 
v roku 1818, barón Karl Christian 

Fredrich Ludwig Drais von 
Sauerbronn (1785 – 1951).

Zvláštne stroje  
a nástroje/skafander

Skafander určený na potápanie v hlbokých 
vodách nebol da Vinciho originálnym vyná-
lezom. Leonardo nápad rozpracoval a dal mu 
definitívnu podobu, veľmi podobnú súčasné-
mu odevu potápačov. Ten pôvodne pozostá-
val len zo zvona na hlavu. Neskôr da Vinci na 
dlhodobý pobyt pod vodou domyslel kožený 
potápačský odev. V mnohom ho inšpirovala 
príroda. Podvodným bádateľom navliekol na 
ruky veslovité rukavice pripomínajúce bla-
ny vodných vtákov. Pohyb pri zostupe zrých-
lil koženými vakmi s pieskom, umiestnenými 
na bokoch plávajúceho. Práve využívaním zá-
važí a nepriepustným vzduchovým aparátom 
riadil zostup aj návrat na hladinu.

Mechanika/skrutkové  
riadenie

Leonardova skrutka bez konca zapadá do 
ozubovej koľaje a doprava-doľava ohýba 
tyč, ktorú potom možno prepojiť s iný-
mi pohyblivými predmetmi. Technický 
komentár da Vinciho sa vzťahoval na 
fázy spracovania železa. Podobný mecha-

nizmus nájdeme dnes v moderných auto-
mobiloch.



Fotografie vznikli s láskavým dovolením Slovenského národného múzea – Historického múzea, ktoré 
do 15. septembra 2006 hostí na Bratislavskom hrade výstavu Leonardo da Vinci – Zvedavý génius.

Mechanika/valivé ložiská

Spojenie valčekov a gulí nebolo v Leonardo-
vých časoch ničím zvláštnym. Da Vinci však 
osem gulí oddelil rovnakým počtom rotujú-
cich cievok s polkruhovým povrchom. Tak 
zabránil tomu, aby sa gule navzájom dotýka-
li. Len voľne rotovali s minimálnym trením. 
Podobným spôsobom rozmýšľali budúci kon-
štruktéri, ktorí mali k dispozícii nové nára-
dia, kovy a mazivá.

mala poháňať sila rúk a nôh. Zámerom vyná-
lezcu bolo zvýšiť rýchlosť a výkon v porovna-
ní s tradičným veslovaním.

Umenie lietať/
Semiornitottero

„Kto by raz vyskúšal, ako chutí lietanie, na-
vždy by chodil po zemi s očami obrátenými 
k oblohe, ktorú brázdil a kam by sa chcel 
stále vracať,“ napísal raz da Vinci do  
svojho denníka. Práve Semiornitottero 
s rozpätím krídel približne 10 metrov je 
ikonou Leonardovho vynálezcovského du-
cha. Zariadenie podobné dnešnému roga-
lu neriadil ešte pilot pohybom tela, ktoré 
bolo vložené do ľahkej konštrukcie z rúrok, 
upevnenej v strede zariadenia. Krídla vy-
nálezca skonštruoval len čiastočne pevne, 
na okrajoch boli pohyblivé. Leonardo tak 
upustil od pôvodnej myšlienky mávajúcich 
krídel, pretože si zrejme uvedomil, že vnú-
torná časť krídel vtákov sa hýbe pomalšie 
než vonkajšia a slúži skôr na podporu. Pri 
konštrukcii radí Leonardo použiť ľahké ma-
teriály ako rúrky, plátno, surový hodváb na 
viazanie a špeciálnu kožu. Semiornitottero 
je predchodcom vetroňa Otta Lilienthala 
(1848 – 1896).

Mechanika/lopatkový čln

Podľa rybieho vzoru nakreslil vynálezca da 
Vinci tvar trupu nového lopatkového člna. 
Prostredníctvom pák ho zvnútra plavidla 

lopatkový čln

Semiornitottero
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M Y  V I S I O N S

Ste svetovo uznávaným expertom v oblasti 
umelej inteligencie a jedným zo zakladajú-
cich osobností ňou inšpirovanej teórie sys-
témov gramatík. Čo robíte na vysokej ško-
le s manažérskym zameraním, na ktorej ste 
prednedávnom začali pracovať? Zmenili ste 
pole pôsobnosti?
Nezmenil som ho, iba trochu rozšíril. 
Podieľam sa na výučbe študijného odboru 
znalostný manažment a snažím sa aj o vý-
skum v tej oblasti. Na prvý pohľad to tak nevy-
zerá, ale je to oblasť, ktorá úzko súvisí s ume-
lou inteligenciou, hlavne s problematikou po-
čítačového spracovania poznatkov a s jej apli-
káciami v oblasti expertných systémov. Hovorí 
sa, že informačný vek sa pomaly končí a na-
miesto neho nastupuje znalostná spoločnosť. 
Počas informačného veku sme nazhromaž-
dili mnoho dát, ktoré sme sa naučili dobre 
uchovávať a triediť. Avšak stará známa prav-
da hovorí, že cena toho, čoho je veľa, klesá. 
Tvrdenie, že informácie majú obrovskú hod-
notu, sa dnes začína relativizovať. Dôležitejšie 

O STROJOCH A ĽUĎOCH
Nové technológie nás obklopujú čo-

raz viac, začínajú dokonca útočiť aj 

na naše telá. Zatiaľ iba v podobe kar-

diostimulátorov, umelých kĺbov, ner-

vov a dopestovaných tkanív. Doba, 

keď sa aj mikročipy a implantáty roz-

širujúce telesné a duševné schopnos-

ti stanú nevyhnutnou súčasťou našej 

identity, však nie je veľmi vzdialená. 

Otázne zostáva, či naozaj dokáže-

me nové technológie asimilovať alebo 

asimilujú ony nás. Môže sa však stať 

aj to, že sa definitívne ocitneme na

vedľajšej vývojovej koľaji.

je niečo úplne iné – znalosti. V situácii, keď 
má každý rovnaké informácie, úspešnejší 
bude ten, kto ich dokáže lepšie a rýchlejšie 
dať do správnych súvislostí. Narábanie s in-
formáciami s maximálnou možnou efektivi-
tou je predmetom znalostného manažmen-
tu. Z môjho pohľadu je to jedna z aplikačných 
oblastí umelej inteligencie. Veď využíva to, 
čo je tradičným predmetom skúmania ume-
lej inteligencie: možnosti počítačovej podpo-
ry nadobúdania, uchovávania, využívania, 
sprístupňovania, šírenia a ochrany poznatkov 
a znalostí. V spojitosti s takto chápaným zna-
lostným manažmentom sa začína nielen ho-
voriť, ale veľmi intenzívne aj premýšľať o zna-
lostnej ekonomike, ktorá sa pokúsi využiť vý-
hody plynúce z vlastnenia už nie informácií, 
ale poznatkov, znalostí. Nástup takejto eko-
nomiky bude mať, samozrejme, aj hlbší a šir-

TEXT: MARTIN DOMČEK

FOTO: DUŠAN KITTLER



Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.

Narodil sa v roku 1951 v Nových Zámkoch.  Vyštudoval matematiku na 
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Venuje sa umelej inteligencii 
a jej aplikáciám, teoretickej informatike a kognitívnej vede. Pôsobil na UK 
a Ekonomickej univerzite v Bratislave, na UPJŠ v Košiciach, na Univerzite 
L. Eötvösa v Budapešti a na Vysokej škole technickej I. Szechényiho 
v Györi. Bol hosťujúcim výskumníkom na MIT Artificial Intelligence
Laboratory v Cambridgei (USA), viedol špecializované doktorské kurzy na 
Technickej univerzite vo Viedni a na Rovira i Virgili University v španiel-
skej Tarragone. Najrozsiahlejšiu medzinárodnú pozornosť vzbudili jeho 
práce z oblasti umelej inteligencie a decentralizovanosti procesov súvi-
siacich s inteligenciou systémov, ktoré vyústili do teórie systémov gra-
matík, ktorej je spoluzakladateľom. V súčasnosti pôsobí ako profesor na 
Sliezskej univerzite v Opave a na Vysokej škole manažmentu v Bratislave. 

dalo nájsť, to dosiaľ nevieme. Ale vieme, že 
práve usúvzťažnením faktov sme sa dote-
raz v rámci našej vedy dopracúvali k novým 
objavom. Takže podporiť naše ľudské úsilie 
nejako technicky, trebárs vhodným využíva-
ním výpočtovej techniky a technológií Data 
Miningu, sa môže ukázať ako schodná cesta 
prehlbovania nášho poznania. 

Je pravda, že naše poznávanie má limity, kto-
ré môžu stroje ľahko prekročiť...
Som presvedčený, že ďalší vedecký pokrok je 
veľmi silno podmienený práve zapojením in-
formačných a znalostných technológií do pro-
cesu objavovania. Možno sme sa už ocitli, ale-
bo sa v pomerne blízkej budúcnosti ocitneme, 
na hraniciach našich rýdzo ľudských schop-
ností objavovať. Nakoniec, ani bez technickej 
podpory prístrojov ako mikroskop či teleskop 
by sme dnes nevedeli to, čo sa nám podari-
lo s ich použitím objaviť. Počítač bude celkom 
určite „prístrojom“, ktorý nám v mnohom po-
môže.  Ľudský život je príliš krátky na to, aby 
sme mohli niektoré javy spoľahlivo zazname-
nať a nájsť medzi nimi súvislosti. Napríklad 
vďaka záznamom našich predkov sme schop-
ní uvedomiť si periodicitu návratu komét, 
lebo je to mimoriadne impozantný úkaz. Iné, 

menej nápadné, prípadne komplikovanej-
šie periodicky sa opakujúce udalosti však 

možno vôbec nepostrehneme. Sami ne-
dokážeme medzi nimi nájsť súvislosť, 
ktorú počítač spoľahlivo identifikuje.

Mnohé choroby a defekty sa dnes vďaka 
novým technológiám, liečebným postupom 

a rozličným implantátom úspešne 
liečia. Prežívajú ľudia, ktorí by boli 

ešte pred pár rokmi odsúde-
ní na smrť. Neoslabuje sa tým 
kritickým spôsobom náš ge-
nofond?

Isteže sa oslabuje. V budúcnosti budeme 
pravdepodobne geneticky veľmi ľahko na-
padnuteľní a slabučkí. Prirodzený výber 
v ľudskej populácii, najmä tej tzv. západnej, 
už pomerne dávno nefunguje. Otázne však 
je, či nás to o nejakých tristo rokov bude vô-
bec trápiť. Význam biologického v nás sa 
bude postupne znižovať v prospech tech-
nického, v širšom zmysle slova kultúrne-
ho. Dnes je evolučným faktorom príroda, 
biologično. Nie je však vylúčené, že postu-
pom času sa vyčerpá. Už teraz sa začíname 
adaptovať na svet, v ktorom biologické javy 
nebudú také dôležité. Vieme si predstaviť, 
že človek je schopný prežiť celý svoj život 
v prostredí nejakého veľkomesta, teda v zása-
de v úplne kultúrnom prostredí. Spoľahlivo 
sa tam dokáže aj rozmnožovať. Dokážeme si 
predstaviť aj celé generácie ľudí, ktorí ne-
opustia urbánne prostredie. Nakoniec my 
všetci žijeme v úplne inom a omnoho „tech-
nickejšom“ prostredí než naši predkovia po-
vedzme tri generácie dozadu. Vďaka stro-
jom vieme prežiť s poruchami, s ktorými by 
nám to biologično nedovolilo – zoberte si 
napríklad kardiostimulátory. Vieme sa do-
konca množiť vtedy, keď nám to biologično 
neumožňuje – to je zas vec asistovanej re-
produkcie. Vďaka genetickým modifikáciám
dokážeme deti čoraz úspešnejšie zbavovať 
genetických porúch rodičov. Jednoducho sa 
postupne stávame nezávislejšími od prírody. 
Namiesto toho, aby sme seba prispôsobovali 
svetu, prispôsobujeme svet sebe. 

V súvislosti s čoraz komplikovanejšími štruktú-
rami – či už v oblasti informatiky, vedy, alebo 
bežného života – sa veľa hovorí o fenoméne 
nazývanom emergencia. Ako by ste ho opísali?
Ja sa tým fenoménom zaoberám hlavne v kon-
texte robotiky a problematiky tzv. multiagen-
tových systémov, ale pokúsim sa vysvetliť pod-

ší spoločenský dosah. Na miesto informačnej 
spoločnosti  nastupuje postupne znalostná 
spoločnosť. A v každom z týchto kontextov sa 
celkom určite uplatní niečo z toho, k čomu 
viedol aj výskum v oblasti umelej inteligencie 
a jej aplikácií.

Dnes sme doslova zahltení množstvom infor-
mácií. Pohodlnejšie, než hľadať medzi nimi 
súvislosti, je prijať hotové riešenia, dopredu 
vytvorené systémy, ktoré ich usúvzťažnia za 
nás. Nie je to určitá diskvalifikácia kreativity? 
Nestávame sa čoraz ovplyvniteľnejšími a zá-
vislejšími od techniky?
Nemyslím si to. Pomocou počítačov obja-
vujeme nové vysoko sofistikované spôsoby,
ako získavať informácie a nachádzať aj me-
dzi zdanlivo nespojiteľnými faktmi zaujíma-
vé súvislosti – nové poznatky. V informatike 
je teraz mimoriadne módna oblasť nazýva-
ná Data Mining, do slovenčiny sa to prekla-
dá ako dolovanie dát. Jej podstatou je práve 
počítačom podporované nachádzanie sú-
vislostí v obrovskom a nijako neštruktúro-
vanom oceáne údajov. Predstavte si naprí-
klad, že ktosi podrobí takejto 
analýze obrovské množ-
stvá údajov o pacien-
toch nazhromažde-
né a uchovávané po 
desaťročia v infor-
mačných systémoch 
nemocníc. Koľko 
doteraz skrytých sú-
vislostí by sa takto 
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statu emergencie na trochu inom príklade. 
Zoberte si obraz nejakého maliara a skúmaj-
te ho pod mikroskopom – dozviete sa mnoho 
vecí o vlnových dĺžkach svetla, ktoré odráža, 
o vzdialenosti medzi jednotlivými farebnými 
bodmi a podobne. Dozviete sa takmer všet-
ko o fyzikálnych vlastnostiach toho obrazu. 
Predstavte si, že vaše oči by boli tým mikro-
skopom. To znamená, že by ste mali kvantum 
informácií o obraze, ale vôbec by ste nevedeli, 
čo vlastne predstavuje. Mali by ste len nejakú 
komplikovanú a zdanlivo chaotickú štruktúru 
farebných bodov. Aby ste obraz „uvideli,“ mu-
seli by ste odstúpiť od neho dostatočne ďale-
ko. Zrazu by sa pred vami akoby zázrakom ob-
javila jeho úplne nová vlastnosť – napríklad, 
že predstavuje dom. To je emergencia – jav, 
ktorý vzniká na určitých úrovniach pozorova-
nia systému, ktorý však nie je redukovateľný 
na nižšie či vyššie úrovne. O obraze na jednej 
úrovni pozorovania môže povedať mnoho tre-
bárs fyzik, na inej úrovni o ňom môže hovoriť 
teoretik výtvarného umenia, alebo architekt 
ktorého už nemusí zaujímať, čo obraz znázor-
ňuje, ale trebárs iba to, ako ním vhodne dopl-
niť nejaký interiér. Všetci hovoria o tom istom 
obraze, ale každý ho vníma z vlastnej pozície. 

Podobný je aj príklad mraveniska...
Áno, ten sa veľmi často používa. Nijaký mra-
vec nedokáže sám postaviť mravenisko, 
nemá to nikde zakódované. Ak je však mrav-
cov dostatočný počet, zdanlivo nevysvetliteľ-
ne sa objaví v ich „systéme“ nová vlastnosť – 
vedia postaviť takú mimoriadne komplikova-
nú štruktúru, akou je mravenisko. Problém 
je v tom, že pri našom pozorovaní sa sústre-
díme na mravca – podobne ako pri obraze 
na farebný bod. Skúsme však odstúpiť o kú-
sok ďalej – potom sa nám objaví ako objekt 
nášho záujmu mravenisko a mravčekovia 
v ňom môžu začať hrať úlohu, akú hrajú fa-
rebné body na obraze pre teoretika umenia. 
Z odstupu sa môže tým „skutočným“ orga-
nizmom javiť práve celé mravenisko...

Rovnako komplikovanou štruktúrou je aj in-
ternet. Nemôže v nej emergovať nejaká zdan-
livo nová vlastnosť – napríklad sebauvedo-
menie?
Internet je mimoriadne zaujímavá štruktú-
ra. Málokto si to uvedomuje, ale už dnes ho 
prakticky nemožno vypnúť. My ho vnímame 
z úrovne jednotlivých používateľov a povieme 
si, že odpojíme svoje počítače a je to. Môžeme 
dokonca odpojiť aj mnoho veľkých serverov. 
Ale celoplanetárna dohoda, ktorá by zabezpe-
čila vypnutie skutočne všetkých, je prakticky 
nerealizovateľná. Vytvorili sme teda nebadane 
niečo, nad čím nevládneme tak ako nad bež-
nými strojmi či zariadeniami. Situácia s in-
ternetom pripomína trochu aj to, o čom sme 
práve hovorili v súvislosti s mraveniskom 
a mravčekmi. Privykli sme si vnímať internet 
na úrovni jednotlivých počítačov a ich prepo-
jenosti. Sme náchylní vidieť ho ako rozsiahlu 
sieť individuálnych počítačov. Dokonca aj pri 
jeho teoretickom skúmaní si ho predstavuje-
me takto. Ale nedostávame sa týmto do situá-
cie, v ktorej sme boli, keď sme chceli vysvetliť 
vznik mraveniska vychádzajúc zo schopnos-
tí jednotlivých mravcov? Nemali by sme tro-
chu od počítačov poodstúpiť a hľadať pozície 
na skúmanie internetu na akejsi vyššej úrovni 
než na úrovni počítačovej siete? Niektorí od-
borníci dokonca považujú internet za úplne 
novú formu života – takú, ktorá sa na zabez-
pečenie svojej existencie nepotrebuje množiť. 
To je z hľadiska prírody nová a mimoriadne 
zaujímavá vlastnosť. My o jeho prejavoch ne-
musíme vedieť vôbec nič – podobne ako naše 
črevné baktérie nemajú ani poňatia o existen-
cii svojho hostiteľa. Sme pre ne jednoducho 
príliš komplikovanou štruktúrou na to, aby si 
ju dokázali vôbec uvedomiť.

Stroje a počítače budú za nás vykonávať čo-
raz viac odbornej práce – budú z nich lep-
ší vedci, presnejší chirurgovia, spoľahlivejší 
úradníci... Nemôže sa stať, že v pretechnizo-
vanom svete stratí naša existencia opodstat-
nenie, že už nebudeme ďalej potrební?

Myslím si, že to nebudeme tak pociťovať. 
Naše priority sa však určite zmenia a pre-
sunú sa z pracovnej do estetickej oblas-
ti. Umenie nadobudne oveľa väčší význam 
v živote našich potomkov, možno sa začnú 
viac sústreďovať na vlastný spôsob života 
a vlastné telo, na estetizáciu seba a svojho 
prostredia. Umožnia to aj pokročilé techno-
lógie – bude oveľa jednoduchšie upravovať 
vlastný výzor a rozširovať svoje schopnos-
ti pomocou rozličných implantátov, umelo 
dopestovaných tkanív, nových technológií 
a podobne. Vzájomné prenikanie strojov 
a ľudských tiel je zrejme nezvratný proces, 
ktorý významne zmení ľudský život v bu-
dúcnosti.

Otázne je, či v budúcnosti budeme vôbec po-
trební...
Niektorí futurológovia hovoria o postup-
nom nahrádzaní biosféry technosférou. 
Dokázateľný fakt je, že čím je spoločnosť 
pokročilejšia, tým menej detí sa v nej rodí. 
Neviem, či to súvisí s tým, že v technizova-
nej budúcnosti bude treba menej ľudských 
jedincov... Ale tu v Európe je nás stále menej 
napriek tomu, že máme všetkého dostatok, 
aký predchádzajúce generácie nezažili. 

Ak by sme vnímali život ako komplikovaný 
systém, môže to byť forma jeho samoregulá-
cie? Môžu byť ľudia v rámci jeho vývoja pre-
žitkom, formou, ktorá sa stáva prekonanou?
V podstate áno, znižujúca sa pôrodnosť môže 
byť spôsobom, ako systém redukuje tie svo-
je časti, ktoré sa stávajú prebytočnými. Môže 
to byť vlastnosť, ktorá sa emergentne obja-
vila na istom stupni jeho komplikovanosti. 
Nakoniec, prečo by sme si mali nahovárať, že 
človek tu bude naveky? Vo svojej dnešnej po-
dobe tu naveky nebude. To je v zásade isté. 
Otázne je, či ako druh vyhynie, alebo sa pre-
mení v niečo, či cez neho povedie cesta evo-
lúcie k niečomu, v podobe čoho bude ďalej 
existovať. Napríklad v podobe nejakého ky-
borga? 
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DVD navigácia  
je minulosťou:  
prichádzajú SD karty

alebo do jednej z vyhĺbenín v batožinovom 
priestore. 
VDO Dayton uľahčuje vodičovi obsluhova-
nie navigačných dát. Každý navigačný sys-
tém MS 5200 obsahuje SD kartu, na ktorej 
je uložená celá európska cestná sieť spolu 
s tzv. zaujímavými miestami, akými sú čer-
pacie palivové stanice, reštauráciea iné ori-
entačné body. Navigácia sa naštartuje v mo-
mente, keď používateľ zasunie SD kartu do 
zariadenia, ktoré pre flexibilné používanie
a možné budúce rozšírenie funkcií obsahu-
je až dva kartové sloty. Spolu s SD kartou 
dostane každý zákazník aj DVD disk s cest-
nými údajmi o jednotlivých krajinách a re-
giónoch Európy, ako aj s mnohými ďalší-
mi produktmi od cestovného sprievodcu po 
zoznam reštaurácií. Navyše, DVD obsahu-
je interaktívne inštrukcie na obsluhu v je-
denástich jazykoch a ľahko pochopiteľný 
program, s ktorým možno obsah SD karty 
a DVD disku upravovať kliknutím počítačo-
vej myši. Všetky údaje z DVD disku môže po-
užívateľ stiahnuť aj na SD kartu a čítať ich 
priamo v MS 5200. 
Okrem zmeny pamäťovej technológie v MS 
5200 VDO Dayton zvýšil oproti predchodco-
vi s označením MS 5700 aj výkon. Vodič má 

napríklad nielen možnosť sledovať trojroz-
merný komplexný prehľad situácie z vtáčej 
perspektívy, ale môže si nastaviť aj uhol zo-
brazenia. Inžinieri navyše vyvinuli aj funk-
ciu automatického prispôsobenia. Ak si to 
situácia vyžaduje, displej zmení trojrozmer-
ný komplexný pohľad a automaticky zobrazí 
centrá miest vo väčších detailoch ako vidiec-
ke cesty a diaľničné úseky. MS 5200 zavádza 
novéštandardy v kvalite grafiky.
Špeciálny algoritmus karty zabezpečuje pri 
približovaní, odďaľovaní či pri posúvaní ply-
nulý obrazový prechod. 
VDO Dayton zlepšil aj plánovanie trasy. 
Vďaka zabudovanému TMC prijímaču MS 
5200 navádza vodiča okolo dopravných 
zápch a obchádzok. V budúcnosti si budú 
môcť vodiči naplánovať, uložiť a spraco-
vať až sedem trás s desiatimi medzistani-
cami. Tak ako všetky navigačné systémy, 
VDO Dayton aj MS 5200 možno použiť ako 
univerzálny modul s voľne nastaviteľným 
programom pre informácie a zábavu. Vodiči 
si k nemu môžu pridať viaceré monitory 
rôznych veľkostí alebo inovatívne spätné 
zrkadlo so zabudovaným monitorom. K MS 
5200 môžu pripojiť aj DVD prehrávač, TV tu-
ner či dokonca spätnú kameru.

TEXT: MICHAL BEDNÁR

FOTO: SIEMENS

Motoristi sa už dnes môžu tešiť na integ-
rovaný navigačný systém, ktorý sa zaobíde 
aj bez diskov CD ROM a DVD. Celoeurópska 
cestná sieť už nie je uložená na striebris-
tých diskoch, ale na kompaktnejších SD kar-
tách. Z tejto priekopníckej zmeny systému 
budú vodiči profitovať hneď niekoľkokrát.
Zariadenie je lacnejšie ako kvalitatívne po-
rovnateľné DVD a CD systémy, a pritom pri 
inštalácii zaberie omnoho menej miesta. 
Výkonnosť navigačného systému neutrpela, 
naopak, v porovnaní s predchodcami ju má 
VDO Dayton vyššiu. Najväčšími kvalitami no-
vého navigačného systému MS 5200 sú opti-
málna používateľská ergonómia, extra rých-
la kalkulácia trasy, vynikajúce vykreslenie 
mapy a perfektné začlenenie do vozidla. 
Vďaka nahradeniu DVD diskov kompakt-
nými, ale výkonnými pamäťovými karta-
mi, ktoré sa používajú v mobilných tele-
fónoch alebo v digitálnych fotoaparátoch, 
je nový navigačný systém nielen lacnejší, 
ale aj menší. Hoci v sebe ukrýva TMC prijí-
mač, ktorý umožňuje prijímať informácie 
o doprave počas jazdy, veľkosť zariadenia 
sa zmenšila o 60 percent na formát malej 
knihy. V automobile sa tak dá bez problé-
mov uložiť do medzisedadlového priestoru 
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Prototyp  
s multipalivovým  
motorom
Pri príležitosti súťaže o čo najmenšiu spotrebu 
Michelin Challenge Bibendum 2006, ktorá sa kona-
la v dňoch 8. až 12. júna v Paríži, predstavila Volvo 
Car Corporation prototyp multipalivového automo-
bilu.
Značka Volvo zastáva stanovisko, že k mobilite 
nevedie iba jedna cesta, ale niekoľko rozdielnych 
ciest. Lokálne podmienky sú rozličné, a preto jedi-
ný druh regeneratívneho paliva nemôže nahradiť 
všetky fosílne palivá. Z tejto filozofie vychádza aj
postoj švédskeho výrobcu, ktorý ponúka už 50 per-
cent všetkých modelov s motorom na obnoviteľné 
zdroje energie. Nový motor, ktorý môže spaľovať 
päť rozličných druhov paliva, vychádza z osved-
čeného benzínového päťvalca Volvo, prepĺňaného 
turbokompresorom. Vďaka inovatívnej technike 
multipalivový motor, ktorý dosahuje najväčší vý-
kon 147 kW (200 k), vyniká kultúrou chodu a spon-
tánne reaguje na zmeny polohy pedálu akcelerá-
tora. Ako prvý druh paliva prichádza do úvahy tzv. 
Bioethanol E 85 – zmes 85 % etanolu a 15 % benzí-
nu. Používanie Bioethanolu E 85 znižuje čistú pro-
dukciu oxidu uhličitého vo výfukových plynoch 
o 80 % v porovnaní s benzínom. Ďalším možným 
druhom paliva je metán, buď vo forme zemné-
ho plynu, alebo biometánu. Ako štvrtý druh pali-
va sa môže použiť Hythan – zmes s podielom 10 % 
vodíka a 90 % metánu. A nakoniec, motor Volvo 
Multi-Fuel môže spaľovať aj bezolovnatý benzín. 
Inovatívny motor spĺňa všetky známe emisné nor-
my na svete vrátane navrhovanej normy Euro 5.

Hybridný luxus
Lexus predstavil úplne nový hybridný 
luxusný sedan LS 600h. Uvedenie hyb-
ridu s pohonom všetkých štyroch ko-
lies je v Európe naplánované až na jún 
2007. Lexus LS 600h bude prvým vozid-
lom na svete, ktoré bude poháňať plne 
hybridný motor V 8. Pohonný systém 
spája úplne nový päťlitrový benzínový 
motor V 8 s veľkými, vysokovýkonnými 
elektrickými motormi a novovyvinutou 

TEXT: MICHAL BEDNÁR

FOTO: LEXUS
TEXT: MICHAL BEDNÁR

FOTO: VOLVO



Havárie kamiónov so smrteľnými násled-
kami postihujú aj Slovensko. EÚ požadu-
je za desaťročie do roku 2010 znížiť počet 
úmrtí pri dopravných nehodách na polo-
vicu. Zároveň však avizuje do roku 2030 
až 75-percentný rast prepravných výko-
nov. Východisko z tejto situácie ponúka 
nákladný automobil Mercedes-Benz so 
zvýšenou mierou bezpečnosti. Odborníci 
vo svete ho hodnotia ako vôbec najbezpeč-
nejší medzi týmito korábmi ciest.
Uvedený prvý sériovo vyrábaný a už aj do 
SR dodávaný ťažký nákladný Mercedes-
-Benz Actros dokáže výrazne eliminovať 
najčastejšie príčiny dopravných nehôd 
tohto druhu vozidiel: spôsobené naraze-
ním zozadu do iných vozidiel (v Nemecku 
51,7 percenta kolízií), ako aj vychýlením 
sa z vlastného jazdného pruhu (18,2 per-
centa). Na to mu slúžia také novovyvinu-
té a novoinštalované prevratné systémy, 
ako sú asistent núdzového brzdenia, asis-
tent pri cestnej zápche, asistent udržiava-
nia smeru a asistent regulácie odstupu. 
Ponúka aj ďalšie prvky bezpečnosti – me-
dzi nimi asistenta stability a rozknísania, 
poistky proti samovoľnému cúvaniu či 
kabíny optimalizované pre prípad nára-
zu, integrované trojbodové bezpečnost-

né pásy, ochranný rám proti podbehnutiu 
osobného vozidla pod karosériu náklad-
ného automobilu a mnohé ďalšie.
Uplatnenie týchto systémov má aj reálne 
ekonomické výhody. Podľa prvých výsled-
kov ročného porovnávania prevádzky tisíca 
vozidiel môžu uvedené aktívne bezpečnost-
né systémy znížiť straty v dôsledku nehôd 
zapríčinených vodičmi až desaťnásobne!
Nový Actros predstavuje vyústenie polsto-
ročia snáh konštruktérov tejto značky vy-
tvárať vozidlá, ktoré by jazdili bez nehôd. 
Na tejto ceste boli pri nemalých investíci-
ách objavené airbag, ABS, núdzový brzdo-
vý systém BAS, ESP a ďalšie priekopnícke 
aktívne systémy na predchádzanie neho-
dám a pasívne systémy na zmiernenie ich 
následkov.
Pred 25 rokmi úžitkové automobily 
Mercedes-Benz ako prvé dostali antibloko-
vací systém, neskôr elektropneumatické 
radenie či reguláciu preklzovania hnacích 
kolies. Neskôr sa výbava ťažkých náklad-
ných automobilov tejto značky rozrástla 
okrem iného o elektronicky riadené ko-
túčové brzdy a núdzový brzdový systém. 
Dnes poskytujú ich výrobcovia aj metodi-
ku pre najrýchlejšie vyslobodzovacie a zá-
chranárske práce.

Latka bezpečnosti opäť vyššie

Bez bezpečnostných systémov sa vozidlo pri prudkom manévri začína nakláňať do strany.
Jeho prevráteniu už bránia iba prídavné bočné kolesá, zadné kolesá má vo vzduchu.

Mercedes-Benz Actros Safety Truc zostáva vďaka bezpečnostným systémom v rovnakej kritickej 
situácii stále všetkými kolesami „prilepený“ k vozovke.

TEXT: PETER KRESÁNEK

FOTO: DAIMLERCHRYSLER

vysokokapacitnou súpravou akumuláto-
rov. Hybridný pohon dosahuje maximálny 
kombinovaný výkon viac ako 435 konských 
síl (320 kW). Na rozdelenie tohto ohrom-
ného výkonu a pre vynikajúcu stabilitu ria-
denia sa využíva nový mechanický systém 
pohonu všetkých kolies. LS 600h využíva 
aj novovyvinutú dvojstupňovú elektronic-
ky riadenú plynule variabilnú prevodov-
ku (E-CVT). Ako výsledok starostlivej kon-
štrukčnej techniky a NVH merania bude 
hybridný LS jedným z najtichších doteraz 
vyrobených automobilov.
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Ak si položíme otázku, čo je pri špor-

tovaní najdôležitejšie, jednou z naj-

častejších odpovedí bude celkom 

správne obuv. Aj v tejto sfére dochá-

dza k raketovému pokroku. Kvalitné 

tenisky či kopačky pomáhajú vrcho-

lovým športovcom k čoraz lepším 

výkonom a veľkým víťazstvám, re-

kreační vyznávači pohybu v nich na-

chádzajú potrebné pohodlie a obme-

dzujú riziko poranení. Pravda, ak sú 

tenisky kvalitné. 

PRE POHODLIE 
AJ VEĽKÉ VÝKONY

Kým v minulosti sa šili topánky na mieru, dnes 
vychádzame prevažne zo sériovo vyrábanej 
obuvi. Moderné technologické metódy však 
umožňujú náročnejším zákazníkom dopriať si 
komfort s topánkou vytvorenou presne na ich 
chodidlo. Progresívnou metódou je počítačo-
vý systém FootScan, dnes už ponúkaný aj na 
Slovensku. Základom tejto technológie je digi-
talizačné zariadenie, pomocou ktorého sa zo-
sníme tvar obidvoch nôh a chodidiel. Súčasne 
sa zmeria rozloženie síl pôsobiacich na podlož-
ku. Získané údaje sa potom uložia do počítača 

a možno s nimi pracovať pri výrobe. Analytický 
softvér na základe nich navrhne optimálny tvar 
ns vyhotovenie každej tenisky samostatne. 
Samozrejme, prihliada sa na to, o aký šport ide 
a do akého druhu prostredia má byť teniska ur-
čená. Kým v samých začiatkoch v roku 2001 sa 
tento systém uplatňoval iba v prípade kopačiek, 
dnes ním možno navrhnúť a vyrobiť akýkoľvek 
druh športovej obuvi.

Veda menom kopačka

Všetko sa to začalo pred vyše osemdesiatimi 
rokmi, keď sa nemecký obuvník Adolf Dasler 
rozhodol ušiť prvý pár kopačiek. Vysoká kožená 
obuv vyzerala na súčasné pomery smiešne, ale 
napriek tomu to bol významný moment v his-
tórii výroby futbalovej obuvi. Priekopník Dasler 
neostal len pri jednom pokuse, v roku 1925 už 
vyrábalo dvanásť zamestnancov rodinnej fir-
my v Herzogenarauchu päťdesiat párov kopa-
čiek denne a podnik sa rýchlo rozrastal. Dnes je 
spoločnosť Adidas lídrom vo výrobe kopačiek 
a každý rok zaplavuje trh novými modelmi. 

Zostavte si vlastnú  
kopačku!

Od čias prvých kožených „pokusov“ v dvad-
siatych rokoch minulého storočia pretieklo 

1954
Walter Fri

1958
Weltmeister

1962
WM62

TEXT: STANISLAV ČARSKY

FOTO: SHUTTER STOCK, 
ADIDAS, PUMA
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Ultraľahké kopačky od Pumy. Typ V1.06 Boot má vrchnú syntetickú vrstvu 
ConTec s intergrovanou ponožkou hrubú iba 0,4 milimetra. 

2006

+F50 Tunit

obuv. Musí cítiť, že mu kopačky sedia, keď krá-
ča na ihrisko. Pre mňa nie je dôležitý len tento 
pocit, ale aj vzhľad kopačiek. Rád sa zúčastňu-
jem na tvorbe dizajnu svojich topánok. Každý 
nový model, ktorý Adidas prinesie na trh, od-
zrkadľuje iné stránky mojej povahy. Teraz je to 
model Bojovník. Veľmi sa mi páči, ako vyzerá,“ 
hovorí jeden z najlepších hráčov sveta David 
Beckham.

Čo kus, to originál

Súčasťou ponuky tenisiek vyrobených me-
tódou FootScan je aj vzorkovník, podľa kto-
rého si zákazník zvolí vizuálnu podobu svo-
jej obuvi. Sám si vyberie strih, grafické prvky
a povrchové úpravy, čím svoje tenisky posúva 
do kategórie originálu. Fantázia výrobcu prak-
ticky nepozná hranice, pokojne vám na topán-
ku odtlačia váš vlastný podpis. Proces výroby 
prebieha na počítačovej obrazovke trojdimen-
zionálne, čím sa docieli reálna podoba sku-
točnej topánky. Náklady na výrobu tenisiek sa 
odrážajú aj na finálnej cene, ktorá sa pohybuje
okolo 250 eur, hotový výrobok dostanete štyri 
týždne od objednávky. Netreba však pochybo-
vať o tom, že investovaný čas aj peniaze za to 
stoja. Mohli by o tom rozprávať napríklad fut-
balisti Žiliny a bratislavskej Artmedie, ktorý si 
už tento „zázrak“ od firmy Adidas vyskúšali.

Sila a presnosť

Práve táto kombinácia zaručuje dokona-
le presnú streľbu v kopačkách Nike Total 90 
Supremacy. Tento model predstavuje jedi-
nečnú celistvú futbalovú inováciu. Je určený 
pre výkonných a silových hráčov, ako Wayne 
Rooney a Roberto Carlos, ktorí počas celých 

deväťdesiat minút hry predvádzajú, čo je to 
pohyblivosť, tvrdosť, sila a presnosť. Kopačka 
Total 90 Supremacy prináša hráčom skvele 
skonštruovanú podošvu, ktorá zaisťuje pres-
ný prechod od došľapu k odrazu, maximálnu 
priľnavosť a pohodlie. K presnému odkopu  
lopty prispieva nové postranné šnurovanie, 
vytvárajúce bezprostrednú kontaktnú plochu. 

Pravá kópia vášho chodidla

Model kopačiek Nike Total 90 Supremacy ob-
sahuje skutočne jedinečný systém kontroly 
pohybu, ktorý dômyselne zaisťuje rovnovážny 
prenos hmotnosti počas prechodu od došľapu 
k odrazu. Pri došľape sa kolíky na päte zaryjú 
do povrchu ihriska. V ďalšej fáze kroku asyme-
trické chrbticové výstuhy Interweave efektívne 
stabilizujú chodidlo tým, že obmedzujú de-
formáciu podošvy.  Symetrické kónické kolíky 
pomáhajú pri odraze rovnomerne rozložiť te-
lesnú hmotnosť, obmedzujú tlak na chodidlo 
a zaručujú maximálny záber.
Do stielky kopačky je v oblasti päty začlenená 
tlmiaca poduška Zoom Air. Je nízka, pritom sa 
však vyznačuje vynikajúcimi tlmiacimi účinka-
mi a ochrannými vlastnosťami v najviac namá-
haných oblastiach. Na účinnejšie pohlcovanie 
nárazov Nike použila v stielke materiál EVA 
s inou hustotou. Tento materiál tvorí mäkšia 
pena a je umiestnený anatomicky pod prvú 
a druhú záprstnú hlavicu v prednej časti cho-
didla. Táto oblasť je totiž druhým najnamáha-
nejším miestom chodidla. Celá stielka tak svo-
jím tvarom prináša spevnenie a pohodlie po 
celej dĺžke chodidla.

už veľa vody. Dnešná futbalová obuv už veľ-
mi nepripomína svojich predchodcov, každý 
rok vstupujú výrobcovia na trh s dômyselnými 
novinkami. Jednou z nich je aj produkt firmy
Adidas +F50 Tunit. Poňatie novej futbalovej 
obuvi dovoľuje hráčom upravovať ju, prispô-
sobovať a optimalizovať podľa počasia, povr-
chu a osobitného štýlu jednotlivých hráčov. 
Revolučná +F50 Tunit sa skladá z troch vyme-
niteľných častí: zvršku, podrážky a štupľov. 
Každá časť je dostupná v rozmanitých štýloch 
a funkciách. Jednoduchou kombináciou a pri-
spôsobením jednotlivých častí si každý hráč 
môže ľahko poskladať a zladiť vlastnú obuv. 
Tieto kopačky budú mať svoje zastúpenie aj 
na tohtoročných majstrovstvách sveta. Osobne 
ich vyskúšajú Francúz Djibril Cissé, Angličan 
Jermain Defoe, Holanďan Arjen Robben či ne-
mecký reprezentant Kevin Kuranyi. Súdiac 
podľa kvality jednotlivých komponentov, títo 
futbalisti sa majú na čo tešiť. Model +F50 
Tunit disponuje troma druhmi podrážok (ľah-
ká, komfortná, ortopedická), špeciálne vyvi-
nuté adiHex mikrovlákno umožňuje vyrobiť 
odolnejšiu obuv. Nechýba chladiaci systém 
ClimaCool či kryt šnúrok, ktorý obmedzuje ne-
presnosť striel a prihrávok.

Sila predátora

Ďalšou novinkou firmy Adidas je posled-
ný, v poradí ôsmy model z radu Predator 
– Absolute. Využíva revolučnú technológiu 
Exchangeable PowerPulse, ktorá umožňuje hrá-
čom znásobiť silu každej strely. Jednoduchá 
výmena vložky PowerPulse zasa dokáže zmeniť 
kopačky na najľahšie, aké boli vyrobené v rade 
Predator. Túto značku otestujú na šampioná-
te najväčšie hviezdy David Beckham, Zinedine 
Zidane, Kaká, Raúl, Frank Lampard či Patrick 
Vieira. Ôsma generácia kopačiek Predator je 
najprecíznejšie vyrobená, najľahšia a umožňu-
je najsilnejší výkop. Jednotlivé časti v oblasti 
priehlavku sa nenápadne spájajú do zosilnenej 
vrstvy, čím pomáhajú hráčovi zvýšiť silu stre-
ly. Vylepšená technológia Predator na bočnej 
strane kopačky umožňuje dať strelám a pri-
hrávkam dostatočnú rotáciu a kontrolu. Vďaka 
týmto vlastnostiam sú kopačky Predator naj-
lepšie na svete už viac ako desať rokov. „Jednou 
z najdôležitejších vecí pre hráča je mať správnu 
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V roku 1990 predali v newyorskej aukčnej 
sieni Christie’s úchvatné dielo Vincenta van 
Gogha – Portrét Dr. Gacheta. Japonský zbe-
rateľ ho vylicitoval za nevídaných 82,5 milió-
na dolárov. Tým sa podobizeň van Goghovho 
psychiatra stala na nadchádzajúcich viac než 
desať rokov najdrahšie predaným obrazom 
histórie. Pred aukciou sa doktorovi v atelié-
ri nevenoval nik iný ako reštaurátor Aladár 
Botlík. „Mal som tú česť a šťastie, že som ho 
mohol chytiť do ruky, dať na stojan, poroz-
právať sa s ním, očistiť ho...“ spomína s úctou 
v hlase umelec, od ktorého šéfovia vždy vy-
žadovali absolútnu oddanosť, triezvosť, svie-
žosť a rozhodnosť. Na Slovensko sa vrátil len 
z jediného dôvodu. „Home is sweet. Domov je 
sladký.“ Zatiaľ čo v minulosti Aladár Botlík, 
rodák z Veľkých Úľan, obnovoval diela mili-
ónových hodnôt, dnes maľuje vlastné obra-
zy. Do vienka dostal talent, ktorý mnohým 
renomovaným reštaurátorom chýba. Možno 
aj preto sa v New Yorku dokázal presadiť. 
Pomohlo mu aj to, že sa vedel prispôsobiť. 
Pracovným podmienkam s ťažkými chemiká-
liami, prísnym bezpečnostným opatreniam 
aj úžasnej rýchlosti, ktorú štúdiá v Spojených 
štátoch dokážu zabezpečiť vďaka moder-

ným technológiám. „Time is money,“ tradu-
je sa za veľkou mlákou. Rukami slovenského 
reštaurátora tak prešli obrazy Rembrandta, 
Rubensa, Cézanna, Veroneseho, Picassa, 
Salvadora Dalího, El Greca.

Poistenie

Základom reštaurátorskej práce, aj Botlíkovej, 
je prvotný dôkladný prieskum. Každé dielo si 
vyžaduje špeciálny prístup, glejenie, pigmen-
táciu, spôsob podkladu. Ak sa už na začiat-
ku určí nesprávny výber chemikálií, za obeť 
môže padnúť niekoľko miliónov dolárov. Aj 
preto si majiteľ každý obraz automaticky po-
isťuje. Pracovný postup potom štúdio s vlast-
níkom neustále konzultuje. „Raz nám prinies-
li vitrážne sklo za 70-tisíc dolárov. Zobrali ho 
na hrane a zrazu sa rozbilo na márne kúsky. 
Vtedy môj šéf Joe Batalia, katolícky Talian na-
rodený v Amerike, prvý raz zahrešil. Ale čo sa 
nestalo. Prišiel nadšený prezident spoločnos-
ti, ktorý tú vitráž nevedel predať, a teraz mu 
ju poisťovňa zaplatila,“ smeje sa Aladár. Vždy 
než sa pustil do obnovy obrazu, podpisoval 
preberací protokol a priebežne zaznamenával 

všetky svoje kroky. Procedúry sa monitorujú 
aj fotograficky. „Raz som robil pre japonské-
ho zberateľa. Celý čas ma snímali kamerou...“ 
Môže sa stať, že sa pri testoch nájde pod ob-
razom ďalší podklad, dielo možno aj väčšej 
hodnoty. Jedno i druhé je unikátne a vtedy 
rozhoduje jedine majiteľ, čomu dajú reštau-
rátori prednosť. „Na jednom trojmilimetro-
vom dreve boli dva obrazy, z jednej aj z dru-
hej strany. Špeciálnou pílou sa prerezalo na 
dve polovičky.“

Testovanie a ochrana

Diela určené na reštaurovanie sa testujú 
pod infračervenou lampou alebo ultrafia-
lovou kamerou. Obe metódy odkryjú zása-
hy vykonané až po namaľovaní obrazu. Dva 
roky po dokončení sa na obraze vytvára tzv. 
olejový film. Všetky neskoršie ťahy štetcom
vrátane falošného podpisu testy odhalia. 
V tmavej komore infračervená lampa ukáže 
kontrasty staré maximálne päťdesiat rokov. 
Ultrafialová kamera je spoľahlivejšia. „Odhalí
aj to, že nad obrazom preletela mucha, že sa 
ho niekto dotkol zaslineným prstom.“ Ak nie-
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V rukách držal najväč-

ších majstrov štetca 

a reštauroval ich v pre-

stížnych amerických 

štúdiách, ako sú Lowy 

a Marco Grassi Studio, 

pre solventných zberate-

ľov – Washingtonskú ná-

rodnú galériu, Cincinnati 

museum, Vatikánsku 

galériu, aukčné siene 

Christie’s a Sotheby’s. 

Aladár Botlík.

TEXT: MÁRIA PONTISOVÁ

FOTO: ARCHÍV A. BOTLÍKA



kedy pred sto rokmi na obraz z predošlých 
storočí nalepili nové plátno, reštaurátorské 
štúdio ich musí oddeliť. Najprv sa ochráni 
povrch obrazu tzv. ryžovým papierom. Na 
povrch sa natrie zmes, ktorá po zaschnutí 
vytvorí ľahko odstrániteľnú vrstvu podobnú 
fólii. Pri manipulácii s podkladom tak v ďal-
šej fáze nevypadnú z obrazu niektoré časti. 
Až potom nasleduje montáž na nové plátno. 
Vo vákuu obraz zospodu zateplia. Medzi „fó-
liou“, obrazom a vákuom vznikne podtlak, 
ktorý pritiahne staré a nové plátno k sebe. 
Vďaka teplu sa spečú. Proces môže prebiehať 
na chemickej báze, na báze vody alebo za po-
moci včelieho vosku. Po vychladnutí sa dielo 
napne na rám, pri ktorom sa už k slovu do-
stáva aj slovenský reštaurátor.

Čistenie

Ešte pred tým, ako sa štúdio pustí priamo 
do obnovy maľby, testujú sa určité polia na 
okraji obrazu. Predovšetkým kvalita pig-
mentácie a ako reagujú jednotlivé farby na 
chemikálie. Inak sa pri styku s nimi môže 
správať červená, inak čierna, biela alebo 
modrá. Najcitlivejšia býva hnedá. Niektoré 
nekvalitné materiály používané v minulos-
ti sa dnes dajú zmyť aj obyčajnou vodou. Po 
testoch sa pristupuje k najháklivejšej časti 

S MILIÓNMI 
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reštaurovania – čisteniu. Reštaurátor v tej-
to časti procesu pracuje s tým najcennejším, 
čo maliar na svojom diele zanechal. S jeho 
poslednými, dokončovacími ťahmi. „Aj keby 
obraz čistil boh, trošku by sa z neho stratilo. 
To však ľudské oko nevidí. Tak ako nemáme 
sluch ako pes, nemáme ani zrak ako jastrab. 
No pri každom reštaurovaní zmiznú nejaké 
mikročastice,“ tvrdí Aladár Botlík. Čím viac 
reštauračných procedúr dielo podstúpi, tým 
je riziko väčšie. Štúdiá, ktoré chcú zarobiť, 
sa však nezdráhajú čistiť jeden obraz aj nie-
koľkokrát.

Retuše a lakovanie

Po čistení reštaurátor tmelí vypadané vrstvy. 
Vyplní ich sadrovou bielou kriedou, akvi-
lovým gélom alebo voskom, ktorý je tro-
chu mäkší, ale vystužovali ním už starí re-
nesanční velikáni. Povrch sa potom vyhladí 
špeciálnym korkovým spôsobom, podmaľu-
je sa a pristupuje sa k samotnému retušova-
niu, na ktoré sa špecializoval Aladár Botlík. 
Pigment na retušovanie sa riedi toluénom 
alebo xylolom, aby sa mohol zmyť. Originál 
preto vždy zostane originálom. „Šéfovi sa 
stalo, že stál nad Rembrandtom a vravel, aké 
je to pekné. Pritom mu zo štetca kvapkalo 
priamo do stredu obrazu. Povedal: ,Dobre, 
odchádzam do Florencie...‘ Zničil tak retu-
še, na ktorých sme pracovali mesiac. Všetko 
sa to potom zmylo.“ Ak však všetko ide pod-
ľa plánov, dielo postupuje do záverečných 
úprav. Z rozličných vzdialeností sa niekoľko-
krát lakuje pomocou lakovacích pištolí v tu-
neli, v ktorom sa zapnú turbíny a filtre odsá-
vajúce vzduch. Zabráni sa tak tomu, aby po 
nalakovaní skončilo v strede obrazu padajú-
ce pierko alebo aby ho pokryla vrstva rozví-
reného prachu.

Odpad
Aladár Botlík nereštauroval len diela sta-
rých velikánov, ale aj modernu, avantgardu. 
„Zaujímavý bol prípad jedného talianske-
ho majstra. Zobral fóliu, dal do nej bobuľky 
z polystyrénu, zviazal to špagátom a vložil 
to do skrinky od kľúčov. Zavrel ju a povedal: 
,To je moja ryba.‘ Polystyrén však začal kon-
traindikovať igelit. Francis z Jamajky, ktorý 
nám upratoval, sa pýtal, čo to je. Posmešne 
sme mu odpovedali, že „odpad“. V pondelok 
prídem do práce a pýtam sa, kde je ryba. 
Vysvitlo, že Francis ju vyhodil do kontajne-
ra. Celý víkend sa v ňom prehrabovali čer-
nosi a hľadali plechovky. Ten kontajner pre-
šli hádam stokrát, ale do ryby nikto ani ne-
kopol.“ Keby ju niekto otočil, prečítal by si 
nápis Metropolitan Museum of Art, Bologna 
University... Akoby si Aladár Botlík až te-
raz, retrospektívne, začínal uvedomovať, 
v akom svete sa pohyboval. „Až teraz si vá-
žim, čo som robil,“ hovorí o svete majstrov-
ských diel, ktoré ho vedeli rozhovoriť. „Na 
Slovensku mám finančnú nezávislosť a troš-
ku zdravia. Čo viac mi treba? Človeka však 
hreje aj minulosť.“



VISIONS 03|200660 | 61

D I G I T Á L N E  H R A Č K Y

Mediálna fľaša
S nástupom digitálnych 
technológií sa výraz-
ne zmenil aj systém ar-
chivácie dát. Napríklad 
digitalizácia fotografie
a príchod lacných samo-
statných fotoaparátov aj 
fotomobilov spôsobili, že 
mnohí z nás na rozma-
nitých úložných zariade-
niach archivujú kvantum 
obrázkov. Väčšinu z nich 
si pritom pozrieme mož-
no jeden-dvakrát za ži-

vot a viac sa 
k nim nevrátime. V rámci svojich futuristických vízií pri-
šla so zaujímavým nápadom firma Nec. Virtuálna úložná 
fľaša sa volá Flacon a predstavuje nový spôsobom ukla-

dania a vizualizácie fotografií. Tie sa v skupinách náhod-
ne zobrazujú na anorganickom elektroluminisenčnom 
displeji a následne sa označené skupiny – napríklad pod-
ľa výročí, prípadne majiteľovej nálady alebo úplne náhod-

ným spôsobom – zobrazujú prostredníctvom miniatúrneho 
projektora napríklad na plátne alebo na stene.

Foto: Nec

Klávesnica a myš v jednom
Firma Combimouse už od konca minulého storočia intenzívne pracovala 
na vývoji prototypu, ktorý na prvý pohľad vyzerá dosť šialene – ide o spo-
jenie myši a klávesnice do jediného hybridného zariadenia. Objavilo sa 
niekoľko jeho pokusných verzií, ktoré mali mnoho nedostatkov. V priebehu 
pár rokov sa ich však postupne podarilo odstrániť a nedávno firma predstavila
definitívnu podobu svojho zariadenia. Na prvý pohľad vyzerá ako rozlomená klá-
vesnica. Zdanie však klame – ľavá ruka sa pri Combimouse používa úplne štandard-
ným spôsobom, no pravá môže v prípade potreby pohybovať pravou časťou klávesnice pres-
ne rovnakým spôsobom ako myšou. Do módu myši sa prepne pravá časť klávesnice špeciálnym tlačidlom, intuitívne prí-
stupným prstenníkom. V ňom zastupujú bežné tlačidlá myši klávesy I, O, J, K a L. Celá pravá časť je navyše ergonomicky 
tvarovaná tak, že svojím rozložením a ťažiskom pripomína klasickú myš. Podľa rozsiahleho testovania na Wichita State 
University je používanie Combimouse intuitívne a dá sa naň ľahko zvyknúť. Po zacvičení dosahovali pracovníci s Combi-
mouse podstatne lepšie výsledky ako s inými polohovacími zariadeniami (trackball, rollermouse, touchpad), ale v porov-
naní s tradičnou myšou bola práca s Combimousom efektívnejšia iba minimálne.
Foto: Combimouse

Bezpečný telefón

Internetové telefonovanie je čoraz rozšírenejšie. Väčšina ľudí volí najdostupnejšiu formu – po-
užíva slúchadlá a mikrofón pripojené k počítaču. Už pred časom sa však na trhu objavilo nie-
koľko telefónnych prístrojov, ktoré slúžia nielen na klasické telefonovanie, ale aj na volanie 
prostredníctvom internetu. Väčšina z nich bez problémov komunikuje s najrozšírenejšou služ-
bou tohto druhu, známou pod označením Skype. Majú však jednu zásadnú nevýhodu – aby 
fungovali, musia byť pripojené k počítaču káblom. Siemens však pred pár dňami uviedol na trh 
úplne nový bezdrôtový telefón Gigaset SL74X. Má niekoľko výhod – predovšetkým ide o vôbec 
prvý bezdrôtový telefón na svete umožňujúci konvenčné aj internetové telefonovanie, navy-
še do jeho datábazy možno bez problémov uložiť napríklad kontakty z adresára Skype. Hovory 
prostredníctvom Gigasetu SL74X sa navyše šifrujú takou pokročilou technológiou, že je takmer 
nemožné odpočúvať ich a firma ich odporúča ľuďom pracujúcim s dôvernými informáciami.
Foto: Siemens

iPod do každej miestnosti
iPod Nano prekročil limity bežných MP3 prehrávačov a stáva sa akým-
si univerzálnym komunikačným zariadením. Nedávno sa na trh dostala 
jeho nová verzia schopná prehrávať aj obrázky a video, navyše vybave-
ná kalendárom, organizérom kontaktov a niekoľkými hrami. Pred časom 
predstavila známa športová firma Nike originálne bežecké tenisky, kto-
ré pomocou zabudovaných senzorov a špeciálneho kitu priamo komu-
nikujú s týmto prehrávačom. Výhoda riešenia spočíva v tom, že senzor 
meria prebehnutú vzdialenosť a čas, pomocou ktorých sa získajú ďalšie 
informácie, napríklad o rýchlosti a spálených kalóriách. Tie sa 
nielen zobrazujú na prehrávači, ale v stanovených limitoch 
sa v hlasovej forme ozývajú aj v bežcových slúchadlách, 
pričom počas správy o behu sa dočasne stlmí počúvaná 
hudba. Kto sa však s iPodom nechce rozlúčiť ani na tých 
najintímnejších miestach, môže siahnuť po novom 
produkte firmy iCarta – držiaku na toaletný 
papier, ktorý zároveň slúži ako kolíska na 
iPod. V držiaku sú navyše zabudo-
vané štyri výkonné reproduk-
tory, vďaka ktorým sa majiteľ 
iPodu na záchode rozhodne ne-
bude nudiť. Kolíska sa napája 
prostredníctvom adaptéru pria-
mo zo siete, po vložení iPodu 
slúži nielen na reprodukciu, ale 
prístroj zároveň dobíja.
Foto: iCarta
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Luxusný budík
Beosound 3 je luxusné prenosné rádio z pro-
dukcie Bang & Olufsen. Jeho cena zodpove-
dá cene značkových 100 Hz televíznych pri-
jímačov. Záujemca platí predovšetkým za 
luxusný dizajn – rádio nemá jediný gom-
bík, všetky funkcie sa ovládajú dotykovo. Po 
zapnutí sa anténa automaticky vysunie, pri 
vypnutí sa zas schová do tela prístroja. Telo 
je z lešteného hliníka, doplnené špeciálnym 
stojanom na stenu. Keďže ide o kompaktné 
prenosné rádio s malými rozmermi, repro-
dukcia je iba mono, v stereo kvalite ho mož-
no počúvať cez slúchadlá. S vlastným zdro-
jom vydrží hrať o niečo dlhšie než dve hodi-
ny. Navyše má rádio slot na SD – kartu, tak-
že umožňuje aj reprodukciu vlastnej hudby. 
Z ďalších funkcií je Beosound 3 vybavený 
ešte hodinami s budíkom a časovačom.
Foto: Bang & Olufsen

Rúra s výťahom
Siemens liftMatic je prvá kuchynská rúra, ktorá 

bola vyvinutá na umiestnenie priamo na stenu. 
Pretože sa nemusí vsadiť do kuchynskej linky, môže 

sa nainštalovať ako samostatný spotrebič, ktorý bude ústred-
ným prvkom modernej kuchyne. Z hľadiska dizajnu ide o nekon-

venčné riešenie, no liftMatic svojím dizajnom, použitými materiálmi 
aj kvalitou spracovania spĺňa všetky estetické kritériá na to, aby sa stal 
dominantným kuchynským spot-
rebičom. Ako je to však s prak-
tickosťou jeho používania? 
Ťažko si predstaviť, ako sa ma-
jiteľ exkluzívnej kuchynskej 
rúry stavia na špičky a snaží sa 
ju otvoriť s rizikom, že unika-
júci horúci vzduch ho zasiah-
ne do tváre. Z liftMaticu však 
nijaký horúci vzduch neuni-
ká a už vôbec ho netreba otvá-
rať nejakými akrobatickými 
úkonmi. Táto kuchynská rúra 
má totiž ako vôbec prvý spot-
rebič svojho druhu nainšta-
lovaný špeciálny výťah. Nový 
výsuvný systém po jednodu-
chom stlačení tlačidla spustí 
dolu celé dno rúry vrátane roštu 
na pečenie. Keďže horúci vzduch prirodzene ostáva vnútri rúry, aj po-
čas otvorenia sa udržiava jej konštantná vnútorná teplota. Dno možno 
spustiť jednou z dvoch ponúkaných rýchlostí. V závislosti od umiest-
nenia rúry sa jej dno môže vysunúť priamo nad pracovnú dosku vo 
zvolenej výške. Zjednoduší sa tým manipulácia počas prípravy pokr-
mu, pretože ten bude hneď poruke. To však nie je jedinou výhodou 
liftMaticu. Vďaka ohrevnému telesu s funkciou speed sa v porovna-
ní s bežnými rúrami skráti čas potrebný na pečenie či rozmrazovanie 
až o 50 %. Navyše dno rúry je vyrobené z robustnej sklokeramiky, na 
ktorej sa dajú piecť napríklad mrazené bagety, rožky či pizza bez pou-
žitia plechu na pečenie.
Foto: Siemens

Solárna nabíjačka
Leto je čas dovoleniek a turisti sa často 

dostanú na miesta, kde je síce pokry-
tie signálom GSM, no nie je príle-

žitosť telefón dobiť. V takýchto 
prípadoch im poslúži kompakt-
ná solárna nabíjačka mobil-
ných telefónov spolupracujúca 

s väčšinou bežne predávaných 
značiek. Jej výhodou sú nielen mi-

nimálne rozmery 88 × 60 × 23 mm, ale 
aj fakt, že slúži ako provizórny zdroj energie. Po dobití mobilu mož-
no aj samotnú nabíjačku nabiť tak, že po spojení s telefónom umož-
ní dodatočných 20 až 40 minút hovoru – v závislosti od typu mobilu. 
Nabíjačku možno dobiť nielen prostredníctvom slnečnej energie, ale 

vďaka adaptéru aj v aute, prípadne priamo z bežnej siete. Na sln-
ku sa doplna dobije približne za tri hodiny.

Foto: Gizmodo

Gramofón s USB
Pokrok v oblasti nových audiovizuálnych technológií možno 
zastaviť len ťažko. Väčšinou so sebou prináša pozitívne výsledky 
v podobe lepšieho zvuku, kvalitnejšieho obrazu, progresívnejších 
záznamových technológií, nových formátov či miniaturizácie zaria-
dení. Nie vždy sa však musí prejavovať len pozitívne. Svoje by o tom 
mohli rozprávať najmä tí skôr narodení, ktorí venovali mnoho rokov 
a nemalé prostriedky zhromažďovaniu kolekcie vinylových platní zo 
svojho obľúbeného žánru. Po nástupe digitalizácie im však nezostá-
valo nič iné, než čakať, kým piesne ich obľúbených interpretov opäť 
vyjdú na novom médiu, kompatibilnom s digitálnymi zariadeniami. 
Často to znamenalo investovať nemalú sumu do obnovenie kolek-
cie na CD nosičoch, mnohé raritné nahrávky sa však na nich v pôvod-
nej podobe neobjavili nikdy. Práve takýmto ľuďom je urče-
ný špeciálny gramofón Ion USB Turntable. Jeho najväč-
šou výhodou je možnosť konvertovať vi-
nylové platne priamo na CD alebo 
do formátu MP3. Umožňuje 
to softvér, ktorý je súčas-
ťou gramofónu, na kon-
verziu netreba sťahovať 
nijaké špeciálne drivery. 
Priložený softvér okrem 
konverzie umožňuje aj vyčis-
tiť a kvalitatívne upraviť na-
hrávky. Možno ho pripojiť k aké-
mukoľvek domácemu stereu.
Foto: Ion
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Siemens Business Services 
Off-Road Camp 2006
Jazdu v náročnom teréne s off-road autami 
značiek Mercedes-Benz a Jeep si mohli vyskú-
šať zákazníci spoločnosti Siemens Business 

Vynálezy pre automobilový 
priemysel
Koncom apríla boli slávnostne vyhlásení ví-
ťazi tretieho ročníka súťaže Siemens Young 
Generation Award 2005 (SYGA). Súťaž, ktorá 
je určená pre stredné odborné školy a učiliš-
tia na Slovensku, odštartovala divízia auto-
matizačnej techniky a pohonov (Automation 
& Drives) spoločnosti Siemens, s. r. o., v sep-
tembri 2005. Odbornú záštitu nad súťažou 
prevzala spoločnosť Volkswagen Slovakia, a. 
s. Hlavnú cenu SYGA 2005 získal Ľuboš Határ 
zo Strednej priemyselnej školy Fraňa Kráľa 
v Nitre za projekt Riadenie malého hydrau-
lického lisu. Témou SYGA 2006 boli automa-
tizované riešenia určené pre automobilový 
priemysel. Súťažiacimi boli študenti stred-
ných odborných škôl a učilíšť s elektrotech-
nickým a strojníckym zameraním. Celkovo sa 
prihlásilo 21 stredných odborných škôl s 34 
projektmi.
Siemens Young Generation Award, súťaž pre 
stredoškolákov, nadväzuje na tradíciu sú-
ťaže o cenu Werner von Siemens Excellence 
Award podporujúcej vzdelávanie vysokoško-

Nové umenie v novej Európe
Projekt s názvom Central – New Art from New Europe bol uvedený do života ako spoločná 
iniciatíva spoločnosti Siemens Austria, Bank Austria Creditanstalt a galérie Ernsta Hilgera 
vo Viedni. Jeho cieľom je vytvoriť talentovaným umelcom zo stredoeurópskeho regiónu 
priestor na prezentáciu. Mladí umelci zo Slovenska, z Rakúska, Bosny a Hercegoviny, 
Bulharska, Chorvátska, zo Srbska a Čiernej Hory a zo Slovinska dostali možnosť pred-
staviť svoje diela publiku vo všetkých spomenutých krajinách na spoločných výstavách.
Siemens a Bank Austria Creditanstalt okrem toho mladým umelcom ponúkajú medziná-
rodnú internetovú platformu, propagovanú na domovských stránkach Siemensu a Bank 
Austria Creditanstalt (spolu viac ako 500-tisíc zobrazení mesačne), sponzoring prostredníc-
tvom grantov a výmenných programov či výstavy v galérii artLab vo Viedni.
Do projektu budú neustále pridávaní noví talentovaní mladí umelci. Výber prezentovaných 
umeleckých diel sa bude neustále rozširovať a prispôsobovať podľa konkrétnej lokality. 
Medzi umeleckými dielami sú maľby, kresby, fotografie a umelecké video. Výstavy v rámci 
projektu Central – New Art from New Europe sa konali už v 18 lokalitách strednej a juhový-
chodnej Európy. Ďalšími zástavkami po Bratislave budú Sofia a Belehrad.

Večer s dokonalým  
dizajnom
Akoby v centre dizajnérskej dielne sa ocitli vo 
štvrtok 20. apríla 2006 hostia spoločnosti Bosch 
a Siemens domáce spotrebiče, ktorí prijali po-
zvanie na zákaznícky večer do bratislavského 
hotela Radisson SAS Carlton. Popri slávnostnej 
večeri si naživo mohli vychutnať aj tvorivý pro-
ces dizajnéra navrhujúceho nový rad unikát-
nych domácich spotrebičov Bosch a Siemens. 
Kulinársky zážitok svojím umením zvýraznil 
známy kuchár Vojto Artz a hudobnými vystú-
peniami ho dotvorili Richard Rikkon, skupina 
Desmod a Lucia Lužinská s All Time Jazz Trio. 
Celý večer prítomným spríjemňoval Braňo 
„Bruno“ Ciberej.

lákov, postgraduálnych 
študentov a vedeckých 
pracovníkov v elektro-
technických a strojníc-
kych oblastiach.
Nadnárodný koncern 
Siemens podporuje škol-
stvo a vedu celosveto-
vo. Vo februári sa za-
čal ďalší ročník súťaže 
Join Multimedia 2006, 
v ktorej mladí progra-
mátori a kreatívci zo 
základných a stredných 
škôl súťažia v oblasti tvorby 
multimediálnych prezentá-
cií. Do súťaže sa tento rok 
prihlásilo 31 tímov z celého 
Slovenska.

Services. Na Táľoch pri Brezne sa 19. a 20. 
mája konal tretí ročník prestížneho špor-
tového podujatia SBS Off-Road Camp 2006. 
Posádky terénnych áut absolvovali noč-
nú jazdu s pomocou navigácie GPS a denné 
jazdy zručnosti v autokrosovom prírodnom 
areáli. Pre najodvážnejších bola pripravená 
jazda v pretekárskom špeciáli, ktorý predsta-
vuje špičku v off-road automobilovom sve-
te. Víťazným tímom sa stali páni jazdiaci na 
Mercedese-Benz triedy G.
Celé podujatie moderoval Alexander Štefuca, 
skúsený športový moderátor a redaktor.



www.podmedomov.sk

Siemens stopar 220x280.indd   1 30.3.2006   11:50:37



REVERSO GRANDE GMT

Bratislava, Hlavné nám. 3, Tel.: 00421 2 54411859

Sheron_GMT.indd   1 16.06.2006   11:21:05 Uhr


