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E D I T O R I A L

Vážení čitatelia, milí priatelia,

pozývam vás na výlet do sveta vízií, technológií a inovácií. Na 64 stranách môžete zažiť veľa – 
spoznávať, presvedčiť sa, zapochybovať, zamyslieť sa či zasnívať sa. Už po štvrtýkrát pod znač-
kou VISIONS. Pre niektorých z vás je tento časopis úplnou novinkou. VISIONS sa totiž od tohto 
čísla dostáva na pulty vo voľnej distribúcii, a to vo zvýšenom náklade. Verím, že aj našim no-
vým čitateľom sa tento výlet zapáči.

Okná vesmíru dokorán – tento náučný televízny seriál bol pre moju generáciu takým fenomé-
nom, ako je dnes pre mladších povedzme televízna talkshow Pod lampou na vybrané vedecké 
témy. Som nesmierne rád, že jeho hlavný protagonista a jeden z najznámejších českosloven-
ských astronómov Jiří Grygar prijal našu ponuku a na stránkach VISIONS sa bude s čitateľmi 
pravidelne deliť o svoje aktuálne vízie na témy medzi nebom a zemou, respektíve v celom ča-
sopriestore.

Keď sa prednedávnom podarilo zmariť pokus o teroristický útok na londýnskom letisku, sveto-
vá letecká doprava bola na pár dní ochromená. Médiá neustále informovali o siahodlhých meš-
kaniach na jednotlivých linkách. Veľa ľudí si muselo kompletne zmeniť svoj dopredu naplá-
novaný program. Až v takýchto chvíľach si človek naplno uvedomí, ako výrazne v posledných 
rokoch ovplyvňuje naše životy letecká doprava. V roku 1930 spoločnosť Boeing Air Transport 
ako prvá predstavila na svojich pravidelných linkách dámske letušky. V tom čase bolo cestova-
nie lietadlom synonymom bohatstva a vysokej obchodnej prestíže. O dva roky neskôr sa v USA 
prepravilo lietadlom okolo 474 000 pasažierov. Od tých čias nastala dramatická zmena. Do 
konca roka 2010 sa má objem leteckej dopravy iba v Európe zdvojnásobiť na dve miliardy ces-
tujúcich. Z letísk sa stali takpovediac samostatné mestské celky, ktoré sa navyše stále rozrasta-
jú. Enormne sa zvýšili aj požiadavky na celkovú bezpečnosť a komfort cestujúcich, a to už od 
chvíle prvej myšlienky na let. Inak to nie je ani na Slovensku. Myslím si, že hlavná téma tohto 
čísla je preto viac ako aktuálna.

Ale vráťme sa späť na zem. Komunálny odpad nemusí vždy skončiť iba na skládkach. Dokonca 
sa z neho dá vyrobiť aj elektrická energia. Digitálna televízia nám už pomaly klope na dvere. 
Úspech je zaručený a televízna zábava skutočne začne byť interaktívna. Koľko poznáte ľudí, 
ktorí by si v súčasnosti kúpili gramofón za tri milióny korún? Priznám sa, že ja ani jedného. 
Výsledný zvuk však vraj stojí za to.

Milí čitatelia, ďalšie číslo časopisu VISIONS vyjde až v januári nového roka. Ešte predtým však 
máme pre vás pripravené jedno malé prekvapenie. Viac sa o ňom dozviete v decembri. Prajem 
vám úspešné zavŕšenie roka 2006.

Siemens je vám vždy nablízku.

Peter Kollárik
generálny riaditeľ a predstaviteľ
spoločnosti Siemens na Slovensku
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Vysokoteplotné supravodiče 
oslavujú 20. narodeniny

Pri teplotách nižších ako mínus 100 stupňov 
Celzia sa vlastnosti vodivých materiálov me-
nia. Ich elektrický odpor klesne takmer na 
nulu, čo z nich robí vynikajúce vodiče elektriny. 
V minulosti sa na ochladzovanie vodičov  použí-
valo nákladné hélium, ktoré neumožňovalo ši-
rokospektrálne využitie. Presne pred 20 rokmi 
však tím nemeckých a švajčiarskych vedcov obja-
vil nový fenomén – vysokoteplotné supravodiče. 
Tie pracujú pri vysokých teplotách a chladiť sa 
môžu oveľa výhodnejšie – pomocou tekutého du-
síka. Vinuté supravodivé drôty na obrázku zvy-
šujú merný výkon motorov, súčasne znižujú ich 
energetické straty a konštrukčnú veľkosť. Niet po-
chýb, že táto technológia je predurčená na vý-
razný vývojový zlom. V dňoch 28. a 29. septem-
bra 2006 sa k tejto téme v nemeckom Erlangene 
konal 15. medzinárodný summit, ktorý zorgani-
zoval Siemens Corporate Technology. Podujatie 
nieslo názov 20 rokov vysokoteplotných supra-
vodičov – úspechy a výzvy.
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Akvizícia divízie diagnostiky 
firmy Bayer

Diviziu diagnostiky chemicko-farmaceutickej 
spolocnosti Bayer prevezme Siemens Medical 
Solutions (Med). Táto akvizícia zlepší pozíciu 
spoločnosti Siemens na rýchlo sa rozvíjajú-
com trhu molekulárnej diagnostiky. Nemecký 
koncern považuje túto oblasť za jednu zo svo-
jich hlavných priorít, s čím korešponduje aj 
akvizícia vedúcej imunodiagnostickej firmy
v USA Diagnostic Products Corporation (DPC), 
ktorú Siemens oznámil koncom apríla.
„Demografické zmeny výrazne zvyšujú glo-
bálny záujem o zdravotnícke služby. Je to 
vynikajúca príležitosť na ďalší rast našej 
spoločnosti,“ povedal prezident a generál-
ny riaditeľ Siemensu Dr. Klaus Kleinfeld. 
Akvizícia ešte podlieha schváleniu protimo-
nopolnými úradmi.

Registrácia firmy  
jedným kliknutím
Papierové formuláre sú minulosťou. 
Chcete si založiť firmu v Severnom
Porýní-Vestfálsku? Stačí vám na to prístup 
k internetu a necelý jeden deň. Obchodný 
register je tu od leta čisto elektronic-
ký. Vďaka novému technickému rieše-
niu, ktoré dodala spoločnosť Siemens 
Business Services (SBS), sa skráti čas po-
trebný na registráciu novej firmy z 27 dní
na menej ako jeden deň.
Táto spolková krajina sa tak stane prie-
kopníkom v elektronickej registrácii no-
vých firiem nielen v Nemecku, ale aj v ce-
lej Európe.
V budúcnosti ľudia, ktorí si budú chcieť za-
ložiť spoločnosť, vyplnia internetový do-
tazník a ten bude potom postúpený súdu 
v elektronickej forme. IT architektúru elek-
tronického obchodného registra vyvinu-
la spoločnosť SBS a dušou celého systému 
je centrálna databáza, do ktorej bude mať 
prístup každý zamestnanec súdu. Súdni 
úradníci budú mať zároveň možnosť v elek-
tronickej forme spracovať nové prihlášky, 
pridávať záznamy, objednávať tlačené pub-
likácie a vytvárať faktúry. Súčasný regis-
ter starých papierových záznamov už kon-
vertovali do elektronickej formy, a tak ne-
vznikne problém ani s prístupom k starším 
údajom.

Počítačová simulácia  
na zvýšenie výkonnosti elektrární

až 1 500 stupňov Celzia. Na PC dokážu roz-
poznať nerovnosti na lopatkách a napraviť ich 
tvar. Pomocou akustickej simulácie na počítači 
možno dokonca kalkulovať vibráciu turbíny. 
Počas prevádzky neadekvátne podmienky pri 
spaľovaní v turbíne dokážu spôsobiť hluk s ta-
kou frekvenciou, ktorá môže viesť až k poško-
deniu turbíny. Akustická simulácia sa teda vy-
užíva na presné zistenie hodnoty frekvencie, 
ktorá je už pre turbínu nebezpečná.
Nový termoakustický dizajn prvýkrát uvedú 
do prevádzky v roku 2007 v novej generácii 
turbín. Prototyp turbíny sa v súčasnosti vyví-
ja v berlínskom závode.

Pomocou zložitých simulácií vyvíja Siemens 
najvýkonnejšie elektrárne s kombinovaným 
cyklom na svete. Ako uvádza odborný maga-
zín Pictures of the Future, vedci používajú po-
čítačové modely na zlepšenie formy turbíno-
vých lopatiek, čím sa optimalizujú toky plynu. 
Tento vývoj sa odzrkadľuje vo zvýšení efek-
tívnosti o viac ako 60 percent. V súčasnosti 
je výkon elektrární s kombinovaným cyklom 
len okolo 58 percent. Tvar turbínovej lopatky 
zásadným spôsobom ovplyvňuje výkonnosť 
systému – čím lepší tvar, tým menej zemného 
plynu treba na výrobu elektriny.
Experti používajú počítače na simuláciu to-
kov plynov, ktoré môžu dosahovať teplotu 

Dr. Erich R. Reinhardt, člen správnej rady spo-
ločnosti Siemens a prezident skupiny Medical 
Solutions, uviedol, že význam molekulárnej 
medicíny neustále rastie, pretože umožňuje 
rýchlejšie identifikovať príčiny ochorení vďa-
ka využitiu genetických profilov. Vďaka týmto
dvom akvizíciám sa skupina Med stane druhou 
najväčšou firmou na svete zaoberajúcou sa
imunodiagnostikou. Bayer Diagnostics je záro-
veň hráčom číslo jeden v klinickej chémii a dl-
hodobo si udržuje aj vedúce postavenie v ob-
lasti testov pacientov, automatizácie laboratórií 
a hematológie.

Investície do výskumu  
prevyšujú EÚ

Na vedu a výskum vynaložila počas obchod-
ného roka 2004/2005* spoločnosť Siemens 
5,2 miliardy eur, čo je viac, ako vo svojom 
rozpočte vyčlenila Európska únia. Vďaka 
týmto investíciám zaregistrovala spoločnosť 
viac ako 1 500 patentov.
Na investície do vedy a výskumu dal Siemens 
v minulom fiškálnom roku 5,2 miliardy eur, čo
predstavuje 6,8 percenta celkových tržieb spo-
ločnosti. Asi 47-tisíc zamestnancov firmy vrá-
tane 30-tisíc softvérových pracovníkov pracu-



rebu elektrickej energie čerpadiel a venti-
látorov v systémoch automatizácie budov. 
V porovnaní so systémami používanými 
v súčasnosti dokáže znížiť spotrebu týchto 
zariadení až o 50 percent. Klimatizácie alebo 
vykurovacie systémy fungujú takmer nepre-
tržite na maximálny výkon a ich motory be-

zastaví, až kým jeho výkon nebude skutoč-
ne potrebný.
Odborníci spoločnosti Siemens použili na 
výpočet návratnosti investície do zariadenia 
špeciálny softvér, pričom zistili, že trvá iba 
niekoľko mesiacov, kým sa investícia do sys-
tému vráti. Softvér vypočítava rozdiel medzi 
pohonom bežiacim s konštantným výkonom 
a pohonom vybaveným systémom regulácie 
výkonu a výsledok násobí aktuálnou cenou 
energie.

Pokuty za rýchlu jazdu  
minulosťou

Pri šoférovaní často stlačíme pedál 
trochu viac, ako treba. Potom, naj-
mä ak je v blízkosti policajný radar, 
pri platení pokuty veľmi nadšení 
nie sme. Siemens VDO ponúka sys-
tém, ktorý čoskoro zaradí neúmysel-
né prekročenie rýchlosti do minulos-
ti. Budete mať možnosť zvoliť si, aby 
adaptívny tempomat automaticky zní-
žil aktuálnu predvolenú rýchlosť auta 
na hodnotu príslušného obmedzenia 
rýchlosti.
Tento systém využíva kameru, kto-
rá neustále skenuje cestu pred autom 
a dokáže rozpoznať rýchlostné limity 
na dopravných značkách. Ak vodič pôj-
de príliš rýchlo, ihneď ho na to upozor-
ní dobre viditeľný signál na head-up 
displeji alebo, ak si to vodič dopredu 
zvolí, systém automaticky znížil rých-
losť jazdy auta. Tento systém bol vyvi-
nutý ako časť projektu pro.pilot – sieť 
pokrokových jazdných asistenčných 
systémov Siemens VDO – a do sériovej 
produkcie ho možno zaradia už v ro-
ku 2008.

žia na plné obrátky aj napriek tomu, že za-
riadenie je nastavené iba na mierny výkon. 
Motor čerpadla klimatizačnej jednotky vyba-
vený frekvenčným meničom SED2 namiesto 
toho, aby aj po ochladení priestoru bežal 
v pôvodných otáčkach a bolo iba priškrte-
né prúdenie ochladeného vzduchu, jedno-
ducho zníži otáčky a vzduch sa chladí pri-
merane potrebe. Okrem toho zabudovaný 
režim úspory energie deteguje, keď motor 
beží naprázdno, a v takom prípade ho úplne 

je v oblasti výskumu a vývoja nových riešení. 
S 1 548 zaregistrovanými patentmi sa spoloč-
nosť stala jednotkou v Nemecku a druhou spo-
ločnosťou s najvyšším počtom prihlásených 
patentov v Európe v priebehu jedného roka.
Siemens momentálne vlastní viac ako 53-tisíc 
patentov, a aj keď najväčšie výskumné centrá 
má v Európe a USA, nové technológie vyvíja aj 
v menej rozvinutých krajinách. Napríklad na 
čínskom trhu dosiahol Siemens za posledný 
rok 125-percentný nárast počtu prihlásených 
patentov. Väčšina najvýznamnejších objavov 
prihlásených v tomto roku je z oblasti medi-
cínskej techniky. V tejto oblasti sa podarilo 
urobiť veľký technologický skok najmä vďa-
ka vývoju nového dvojzdrojového CT skenera 
Somatom Definition. Druhým veľkým paten-
tovaným objavom je Quicklab, čo v preklade 
znamená rýchle laboratórium. Vďaka tomuto 
zariadeniu s veľkosťou kreditnej karty budú 
môcť lekári urobiť vyšetrenie krvi už za jed-
nu hodinu.
* Obchodný rok spoločnosti Siemens sa končí 
30. septembra.

Zníženie spotreby energie 
klimatizačných  
jednotiek o polovicu
Náklady na chladenie a vykurovanie bu-
dov sú dnes vysoké a neustále rastúce ceny 
elektrickej energie spôsobujú, že budú 
ešte drahšie. Spoločnosť Siemens vyvinu-
la frekvenčný menič, ktorý znižuje spot-
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Moderné nízkopodlažné 
električky do USA

Každé tretie vozidlo pre mestskú hromadnú 
dopravu v Spojených štátoch vyrobila spoloč-
nosť Siemens. Najnovšia dodávka električiek 
poputuje do oregonského Portlandu. Tamojší 
dopravný podnik, spoločnosť TriCounty 
Metropolitan Transportation District of 
Oregon (TriMet), objednala 21 nízkopodlaž-
ných vozidiel typu S 70.
Prvé vozidlo by malo byť dodané do Portlandu 
v roku 2008. Dĺžka dvoch spojených vozidiel 
S 70 je 58,7 metra. Nízkopodlažný priestor 
tvorí 70 % vozidla. Električka môže dosiahnuť 
maximálnu rýchlosť 106 km/h. V prevádzkovej 
sieti spoločnosti TriMet budú vozidlá jazdiť 
rýchlosťou až 85 km/h. Majú kapacitu 180 ces- ich potom prepošlú na digitálne informač-

né panely. Tie sú nainštalované pozdĺž vý-
znamných motoristických ťahov v meste. 
Dáta sa prenášajú pomocou rádiových vĺn, 
takže panely môžu byť umiestnené, kdekoľ-
vek treba.
Vďaka použitiu internetu na prenos dát 
môžu prevádzkovateľ, ako aj verejné úrady 
rýchlo a jednoducho robiť zmeny v systéme. 
Mesto môže zaistiť, že časť parkoviska alebo 
garáže ostane voľná pre nejakú udalosť bez 
toho, aby muselo meniť nastavenia v kontrol-
nom centre. Polícia môže využiť informač-
né tabule na riadenie premávky okolo miest 
dopravných nehôd. Internetové prepojenie 
umožňuje systému pripojiť sa na bavorské 
dopravné riadiace centrum BayernInfo.
Aj parkovací navádzací systém v bratislav-
skej mestskej časti Staré Mesto, ktorý nain-
štaloval Siemens pred vyše rokom,  pracuje 
na podobnom princípe ako ten v Mníchove. 
Napriek tomu zatiaľ neposkytuje informácie 
o presnom počte voľných parkovacích miest 
na jednotlivých parkoviskách. Parkovacie 
domy v Starom Meste až na malé výnimky 

zatiaľ neumožňujú diferenčné sčítavanie 
voľných miest. Po odstránení tejto prekáž-
ky bude parkovací navádzací systém v bra-
tislavskom Starom Meste schopný poskyto-
vať motoristom aj údaje o presnom počte 
voľných miest na jednotlivých parkoviskách, 
ako je to v Mníchove.

Rozprávajte a gestikulujte 
na počítač  
– porozumie vám!
PDA a malé laptopy v súčasnosti predsta-
vujú štandardné vybavenie konštruktérov 
v mnohých priemyselných odvetviach. Tí 
často používajú tieto zariadenia na telefo-
novanie pri projektovaní, zostavovaní zo-
znamov a ďalších pracovných činnostiach, 
pričom komunikácia s centrálnym serve-
rom prebieha cez GPRS. Problém však je, 
ako majú používať klávesnicu, ak pracujú 
v stiesnených priestoroch v útrobách veľ-

tujúcich, z toho 76 miest na sedenie. Navyše 
ponúkajú dostatok priestoru pre telesne po-
stihnutých aj na bicykle.
Vozidlá typu S 70 sú v súčasnosti nasade-
né napríklad v Houstone a San Diegu. Ďalšia 
dodávka vozidiel S 70 by mala do mesta 
Charlotte v Severnej Karolíne prísť v lete 2007.
V USA a Kanade je v prevádzke viac než  
750 vozidiel mestskej hromadnej dopravy od 
spoločnosti Siemens.

V Mníchove zaparkujete 
rýchlejšie

Prvý parkovací navigačný systém na svete, 
ktorý sa zaobíde bez káblov a podzemných 
prepojení, má za sebou 150 dní prevádzky.
Tento systém nasadený v Mníchove používa na 
prenos dát a kontrolu signálov vo všetkých  
25 parkovacích garážach v centre mesta 
General Packet Radio Service (GPRS). Využíva 
vysielače a prijímače od Setrixu, ktoré fungu-
jú prostredníctvom mobilného rádioštandardu 
GPRS na prenos dát cez internet do kontrolné-
ho centra, kde celý systém spravuje jeden PC.
Z parkovísk a garáží sa informácie o obsade-
nosti prenášajú priamo do prijímačov, ktoré 

kých strojov a zároveň držia v rukách ná-
stroje. Východiskom by bolo, keby mohli 
počítaču povedať alebo ukázať, čo potrebu-
jú, aby urobil.
Takéto riešenie už existuje pod názvom 
Snow. Konštruktéri Európskej leteckej 
obrannej a vesmírnej spoločnosti EADS 
(European Aeronautic Defense and Space 
Company) testujú tento systém od sep-
tembra.
Konštruktéri majú na opasku zavesené svoje 
prenosné počítače a na hlave majú ľahkú sú-
pravu s mikrofónom, so slúchadlami a s ka-
merou. Vďaka tomu môžu hlasom vydávať 
povely cez menu počítača, pričom vyžiadané 
inštrukcie sa vzápätí zobrazujú na PDA ale-
bo prenášajú zvukom. Ak konštruktéri pracu-
jú v príliš hlučnom prostredí a hlasové pove-
ly nie je počuť – často dokonca nepočuť, ani 
keď sa rozprávajú medzi sebou –, kamera je 
schopná rozoznať deväť gest, ktorými môžu 
ovládať PDA.



Čoraz menej  
dopravných zápch

Nový flexibilný dopravný riadiaci systém 
úspešne rieši kontrolu premávky a doká-
že zabrániť zápcham. Tento systém pod 
názvom Sitraffic Scala od spoločnosti
Siemens po prvýkrát umožňuje zlepšiť do-
pravný manažment v malých mestách, čo 
bolo doteraz pre malé cestné siete veľmi 
drahé alebo nevyhovujúce. Nový systém 
sa môže nakonfigurovať na akýkoľvek typ 
cesty. Inteligentnými senzormi rozpozná 
dopravné zápchy a aktivuje semafory v že-
laných intervaloch, čím umožní vyhnúť 
sa zápcham. To všetko je možné vďaka 
rozpoznávaciemu zariadeniu (Traffic Eye
Universal), ktoré pracuje na solárnu ener-
giu. Je zavesené nad cestou a automatic-
ky kontroluje dopravnú situáciu pomocou 
infračervených senzorov. Prostredníctvom 
systému GPRS potom prenáša správy do 
centrálneho počítača, čo znamená, že kon-
trolný systém môže reagovať rýchlejšie. 
Ak „dopravné oko“ zistí, že premávka 
začína hustnúť, centrálny počítač 
okamžite upraví semafory tak, aby tam, 
kde je premávka zhustená, svietila 
dlhšie zelená.

Opravia sa samy

Predstava, že počítače majú vlastnú imuni-
tu, bez zásahu používateľa nájdu a zame-
dzia prípadným vírusom, je veľmi príjemná. 
Inžinieri v Siemens Business Services (SBS) 
a Siemens IT Services už na nej pracujú. 
Kompletný autoimunitný systém, ktorý by sa 
mal po prvýkrát použiť koncom roka, sa skla-
dá zo štyroch komponentov. Tri z nich sú už 
na trhu. Ide o systémy, ktoré sa starajú o bez-
pečnosť a aktualizáciu údajov či programov 
a o ich následnú implementáciu. 
Štvrtý komponent pod názvom servisný mo-
tor sa začne používať na jeseň. Práve ten 
umožní počítačom, aby sa opravili samy. 
V srdci systému sa budú nachádzať databázy  
rôznych výrobcov a priemyselných sektorov, 
ktoré budú prepojené a umožnia získať infor-
mácie o už vyriešených problémoch. Systém 
pracuje na princípe pravdepodobnosti opa-
kovania, pretože porucha spôsobená progra-
mom alebo vírusom v jednom systéme sa 
môže rovnako odstrániť aj v inom systéme. 
Všetky takéto prípady sú archivované, takže 
keď sa vyskytne problém, servisný motor pre-
hľadá všetky databázy, a ak nájde vhodné rie-
šenie, aplikuje ho na dané miesto napríklad 
formou aktualizácie.
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Na čele cementárne jej rovesník

TEXT: IVAN PODSTUPKA

FOTO: DUŠAN KITTLER

Základný kameň Kombinátu Záhorie v Rohožníku položili  

v roku 1971. Nedlhú históriu podniku výrazne poznačili dva  

momenty – pred desiatimi rokmi tu získal majoritu švajčiarsky 

koncern Holderbank, dnes Holcim. Druhým bola investícia za 2,6 

miliardy korún v roku 2004 – energeticky a ekonomicky  

úsporná a environmentálne priaznivá linka. Na čele  

spoločnosti dnes stojí manažér  

Roland van Wijnen. Zhodou 

okolností je rovnako starý 

(alebo mladý) ako  

rohožnícka cementáreň.

Vráťme sa o desaťročie späť, keď sa koncern 
po štyroch rokoch minoritnej účasti stal  
majoritným vlastníkom rohožníckej  
cementárne. Čo bolo motívom? Je relatívne 
malý slovenský trh, prípadne trhy susedných 
krajín, pre takú veľkú nadnárodnú spoločnosť 
zaujímavý?
– Trh bol pre Holcim dostatočne príťažli-
vý. Očakávali sme, že slovenská ekonomika 
bude rásť a v ostatných desiatich rokoch aj 
rástla. Rastie aj stavebníctvo a očakávame, 
že to bude pokračovať. Prechod medzi mi-
noritnou a majoritnou účasťou v Rohožní-
ku bol normálnym, prirodzeným procesom. 
Vstupujeme do spoločností, kde je kultúra 
v súlade s našimi hodnotami. Dôvodom bolo 
i to, že cementový priemysel je do veľkej mie-
ry lokálna záležitosť, nie je ekonomické pre-

vážať cement na veľké vzdialenosti. Ak  
chceme mať v nejakej krajine vplyv, musí-
me ho presadiť cez miestnu spoločnosť.



Čo Holcim priniesol slovenskému stavebníc-
tvu?
– Za desať rokov sme si na slovenskom sta-
vebnom trhu vybudovali dobrú pozíciu. 
Nevyrábame len cement, máme aj tri výrob-
ne kameniva a 25 betonární. Niektoré sme 
odkúpili a zmodernizovali, ďalšie sme vybu-
dovali od základov. Práve pri výrobe betónu 
náš trhový podiel výrazne stúpol, vo výrobe 
cementu sa drží nad 40 percentami.
V rokoch 2004 a 2005 sme v rohožníckej  
cementárni investovali 2,6 miliardy korún, 
dramaticky sme zlepšili vplyv na životné 
prostredie, skvalitnili sme pracovné postupy. 
Sme vedúcou firmou nielen na Slovensku,
ale aj v rámci stredoeurópskeho regiónu.

V čom spočíva technický pokrok pri výrobku 
s takou dlhou tradíciou, ale stále rovnakou 
podstatou, ako je cement?
– Máte pravdu, cement je starý materiál. Ale 
spôsoby, akým sa vyrába, ale najmä ako sa 
používa, zaznamenali technologický pokrok. 
Je rozdiel, či používame cement do betónu na 
dom, cestu, most, alebo do omietky. V tomto 
je pokrok viditeľný.

Stavbári zvyšujú požiadavky na špecifické 
druhy betónu. Čo sú vlastne tie špecifiká?
– Ak staviate dom alebo garáž, pravdepodob-
ne potrebujete betón, ktorý je jednoduchý, 
stály a lacný. Na druhej strane pri projekte 
Eurovea v Bratislave sú požiadavky úplne iné 
– základy idú do hĺbky, vyžaduje sa odolnosť 
proti tlaku, síre, spodnej vode. Pri budova-
ní odpadových kanálov sa požaduje mimo-
riadna odolnosť proti síre. Reagovali sme na 
čoraz náročnejšie požiadavky. Vytvorili sme 
novú funkciu – technický marketing. Tu sa 
spája know-how a skúsenosti odborníkov na 
cement, betón a kamenivo. Výhodou je, že 
sme súčasťou nadnárodnej spoločnosti a má-
me prístup ku skúsenostiam zo sveta. Hlavná 

sme doň 200 miliónov korún. Norma povo-
ľuje 30 miligramov tuhých znečisťujúcich 
látok, teda prachu na kubický meter, naše 
emisie sú tri miligramy. Aj z toho je jasné, že 
konáme zodpovedne. Finančné dosahy zme-
ny boli nulové, jediným zámerom programu 
bolo znížiť náš vplyv na životné prostredie.

V minulom roku Holcim hospodáril so stratou 
169 miliónov korún. Vzhľadom na obrat to 
nie je veľká strata, ale zámerom je dosahovať 
zisk. Čo ju zapríčinilo? Súvisí to len s nábe-
hom novej linky v roku 2004?
– Podstatné je, že výsledky boli také, aké sme 
si naplánovali. Prvou príčinou straty bola in-
vestícia a náklady spojené s nábehom novej 
technológie. Druhým faktorom sú nízke ceny 
cementu – o štyri až päť eur za tonu nižšie ako 
v okolitých krajinách. Pritom náklady na ener-
gie stúpli o desať percent, ale zatiaľ sme ich 
nepremietli do našich cien. Nedá sa tomu vy-
hnúť. Za päť rokov sme znížili spotrebu ener-
gie, palív, využívali sme alternatívne zdroje 
energie. Urobili sme toho už dosť a prišiel čas, 
aby sme z toho mali aj úžitok.

Ste cenovým lídrom. Čo vám bráni zvýšiť 
ceny?
– Túto otázku mi kladie aj môj šéf. Doteraz 
sme sa sústreďovali na zlepšenie procesov, 
investície, modernizáciu. Prešli sme do fázy, 
keď sa začíname venovať trhu, marketingu. 
Naši zákazníci si zvykli na mierny rast cien 
našich výrobkov a nebudú nadšení, keď prí-
deme s vyšším rastom. Budú však musieť 
pochopiť, že ceny energií rastú. My ceny ne-
zvyšujeme preto, aby sme mali vyšší zisk, ale 
aby sme firmu udržali, budovali, aby tu bola
aj o tridsať rokov.

Z vašej firmy sa ozývajú hlasy, že by sa viac 
mali stavať diaľnice s betónovým povrchom, 
a to nielen v tuneloch, ale aj na otvorenom 

vec, že slovenské stavebníctvo ide dopredu 
a my ideme s ním.

Výskum a vývoj sa centralizujú v koncerne, 
alebo sa robia aj na úrovni podniku?
– Začínajú sa centralizovať, lebo väčšina know-
-how bola príliš roztrúsená. Požiadavky našich 
zákazníkov sa zvyšujú, majú veľa spoločného 
a to je dôvod na centralizáciu. Samozrejme, la-
boratóriá, ktoré máme, si zachovávame, lebo je 
to miesto na výmenu skúseností a potrebuje-
me ich čo najbližšie k výrobe.

Stredoslovenská cementáreň ničila životné 
prostredie v turistickej oblasti. Bol toto hlav-
ný motív na zastavenie výroby cementu a po-
stavenie terminálu pre stredné Slovensko 
vo Vlkanovej?
– Úzko to súvisí s jednou z predchádzajúcich 
otázok – čo sme priniesli na slovenský trh. 
Snažíme sa konať veľmi zodpovedne. Nielen 
na strednom, ale aj na severnom Slovensku 
sme eliminovali nadprodukciu. Podarilo sa 
nám to len preto, lebo sme jediný vlastník 
– keby mali prevádzky samostatných majite-
ľov, nikdy by sa to nepodarilo. Keď som sem 
nastúpil, proces sa už končil, ale aj tak som 
hrdý na to, že sa nám podarilo prevádzku 
v Banskej Bystrici rušiť postupne a minimali-
zovať tak vplyv na zamestnancov. Zastúpenie 
sme si tam nechali vo forme terminálu vo 
Vlkanovej, takže našim zákazníkom sme stá-
le blízko. A podstatné je i to, že sa odstránili 
emisie, ktoré znečisťovali okolie zastaraných 
prevádzok. V Rohožníku sa cement vyrába 
modernejšie, s výrazne nižšími emisiami.

Ekologickým skokom by malo byť nahradenie 
elektrofiltrov tkanivovými filtrami pred pol-
rokom. Dali by sa vyčísliť jeho ekonomické 
a environmentálne efekty?
– Výmena filtrov je posledným krokom päť-
ročného programu v tejto oblasti. Investovali 
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priestranstve. Primárny záujem je zrejmý, ale 
môžete ho podoprieť aj technickými a ekono-
mickými argumentmi?
– Odpovedal by som prostredníctvom troch as-
pektov trvalo udržateľného rastu – finančné-
ho, environmentálneho a sociálneho. Životnosť 
betónovej diaľnice je 40 až 60 rokov a náklady 
na údržbu v prvých 20 rokoch sú o 50 percent 
nižšie ako v prípade asfaltovej. To je dokázané. 
Sú tu i ťažšie merateľné efekty, ako sú doprav-
né zápchy po každej zime, keď treba opravo-
vať asfaltové cesty. Pre Slovensko je dôležité, 
že betónové cesty by sa budovali výlučne z do-
mácich materiálov a asfalt sa vyrába z ropy, 
ktorú treba dovážať. Environmentálne hľadis-
ko: betón je recyklovateľný, čo je veľké plus. 
Betónová cesta kladie kolesám menší odpor, 
takže spotreba pohonných látok a znečiste-
nie okolia sú o päť až sedem percent nižšie. 
Technologický pokrok umožnil znížiť hluč-
nosť na betónovej ceste na úroveň porovna-
teľnú s asfaltovou.
Sociálny prínos je tiež evidentný. Na betó-
nových cestách býva menej nehôd, lebo sú 
svetlejšie a vodiči na nich za zníženej vidi-
teľnosti lepšie vidia. Sú ohňovzdorné – pre-
to sa stavajú v tuneloch. A keďže prispieva-
jú k menšiemu počtu zápch, ľudia sú menej 
stresovaní.

Vidíte v slovenskej ekonomike rastový poten-
ciál pre výrobky vašej firmy? Máte predstavu, 
kedy bude dopyt po cemente a betóne kulmi-
novať?
– Odpoveď na prvú časť otázky je jedno-
duchá: pozrite sa okolo seba, veľa sa stavia 
– súkromne, firemne, buduje sa infraštruk-
túra. HDP rastie a medzi ním a našimi výrob-
kami je priama úmera. Spotreba cementu na 

obyvateľa na Slovensku stále zaostáva za po-
rovnateľnými susednými krajinami. Je to 365 
kilogramov, zatiaľ čo v ČR 435 a v Rakúsku 
dokonca 580 kilogramov cementu na obyva-
teľa. A pokiaľ ide o kulmináciu trhu, v naj-
bližších troch až piatich rokoch ju neočakáva-
me, predpokladá sa trvalý rast.

Holcim vyhlásil súťaž o Cenu pre rozvoj regiónu 
Záhorie. Je to súčasť širšieho programu v rámci 
spoločenskej zodpovednosti firmy za environ-
mentálne a sociálne prostredie?
– Udržateľný rast je motorom našej firmy
všade, kde pôsobíme. Uvedomujeme si, že 
naše prevádzky ovplyvňujú životné prostre-
die. Preto sa snažíme aj v tomto smere konať 
zodpovedne. Cenou chceme pomôcť regiónu, 
ale nielen tak, že mu dáme peniaze. Musia sa 
použiť zodpovedne. Súťaž je burzou užitoč-
ných nápadov, ktoré posudzujú nielen ľudia 
z Holcimu, ale aj nezávislí odborníci. Dobrým 
príkladom je ílovisko pri Rohožníku, ktoré 
sme vrátili prírode – vytvorili sme tam pô-
vodnú mokraď.
Spoločenskú zodpovednosť preberáme nie-
len navonok, ale aj smerom dovnútra podni-
ku, k našim zamestnancom. Udržiavame vy-
sokú úroveň bezpečnosti práce – ľudia  
odchádzajú z práce v takom stave, v akom do 
nej prišli. Zamestnanci si to cenia, dokazujú 
nám to výsledky prieskumu.

V slovenskom Holcime ste takmer rok. Čo vás 
za toto obdobie prekvapilo na slovenských 
spolupracovníkoch príjemne a čo nepríjemne?
– Privítanie bolo veľmi dobré. Vládne tu pozi-
tívna atmosféra, ľudia mi dali potrebné infor-
mácie, pomohlo mi to rýchlo sa zorientovať. 
Pokiaľ ide o tie nepríjemnejšie skúsenosti 

Roland van Wijnen 
(1971) je Holanďan. 
Akademický titul magistra 
v priemyselnom manažmente 
získal v roku 1995 na Univerzite 
Twente. Pracoval na rozlič-
ných pozíciách v spoločnostiach 
Philips Electronics, Atos-Origin 
a Cambridge Management 
Consulting. V spoločnosti Holcim 
pracuje osem rokov. Riadil dô-
ležité globálne projekty sku-
piny najmä v oblasti podniko-
vých financií. Od 15. decembra 
2005 je predsedom predstaven-
stva najväčšieho výrobcu staveb-
ných materiálov na Slovensku 
Holcimu  (Slovensko), a. s.

– nie je to však slovenská špecialita – ľudia sa 
nie vždy dohodnú, čo idú urobiť. Očakávania 
sa potom často nekryjú so skutočnosťou. 
Treba sa jasne dohovoriť, čo treba dosiah-
nuť, lebo partner nemusí veci chápať tak ako 
ja. Ďalšia vec, ktorá mi je sympatická, je opti-
mizmus vo firme. Avšak prílišný optimizmus
môže byť na škodu. Treba byť optimistický, 
realistický a urobiť niečo navyše.

Otázka, ktorá sa kladie vari každému zahra-
ničnému topmanažérovi – a uvítali by sme, 
keby ste neodpovedali taktne, ale úprimne: je 
Slovensko v európskom kontexte dobrá kraji-
na na život?
– Slovensko je skutočne krásna krajina, ľu-
dia sú tu veľmi milí a je tu vysoký rasto-
vý potenciál. Ak sa niečoho bojím, tak toho, 
že optimizmus privedie ľudí príliš rých-
lo k namyslenosti. Je veľa oblastí, v kto-
rých sa musia Slováci prispôsobiť, zaradiť. 
Zaznamenávame prudký nárast cestovného 
ruchu, ale znalosť jazykov, najmä angličtiny, 
nie je všade dobrá. Je dôležité, aby si Slováci 
zachovali sympatické črty, aby sa nestali aro-
gantnými. Ešte je na čom pracovať.
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Nebezpečná paralela

Nedopadne digitálna televízia podobne ako 
mobilné telefóny? Tie disponujú mnohými 
novými vymoženosťami a aplikáciami, no 
prieskumy ukazujú, že absolútna väčšina 
ich majiteľov využíva len základné funkcie – 
telefonuje a posiela textové správy. Neskončí 
tak aj digitálna televízia – nepôjde napriek 
mediálnemu rozruchu, ktorý vyvolala, na-
koniec len o nejakú drobnú technologickú 

zmenu, ktorú si väčšina majiteľov televízo-
rov ani nevšimne a urobí len to najnutnejšie 
– doinštaluje si set-top boxy, aby mohla aj 
naďalej pozerať svoje tri obľúbené televízne 
kanály a nerušene zajedať telenovely chip-
sami? V súčasnosti to vyzerá tak, že prak-
ticky všetky slovenské celoplošné televízne 
kanály sa spoliehajú presne na tento variant 
– o digitalizáciu sa viac-menej nezaujímajú, 
stačí im istota, že po zrušení analógového 
vysielania budú mať garantovaný priestor 
v multiplexoch.

O digitálnej televízii sa v ostatnom čase hovorí mnoho. Väčšinou pritom ide o hlasy plné očakáva-

nia a sľubujúce novú a oveľa vyššiu kvalitu obrazu, väčší počet kanálov, rozličné interaktívne služby, 

mobilitu a vynikajúcu dostupnosť signálu. Ako je to však v skutočnosti?

Revolučný skok
Mnohým napadne, že to vlastne úplne 
stačí. Digitalizáciu považujú za nezvrat-
ný proces a analógové vysielanie podľa 
nich jednoducho skončí úplne rovnako, 
ako museli skončiť elektrónkové televí-
zory. Vytlačí ho modernejšia technológia. 
V tomto prípade však nejde iba o jednodu-
chú evolúciu, ktorá prinesie kozmetické 
zmeny, ale o pomerne revolučný čin, kto-
rý by mal vytvoriť úplne nový vzťah medzi 

TEXT: MARTIN DOMČEK

FOTO: SIEMENS, 
SHUTTER STOCK



VISIONS 04|200616 | 17

T E C H N O L Ó G I E

divákom a obsahom, čo na svojom televíz-
nom prijímači sleduje. Poďme však na to 
pekne po poriadku. Prvým veľkým kladom 
digitalizácie je efektívnejší prenos signálu, 
čo si možno predstaviť tak, že na rovnakú 
frekvenciu sa zmestí väčší počet kanálov, 
navyše bude možné bez problémov sledo-
vať televíziu v mobilných prostriedkoch 
– v autách, v autobusoch alebo vo vlakoch. 
Zlepší sa aj dostupnosť signálu – najmä 
v miestach, kde boli pre špecifickú geo-
grafickú situáciu problémy s príj-
mom analógového vysielania.

Cez anténu

Pri najdiskutovanejšej 
možnosti, nazývanej 
DVB-T, čo možno dešif-
rovať ako príjem digi-
tálneho vysielania cez 
pozemnú anténu, však 
bude treba využívať 

praktická záležitosť aj preto, lebo ak maji-
teľ takéhoto set-top boxu práve pozerá za-
ujímavý program a vyruší ho telefón, môže 
využiť okamžité nahrávanie a po vybavení 
hovoru dopozerať program s malým one-
skorením zo záznamu. Pritom vôbec netre-

ba čakať na koniec nahrávania – prístroj 
môže zároveň ten istý program nahrávať 
a prehrávať. Ak má niekto záujem o set-
-top box, pomocou ktorého chce sledovať 

jeden program a nahrávať druhý, nie je 
to problém. Treba sa len poohliadnuť 
po prístroji vybavenom dvoma tuner-
mi, ktorých je už na trhu niekoľko, no 
ich cena je oveľa vyššia. Takéto zaria-
denia sú zväčša kombinované aj s DVD 
napaľovačkou, aby bolo možné nahra-
tý program archivovať na výmennom 

médiu. Výhodou kvalitnejších 
prístrojov je aj špeciálny 

slot na zasunutie karty 
určenej na príjem 

kódovaných (ex-
tra spoplatne-

ných) kaná-
lov. Ďalšou 
vymože-
nosťou 
príjmu 

špeciálne prí-
stroje nazývané set-
-top boxy. Ide o prí-
davné zariadenie, ktoré 
treba pripojiť medzi anté-
nu a televízny prijímač. Slúži 
na prevádzanie digitálneho sig-
nálu na obraz a zvuk, ktorý mož-
no bez problémov sledovať prostredníc-
tvom súčasných analógových televízorov. 
Odlišujú sa predovšetkým svojou funkcio-
nalitou. Tie najlacnejšie nedokážu nič viac, 
než dekódovať digitálny signál prichádza-
júci cez anténu. Drahšie prístroje, nazýva-
né kombá, majú možnosť prijímať nielen 
digitálne vysielanie, šírené pozemnou ces-
tou (DVB-T), ale aj to, ktoré využíva satelity 
(DVB-S). Prístroje z vyšších cenových relá-
cií disponujú aj možnosťou nahrávať vy-
sielanie v nezmenenej kvalite na vstavané 
pevné disky s kapacitou až do 500 GB. Je to 

digitálne-
ho televízneho 

vysielania je exis-
tencia elektronického 

programového sprievodcu – 
akéhosi online televízneho progra-

mu, ktorý možno kedykoľvek vyvolať na 
obrazovku jednoduchým stlačením tla-
čidla. Zobrazí prehľad všetkých kanálov, 
základné informácie o práve sledovanom 
programe a možno v ňom robiť aj záložky, 
vďaka ktorým grafické rozhranie upozorní 
diváka, že na inom kanáli sa práve začína 
program, o ktorý mal záujem.

Problematická interaktivita

Veľa sa hovorí aj o podpore Multimedia 
Home Platform (MHP), ktorá by mala za-
bezpečiť interaktivitu. Niektorí jej predpo-
vedajú veľkú budúcnosť, no nemálo odbor-



Siemens Gigaset M560 je prvý 
digitálny set-up box, ktorý je na-
vyše aj DVD rekordérom s integ-
rovaným 160 GB harddiskom. 
Súčasne dokáže prijímať analó-
gový aj digitálny signál.  Na na-
šom trhu by sa mal objaviť za-
čiatkom budúceho roka. 

Dvojtunerový digitálny set-up 
box (DVB-T) Siemens Gigaset 
M740 AV s možnosťou pripoji-
teľného harddisku.
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Rýchlosť možno obmedziť. Radosť z jazdy však nie.

Nové BMW radu 3
Coupé
335i

www.bmw.sk Radosť z jazdy

Ak by bolo možné merať radosť z jazdy, nové BMW 335i Coupé s vysoko precíznym priamym vstre-
kovaním paliva a technológiou bi-turbo by presiahlo všetky stupnice. 306 konských síl, objem 3 litre
a zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 5,5 s poskytuje v celom rozsahu otáčok a pri každom zaradenom
prevodovom stupni pocit potešenia z jazdy, ktorý prevyšuje Vaše predstavy. Skutočnou lahôdkou
pre oči je karoséria, ktorá je unikátnym splynutím elegantných línií, dominantných oblúkov,
jemných prechodov a nádherných povrchových rovín. 
Ak sa chcete dozvedieť viac o ďalších atribútoch nového BMW radu 3 Coupé, napr. o systéme xDrive
- inteligentnom pohone 4x4, kontaktujte svojho predajcu BMW. Trúfate si na testovaciu jazdu?
Zažite elegantný výkon v novom BMW radu 3 Coupé.

BMW radu 3 Coupé: spotreba 6,5 - 10,1 l/100 km, emisie CO2 174 - 243 g/km
Financovanie vozidiel značky BMW zabezpečujú BMW FINANCIAL SERVICES, www.bmwfs.sk
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níkov ju v súčasnosti považuje za tech-
nologicky nie práve ideálne riešenie. Ide 
o technológiu na vytváranie interaktív-
nej televízie. To znamená, že divák by 
mal nielen možnosť pasívne sledovať 
niektorý z digitálnych televíznych kaná-
lov, ale mohol by svoj televízor využiť aj 
na celkom odlišné veci – napríklad hra-
nie hier, ktoré by ovládal prostredníc-
tvom tlačidiel na diaľkovom ovládači, 
prípadne by si mohol podobne, ako sa 
dnes na kvalitnejších televízoroch vybe-
rá funkcia Picture in Picture (PIP), zvo-
liť aplikáciu na predpoveď počasia, kde 
by navyše pomocou diaľkového ovládača 
mohol zadať čas a destináciu, ktorá ho 
zaujíma. Možností, ako využiť digitál-
nu technológiu, je nespočetne veľa – na-
príklad umožňuje prostredníctvom ob-
razovky televízneho prijímača posielať 
krátke textové správy, počas sledovania 
športového prenosu pozvať priateľov do 
elektronického chatu a komentovať dia-
nie na obrazovke popri sledovaní zápa-
su, prípadne uzatvárať na jeho výsledok 
stávky. V niektorých krajinách dokon-
ca skúšajú aj obdobu e-governmentu, 
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v prípade interaktívnej televízie nazvanú 
t-government. Tá umožňuje mnoho vecí 
na úradoch vybaviť priamo cez televíznu 
obrazovku, podobne ako sa to dnes robí 
prostredníctvom internetu a počítačové-
ho monitora. Možností je nekonečne veľa, 
ale mnohé zo spomínaných služieb sa zrej-
me nedokážu uživiť a zaniknú, iné sa sta-
nú populárnymi – napríklad zmienené ti-
povanie priamo cez obrazovku. Dôležité 
bude, aby sa interaktívne menu vyvinulo 
v grafickej podobe, ktorá bude aj pre tech-
nicky nevzdelaných ľudí dostatočne pou-
žívateľsky priateľská, aby spoločnosti pre-
vádzkujúce digitálne vysielanie dokázali 
tieto nové možnosti ponúknuť adekvát-
nym spôsobom a aby technológia umožni-
la kvalitne a rýchlo prenášať signál oboma 
smermi.

Namiesto rečí treba činy

Aká je situácia u nás? Analógové vysiela-
nie by sa malo definitívne skončiť v roku
2012. Ak sa s dostatočným predstihom na 
túto situáciu nepripravíme, mohlo by sa 

teoreticky stať, že istá časť obyvateľstva by 
po tomto termíne nemohla pozerať tele-
víziu. Iste, existuje alternatíva v podobe 
digitálneho vysielania šíreného prostred-
níctvom satelitov, ide však o relatívne dra-
hú záležitosť, ktorá bude aj v budúcnosti 
pre mnohých ľudí nedostupná. Ako ďalšia 
možnosť sa javí IPTV – teda televízne vy-
sielanie šírené prostredníctvom internetu. 
Treba si však uvedomiť, že približne polo-
vica obyvateľov Slovenska stále žije na vi-
dieku a ľudia v mnohých oblastiach nema-
jú inú možnosť, ako využívať vytáčané pri-
pojenie, na sledovanie televízie absolútne 
nevhodné. Na druhej strane IPTV predsta-
vuje celosvetový trend. Podľa analytikov 
spoločnosti In-Stat bude do konca roka 
2009 na celom svete 31 miliónov predpla-
titeľov IP televízie, z toho 57 percent v Ázii 
a 30 percent v Európe. Ako strategicky naj-
dôležitejšia možnosť sa javí práve zavádza-
nie DVB-T, digitálneho vysielania šírené-
ho pozemnou cestou. Naň však treba mať 
kvalitný zákon, ktorý bude regulovať trh 
a predovšetkým upraví spôsob, akým budú 
stanice v jednotlivých multiplexoch (sie-
ťach) získavať priestor. Tento zákon vyše 

On-line chatovanie v obývačke 
cez televízor.

roka meškal a iba nedávno bola verejnos-
ti predstavená jeho predbežná podoba. 
Teraz je už len na odborníkoch, aby v ňom 
vychytali niektoré muchy, a na vláde, aby 
prechodu na DVB-T venovala oveľa väčšiu 
pozornosť než doteraz. Termín vypnutia 
analógových vysielačov totiž vôbec nie je 
taký vzdialený, ako by sa na prvý pohľad 
mohlo zdať.
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Aj keď hrozba teroristických útokov, vysoké ceny ropy a choroba SARS dostali 

v posledných rokoch leteckú dopravu do veľkých problémov, niet pochybnos-

tí o tom, že civilné letectvo bude hrať ďalej najdôležitejšiu úlohu v preprave 

cestujúcich na veľké vzdialenosti. Je totiž najrýchlejšia, a hoci sa to na prvý 

pohľad nemusí zdať, je stále najbezpečnejším druhom dopravy. Potvrdzuje to 

aj vývoj v ostatných mesiacoch. Počet pasažierov na medzinárodných letis-

kách za prvých šesť mesiacov tohto roka medziročne vzrástol o 6,7 percenta.

TEXT: VLADO DUDUC

FOTO: SIEMENS, SHUTTER STOCK

Dve hodiny pred odletom
Popri všetkých problémoch, s ktorými v súčas-
nosti zápasia letecké spoločnosti, sú najväčšou 
brzdou ďalšieho rozvoja leteckej dopravy zdĺ-
havé procedúry, ktoré musia cestujúci absol-
vovať, kým sa dostanú na palubu. Čas strávený 
na letisku je v mnohých prípadoch dlhší ako 
samotný let. Ak má pasažier prísť na letisko 
dve hodiny pred odletom a potom po pristá-
tí stráviť ďalšiu polhodinku čakaním na bato-
žinu, tak sa mu do mesta vzdialeného niekoľ-
ko sto kilometrov viac oplatí cestovať vlakom 
alebo autom, ktoré túto vzdialenosť prekonajú 
za približne rovnaký čas ako lietadlo alebo aj 
rýchlejšie.
Zdržanie z veľkej časti súvisí s prísnejšími bez-
pečnostnými opatreniami, ktoré zaviedli le-
tiská po teroristických útokoch na USA v roku 

2001, ale nemalý podiel na ňom má aj zlá logis-
tika a zastaraná infraštruktúra. Ľudstvo dnes 
pritom disponuje technológiami, ktoré doká-
žu zrýchliť procesy na letiskách pri dodrža-
ní najprísnejších bezpečnostných štandardov. 
Pozývame vás na krátku exkurziu po letiskách 
zajtrajška. Vyskúšame si biometrické rozpozná-
vacie systémy, pozrieme sa na to, čo sa deje 
s batožinou po jej odovzdaní pri check-ine, ne-
cháme sa priviesť na voľné parkovacie miesto, 
jednoducho predstavíme vám technické novin-
ky, s ktorými sa v budúcnosti – ale v mnohých 
prípadoch už aj dnes – budeme bežne stretávať 
pri cestovaní lietadlom.

Dúhovka ako priepustka
Čas potrebný na colné vybavenie a imigrač-
nú kontrolu významne skracujú technológie 

Obsah
V útrobách letiska
Snímanie biometrických znakov, vysoko-
rýchlostný triediaci systém batožín, dočas-
ný letiskový terminál na špeciálne príleži-
tosti, či ultrazvukový parkovací navigačný 
systém – to všetko sú technológie a rieše-
nia, ktoré patria k letiskám. Rýchlosť a bez-
pečnosť – dve základné kritériá, s ktorými 
sa letiská musia neustále vyrovnávať.

Cvičný letiskový terminál
Siemens Airport Center je simulátorom le-
tiska bez lietadiel a navigačnej veže, kde 
koncern prezentuje súčinnosť technológií, 
ktoré vyvíja pre potreby vzdušných prísta-
vov. Centrum do najmenších podrobností 
simuluje skutočné letisko.

Juraj Mitka: Bratislavu čakajú veľké 
zmeny
Pri súčasnom trende sa kapacita terminá-
lu bratislavského letiska vyčerpá začiat-
kom roka 2008. Nový terminál by sa mal 
otvoriť najneskôr začiatkom roka 2009. 
Potom bude letisko schopné vybaviť dvoj-
násobne viac cestujúcich - 3,5 až 4 milió-
ny ročne.



na snímanie biometrických znakov. Napríklad 
londýnske letisko Heathrow od roku 2002 
používa JetStream Passenger Processing 
System, ktorý je založený na rozpoznávaní 
očnej dúhovky. Vyvinula ho americká spoloč-
nosť EyeTicket’s Corporation.
Dúhovka každého človeka je jedinečná. Celá 
procedúra verifikácie totožnosti pritom ne-
trvá dlhšie ako dve sekundy, navyše ju celú 
môže uskutočniť počítač – od výzvy na prí-
chod až po schválenie alebo zamietnutie prí-
stupu, samozrejme, s nasledujúcou ľudskou 
kontrolou. Autorom algoritmu na sníma-
nie dúhovky je John Daugman z univerzity 
v Cambridgei. „Skenovanie oka je pohodlné, 
výkonné a presné,“ tvrdí.
Podľa viceprezidenta Eye Ticket’s Petra Worda 
cestujúci si na tento systém kontroly rýchlo 
zvykli. „Každý pasažier sa musí zaregistro-

vať len raz, potom už prechádza kontrolný-
mi stanovišťami bez zdržania,“ konštatuje. 
Pri registrácii sa pasažier musí len pozrieť do 
špeciálnej videokamery, ktorá zaznamená de-
tailný obraz jeho dúhovky. Snímka sa potom 
prevedie do unikátneho 512-bitového kódu 
a uloží do databázy.
Siemens v spolupráci s Lufthansou vyvinul 
rozpoznávací systém Trusted Traveller, ktorý 
na identifikáciu cestujúcich využíva odtlačky 
prstov. „Tie sú ďalším jedinečným biometric-
kým znakom človeka,“ vysvetľuje Stanislav 
Lencz, konzultant Siemens Business Services, 
ktorý má na starosti aplikáciu biometrických 
systémov.
Biometrické systémy majú podľa neho viac 
scenárov uplatnenia. Napríklad na palubný 
lístok, ktorý cestujúci dostáva pri check-ine, 
sa môžu uložiť parametre odtlačku jeho pal-

ca. Potom už len stačí, aby na kontrolných 
stanovištiach priložil prst na skener, a systém 
na základe údajov zaznamenaných na palub-
nom lístku overí jeho totožnosť. Pravidelní 
pasažieri môžu požiadať o vydanie trvalej 
karty s biometrickými údajmi – a keďže sú 
evidovaní v systéme, môžu absolvovať check-
-in vopred, a to dokonca aj cez internet alebo 
mobilný telefón. Pri kontrole sa potom iden-
tifikujú jedinečným dvojdimenzionálnym čia-
rovým kódom, ktorý majú uložený v PDA ale-
bo mobile ako obrázok. „Tieto systémy dnes 
už reálne fungujú, pričom mnohé letiská ich 
používajú aj na identifikáciu zamestnancov 
a posádok,“ dodáva S. Lencz.
Jednou z relatívne nových biometrických me-
tód, ktorá sa však na masové použitie ešte len 
vyvíja a testuje, je rozpoznávanie 3D mor-
fológie tváre. Vo všeobecnosti však platí, že 
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káciu RFID, ktoré to dokážu. Podobné linky, 
ktoré kombinujú pásové a kontajnerové pre-
pravné systémy, už zaviedli aj letisko Charles 
de Gaulle v Paríži alebo letisko v Mníchove. 
Čoskoro ich budú mať aj tri talianske vzduš-
né prístavy v Miláne, Trevise a Benátkach.
Na jednej strane rýchlosť, na druhej bezpeč-
nosť – dve protichodné kritériá, s ktorými sa 
letiská musia neustále vyrovnávať. Platí to 
aj pri batožinových triediacich systémoch. 
Hlavným bezpečnostným prvkom sú v tom-
to prípade automatické röntgenové snímače, 
cez ktoré musí prejsť každá batožina, kým sa 
dostane do lietadla. Napríklad druhé najväčšie 
letisko v Taliansku, milánska Malpensa, kto-
rou ročne prejde 18,5 milióna cestujúcich, by 
mala mať moderný skenovací systém hotový 
na jar budúceho roka. Bude ho tvoriť sedem 
röntgenových staníc, ktoré budú schopné pra-
covať v piatich bezpečnostných stupňoch.

Dočasný letiskový terminál

Keď Portugalsko získalo právo usporiadať 
futbalové majstrovstvá Európy Euro 2004, 
jedným z najväčších problémov bola nedo-
statočná kapacita hlavného vzdušného prí-
stavu krajiny v Lisabone, ktorý nebol pri-
pravený na príchod miliónov fanúšikov. 
S podobným problémom teraz zápasia aj or-
ganizátori ázijských športových hier, ktoré 
sa budú konať v decembri v katarskom mes-
te Doha. Človek nemusí byť ekonóm, aby mu 
bolo jasné, že miliardové investície, ktoré 
z dlhodobého hľadiska nemajú opodstatne-
nie, sú aj pre bohatých katarských šejkov pe-
niazmi vyhodenými von z okna.
Našťastie pre organizátorov v Portugalsku i Ka-
tare, kapacitu letísk dnes možno bez veľkých in-
vestícií jednorazovo zvýšiť. Riešením je dočasný 
letiskový terminál CapacityPlus. Tento koncept 
sa osvedčil pred dvoma rokmi v Portugalsku 
a teraz po ňom siahli aj organizátori ázijských 
športových hier. Za 19 miliónov eur získali ter-
minál na vybavovanie cestujúcich, ako aj elek-
tronický bezpečnostný a batožinový systém.

všetky bio-
metrické sys-
témy pracujú 
v dvoch základ-
ných režimoch 
– buď verifi-
kujú totožnosť 
osoby (ja som 
ja), alebo zis-
ťujú jej totož-
nosť (kto som 
v skutočnos-

ti). Špecifickým
prípadom je porovnávanie 
údajov so záznamami v špe-
ciálnych databázach (nie 
som osoba na čiernej listine).
Na niektorých letiskách sú nain-

štalované kamery umožňujúce 
bezkontaktné snímanie tváre po-

hybujúcich sa ľudí. Dokážu zaznamenať a ur-
čiť jej geometriu pri rozdielnych uhloch zábe-
ru a porovnať ju s údajmi v databáze. V prípade 
podozrenia upozornia ochranu letiska na mož-
nú prítomnosť nebezpečnej osoby.

O batožinu sa nestarajte

Najväčší vysokorýchlostný triediaci systém 
batožín v Európe má momentálne madridský 
vzdušný prístav Barajas. Letisková spoloč-
nosť AENA ho uviedla do prevádzky v marci 
tohto roka. Nový terminál so 172 priehradka-
mi na check-in pultoch a s 33 odletovými brá-
nami vytriedi za hodinu 16 500 batožín.
Siemens, ktorý je autorom tohto riešenia, vy-
bavil systém aj informačnými a kontrolnými 
technológiami, ktoré umožňujú v reálnom čase 
softvérovo riadiť sústavu prepravných pásov 
podľa aktuálnych potrieb letiska. Každý kufor 
možno kedykoľvek presne lokalizovať, čo si po-
chvaľujú najmä bezpečnostné zložky – v prípa-
de podozrenia, že batožina obsahuje nebezpeč-
ný predmet, ju možno okamžite skontrolovať.
Čas potrebný na naloženie batožiny sa skrátil 
v priemere na 45 minút. Terminál je prepoje-
ný s hlavnou budovou letiska asi dvojkilomet-
rovým tunelom. Kufor putuje rýchlosťou desať 
metrov za sekundu po prepravných pásoch, 
ktorých dĺžka dosahuje bezmála sto kilomet-
rov. Vďaka tomu dnes dokáže Barajas zvládnuť 
70 miliónov cestujúcich ročne, pričom až  
60 percent z nich vybaví práve nový terminál.
Pracovníci letiska priznávajú, že poradiť si 
s takým ohromným počtom ľudí s rozdiel-
nymi druhmi batožín, rýchlo ich roztriediť 
a naložiť do správneho lietadla sa im zda-
lo nemožné. V útrobách terminálu však pre-
biehajú rýchle triediace procesy využívajúce 
bezkontaktnú rádiovofrekvenčnú identifi-

Terminál bude chrániť bezpečnostná konštruk-
cia dlhá 100 a široká 80 metrov, ktorá bude tva-
rom pripomínať arabský stan. V nej sa budú na-
chádzať priestory na prílety a odlety osôb,  
ktoré sa priamo zúčastnia na hrách. 
Terminálom prejde každú hodinu okolo 3 000 
pasažierov. Po skončení hier, keď už nebude po-
trebný, sa jednoducho rozmontuje a odvezie.

Ultrazvukový parkovací  
navigačný systém

Hoci veľké letiská sú dnes väčšinou multimo-
dálne dopravné uzly, čiže križovatky, kde sa 
stretáva železnica, metro, prímestská a mest-
ská autobusová doprava, veľká časť ľudí vy-



užíva pri transporte na letisko osobné auto. 
Dostatok miest na parkovanie je preto nevy-
hnutným predpokladom dobrého fungovania 
letiska. Len to však nestačí. Blúdiť pri hľadaní 
voľného miesta desiatky minút v labyrinte par-
kovacích domov je doslova nočnou morou náv-
števníkov letísk. V konečnom dôsledku môže 
byť príliš dlhý čas potrebný na to, aby sa človek 
dostal do lietadla, rozhodujúcim motívom, pre-
čo si nakoniec zvolí iný druh dopravy.
Letiská si tento problém uvedomujú a snažia 
sa ho eliminovať. Napríklad mníchovské le-
tisko využíva automatický navádzací systém 
Sipark, ktorý vodičov nasmeruje na voľné 
parkovacie miesta. Od roku 2001 je tento sys-
tém v prevádzke na druhom termináli a mo-
mentálne sa inštaluje aj na prvom. Na tomto 
letisku tak vzniká najväčší navigačný parko-
vací systém na svete, ktorý bude po dokonče-
ní obsluhovať 15-tisíc parkovacích miest.
Nad každým parkovacím miestom bude malý 
ultrazvukový senzor, ktorý bude monitorovať, 
či je voľné, alebo obsadené. Údaje zo senzorov 
sa budú prenášať do centrálneho riadiaceho 
navigačného systému. Ten po prejdení auta 
vstupom nasmeruje vodiča na najbližšie voľ-
né miesto. O správnu navigáciu sa budú starať 
približne dve stovky LED panelov.
Aktuálny stav obsadenosti parkoviska sa bude 
zobrazovať na displeji informačného panela 
na prístupovej ceste. Systém však bude sledo-
vať nielen parkovacie miesta, ale aj jednotlivé 

zóny a uličky. Práve tie totiž bývajú najčastej-
ším miestom kolízií a zápch. Inteligentný na-
vádzací systém dokáže včas rozpoznať hrozbu 
kritickej situácie a v prípade potreby zabrániť 
vjazdu vozidiel do takejto zóny.
Automatický navigačný parkovací systém na 
prvom termináli by mali uviesť do prevádzky 
do roku 2009. Prevádzkovateľ mníchovského 
letiska, spoločnosť Müncher Flughafen, chce 
týmto spôsobom optimalizovať využitie parko-
vísk. Systém Sipark sa v súčasnosti zavádza na 
siedmich letiskách, okrem Mníchova budú ten-
to moderný systém využívať aj v Düsseldorfe, 
Kolíne či v Toulouse.

Bezdrôtové letiská

Cisco Systems spolupracuje s hlavnými európ-
skymi poskytovateľmi internetových služieb 
na vybavení letísk širokopásmovou technoló-
giou, ktorá cestujúcim umožní vysokorých-
lostný a bezpečný prístup do internetu a pod-
nikových sietí. Práve snaha letísk ponúkať 
stále nové a nové služby viedla k vývoju rieše-
nia Cisco Mobile Office, ktoré už používa nie-
koľko desiatok vzdušných prístavov v Európe, 
Ázii a Afrike. Hot-spoty pre WLAN siete rýchlo 
rastú, pričom cestujúci oceňujú najmä to, že 
majú okamžité informácie o letoch.
Spoločnosť Dimension Data vybudovala mo-
dernú sieťovú infraštruktúru letiska v Adelai-

de v Austrálii, ktorá dokáže vybaviť 3-tisíc ces-
tujúcich za hodinu. Spolupracuje so  
42 check-in priehradkami a 34 obchodmi. Sieť 
je založená na gigabitovom ethernete,  
ktorý umožňuje prevádzkovať na jedinej in-
tegrovanej IP sieti hlasové aplikácie, video 
i dátové služby. „Vybudovaním siete s bezdrô-
tovou technológiou sme vytvorili podmienky 
na budúce nasadenie mobilných zariadení,“ 
hovorí obchodný riaditeľ austrálskej pobočky 
Dimension Data Roland Chia.
Jedinečným faktorom infraštruktúry tohto 
letiska je, že ide o spoločne používaný termi-
nál. Pre spoločnosť Adelaide Airport Limited 
(AAL) bolo dôležité, aby si zachovala kontro-
lu nad celým priestorom terminálu – na roz-
diel od iných letísk, kde sa vlastníctvo delí 
medzi rozličných prepravcov a dodávateľov. 
AAL vlastní celú sieť a prenajíma ju leteckým 
prepravcom a poskytovateľom služieb.

Len veterné vrece nestačí

Keďže vzlietnutie a pristátie sú najriziko-
vejšími fázami letu, vybavenosť letiskových 
dráh má zásadný význam pre bezpečnosť le-
teckej dopravy. Vzletové a pristávacie dráhy 
využívajú svetelné zariadenia a rádionavigač-
né pomôcky, ktoré umožňujú lietadlám lie-
tať aj v noci alebo pri zhoršenej viditeľnosti. 
Jedným z najmodernejších pozemných osvet-
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ľovacích systémov sa môže pochváliť indo-
nézske letisko Surabaya, ktoré od mája tohto 
roka využíva riešenie belgickej firmy ADB.
Vzletové a pristávacie dráhy sú vybavené nie-
koľkými sústavami osvetlenia. Pozdĺž nich 
sa nachádza rad blikajúcich bielych svetiel, 
priamo na dráhe sú potom ďalšie svietidlá, 
odbočky na príjazdové dráhy zasa označujú 
zelené a žlté svetlá. Osvetlenia sa nelíšia len 

farbou, ale aj intenzitou. Na niektorých letis-
kách s menšou premávkou je pozemné osvet-
lenie po väčšinu času vypnuté. Ak je vybavené 
technológiou PCL, pilot si ho môže zapnúť na 
diaľku rádiom, dokonca môže ovplyvniť aj in-
tenzitu osvetlenia.
Svetelná signalizácia pomáha pilotovi udržia-
vať aj správnu zostupovú rovinu. Pozostáva 
z niekoľkých svetiel pred začiatkom dráhy, kto-

ré sú natočené k pristávajúcim lietadlám. Ak 
je lietadlo na správnej zostupovej rovine, vidí 
pilot napríklad dve biele a dve červené svetlá. 
Pokiaľ sa približuje príliš nízko, jedno z bielych 
svetiel sa zmení na červené. Ak sa dostane ešte 
nižšie, pilot vidí všetky svetlá ako červené.
Aj keď existuje niekoľko rozdielnych štan-
dardov svetelnej navigácie pri pristávaní lie-
tadiel, majú rovnaký základný princíp a od-
lišujú sa len v detailoch, napríklad v počte 
a usporiadaní svetiel. Všetky tieto pomôcky 
označované skratkami VASI alebo PAPI majú 
spoločné, že ide o optickú sústavu, ktorá 
svetlo rozdeľuje na dve časti – horná svie-
ti bielo, dolná červeno. Farebná kombinácia, 
ktorú vidí pilot, závisí od jeho relatívnej po-
lohy voči jednotlivým svetlám.
V súčasnosti sú už hlavné vzletové a pristá-
vacie dráhy veľkých letísk spravidla vybavené 
aj rádionavigačnými zariadeniami ILS, kto-
ré pilotovi umožňujú presne sledovať ideál-
nu zostupovú dráhu aj pri zlej viditeľnosti. 
Vysielače sa nachádzajú v blízkosti dotykové-
ho bodu dráhy a na jej konci. Súčasťou systé-
mu je aj zariadenie DME merajúce vzdialenosť 
lietadla od začiatku pristávacej dráhy a sústava 
rádiomajákov.

Najlepšie letisko má 
Singapur

Podľa cestujúcich je najlepším letiskom 
na svete singapurské Changi. Vyplýva to 
z prieskumu britskej analytickej spoločnos-
ti Skytrax, ktorá sa špecializuje na služby 
v leteckej doprave. Jej internetový dotazník 
s vyše štyridsiatimi otázkami od vlaňajšieho 
septembra do mája tohto roka vyplnilo viac 
ako 7,2 milióna respondentov z 93 krajín. 
Hodnotili prehľadnosť letísk, rýchlosť tran-
zitu, čistotu toaliet, bezpečnostné kontroly, 
služby, správanie personálu a veľa ďalších 
detailov.
V prvej desiatke najlepších letísk sa najčas-
tejšie objavujú letecké križovatky z juhový-
chodnej a východnej Ázie. V aktuálnom top 
ten ich figuruje hneď päť – Changi si vymeni-
lo druhú pozíciu s medzinárodným letiskom 
v Hongkongu, štvrté až šieste miesto obsadili 
letiská Kansai v Osake, Seoul Incheon  
v Soule a KLIA v Kuala Lumpure. V prvej de-
siatke sú aj štyri európske letiská, pričom 
Mníchov sa ako jediný dokázal vkliesniť me-
dzi ázijské vzdušné prístavy, keď obsadil tre-
tiu pozíciu. Cestujúci na tomto letisku oceňu-
jú predovšetkým rýchle a pohodlné prestupy. 
Medzi elitu sa dostali ešte letiská v Helsin-
kách, Zürichu a Kodani. Do najlepšej desiatky 
tradične patrí aj letisko v Dubaji.

Zrejme nijaká iná firma na svete sa nemô-
že pochváliť tým, že má v ponuke toľko rie-
šení pre letiská ako Siemens a jeho dcér-
ske spoločnosti. Napríklad divízia Siemens 
Communications vyvíja komunikačnú in-
fraštruktúru, Siemens Business Services IT 
riešenia vrátane biometrických systémov, 
Industrial Solutions & Services batožinové 
systémy, Siemens Building Technologies sys-
témy pre inteligentné budovy a protipožiarne 
zabezpečenie a firma ADB osvetlenie vzleto-
vých a pristávacích dráh. A v tomto výpočte by 
sa dalo ešte dlho pokračovať. Aj keď tieto tech-
nológie môžete nájsť na letiskách po celom 
svete, všetky spolu ich môžete vidieť len na 
jednom mieste – v nemeckom meste Bislohe.
Siemens tam vlani v decembri otvoril prvé a za-
tiaľ jediné inovačné, plánovacie a testovacie 
centrum komplexných letiskových riešení na 
svete. Siemens Airport Center (SAC) je simu-
látorom letiska bez lietadiel a navigačnej veže, 
kde koncern prezentuje súčinnosť technológií, 
ktoré vyvíja pre potreby vzdušných prístavov. 
„Takto by malo vyzerať moderné letisko budúc-
nosti,“ hovorí riaditeľ SAC Helmut Pawlischek.

Cvičný letiskový terminál

Centrum, ktoré sa rozkladá na ploche  
8 500 štvorcových metrov, do najmenších 
podrobností simuluje skutočné letisko. Jeho 
výstavba stála desiatky miliónov eur. Aj keď 
z neho nikdy neodletí nijaký pasažier, má pre 
Siemens nesmierny význam, pretože tu môže 
potenciálnym zákazníkom prezentovať mož-
nosti svojich riešení v praxi. A nielen to, SAC 
slúži aj na vývoj a testovanie špecifických po-
žiadaviek prevádzkovateľov letísk.
V Bislohe sa nachádza skúšobný systém na 
triedenie batožiny dlhý viac ako dva kilomet-
re, ktorý využíva moderné kontrolné tech-
nológie a najnovšie poznatky v oblasti me-
chatroniky. Súčasťou SAC sú aj bezpečnost-
né systémy na kontrolu pasažierov, batožín 
a letiskového personálu. Nechýbajú ani pulty 
check-in, posuvné pásy na výdaj kufrov, in-
formačné systémy či ukážka osvetlenia le-
tiskovej plochy. Komunikáciu zabezpečuje 
výkonná sieťová infraštruktúra WLAN, kto-
rá pokrýva celé stredisko. Pomocou systému 
Airport Operation Center možno centrálne 
monitorovať a riadiť priebeh všetkých proce-
sov na letisku.
Siemens Airport Center umožňuje plánovať 
komplexné projekty letiskovej infraštruktúry. 
Momentálne sa v SAC testuje súčinnosť systé-
mov nového terminálu pekinského letiska na 
olympijské hry v roku 2008. Siemens v Pekin-
gu inštaluje viaceré nové technológie, okrem 
iného aj automatický batožinový triediaci 
systém. V Bislohe sa do detailov overuje jeho 
funkčnosť, aby si letisko poradilo s náporom, 
ktorý ho čaká počas olympiády. Jeho kapacita 
by mala vzrásť z 30 na 60 miliónov osôb roč-
ne. Podobným spôsobom sa predtým overo-
vala aj funkčnosť nového terminálu na letisku 
Seoul Incheon v Južnej Kórei.



Najrýchlejšie rastúce letiská
Nad 25 mil. ľudí ročne

Mníchov 10,3 %
Rím – Fiumicino 6,4 %
Paríž – Charles de Gaulle 5,6 %

10 – 25 mil. ľudí ročne
Moskva – Domodedovo 14,8 %
Barcelona 9,7 %
Dublin 9,3 % 

5 – 10 mil. ľudí ročne
Budapešť 27,2 %
Kolín/Bonn 19,4 %
Varšava 19,1 % 

Do 5 mil. ľudí ročne
Rím – Ciampino 95,1 %
Bournemouth 90,6 %
Katovice 87,3 %

Pozn: Porovnanie za jún 2004 a 2005
Zdroj: ACI Europe
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Zo severoamerických letísk najlepšie obstá-
lo San Fransisco na 12. mieste a z afrických 
Kapské Mesto, ktoré obsadilo 16. pozíciu. 
Najhoršie letiská sú podľa Skytraxu v Južnej 
Amerike. Najlepšie z nich, v Buenos Aires, 
skončilo až na 86. mieste. K najvybavenejším 
letiskám v bývalom socialistickom bloku pat-
ria Lipsko, moskovské Domodedovo a praž-
ská Ruzyň. Pokiaľ ide o jednotlivé služby, naj-
lepšie sa človek naje v Kodani, Hongkongu 
a Štokholme, najčistejšie toalety majú v Osa-
ke, Tokiu a Soule a najlacnejšie bezcolné ob-
chody sú v Dubaji, Abú Zabí a Singapure.

Nízkonákladová  
konkurencia

Veľké letiskové komplexy v západnej Európe 
výrazne oslabili pozíciu malých regionálnych 
letísk. Tie si však našli cestu, ako s nimi bojo-
vať. Obrím letiskám, ako je parížske Charles 
de Gaulle či Frankfurt nad Mohanom, vyras-
tá nízkonákladová konkurencia. Lacné le-
tiská fungujú napríklad v Ženeve, Charleroi 
a Bruseli. A čoskoro pribudnú ďalšie. Nie 
všetky lacné letiská však ponúkajú služby 

iba nízkonákladovým leteckým spoločnos-
tiam, od ktorých prevzali model podnikania. 
„Nie sme letiskom iba pre lacných dopravcov, 
sme lacné letisko,“ hovorí šéf letiska Brussels 
South Charleroi Laurent Jossart. Aj niektoré 
veľké letiská sa snažia uspokojiť dopyt lac-
ných aerolínií a budujú špeciálne terminá-
ly práve pre ich cestujúcich. Má ho napríklad 
Budapešť.
Tradičné letecké firmy zatiaľ o služby níz-
konákladových letísk neprejavujú veľký zá-
ujem. „Zatiaľ ide o plochy, ktoré sú príliš 
vzdialené od veľkých miest,“ tvrdí londýn-
sky analytik Paul Jeremy Sniffer. Dopravcovia 
musia rátať s tým, že letiská prijímajú najviac 
150-miestne lietadlá. Cestujúci zasa nemôžu 
počítať s nadväzujúcimi letmi. Napriek tomu 
sú tieto letiská rentabilné. Niektoré dôvody 
uvádza štúdia, ktorú si dala vypracovať sku-
pina Aéroports de Paris. Až 10-percentné 
úspory na energiách prináša obmedzenie za-
sklených plôch, ďalších desať percent možno 
ušetriť, keď sa autobusy nahradia nástupný-
mi tubusmi.
Zdroje úspor sú aj inde, jedným z nich je 
ručné nakladanie batožín, ktoré využíva 
napríklad letisko Brussels South Charleroi. 
Cestujúci podľa jeho šéfa o nič neprichádza-
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Aké sú kapacitné možnosti bratislavského le-
tiska?
– Letisko BTS má ešte istú rezervu, aby 
zvládlo ďalší nárast počtu cestujúcich. 
Najmä vtedy, ak uvažujeme o ročnej kapaci-
te letiska. Tá však nie je smerodajná, preto-
že záťaž nie je rozložená rovnomerne počas 
celého roka, dokonca ani v priebehu dňa 
nie – ale má svoje kulminačné body. Tie sú 
v letných mesiacoch, najmä v júli a augus-
te, a čiastočne aj v júni a septembri, resp. 
od šiestej do deviatej hodiny ráno a potom 
popoludní. Preto má oveľa lepšiu vypove-
daciu hodnotu údaj o tom, koľko pasažie-
rov dokáže letisko vybaviť za hodinu.

A to je koľko?
– Hodinovú kapacitu ovplyvňujú viaceré 
faktory. V prvom rade je to priepustnosť 
vzletových a pristávacích dráh. Bratislava 
má dve vzájomne sa križujúce dráhy, na 

Letiskom M. R. Štefánika – 

Airport Bratislava (BTS) by v tom-

to roku malo prejsť rekordných 

1,85 až 1,95 milióna cestujúcich. 

Naznačuje to doterajší vývoj v poč-

te vybavených pasažierov. Pritom 

napríklad ešte v roku 2000 využi-

lo služby bratislavského vzdušné-

ho prístavu ani nie 296-tisíc ľudí. 

Rýchly nárast cestujúcich spôsobu-

je, že Bratislava sa pomaly pribli-

žuje k hranici svojich kapacitných 

možností a jej ďalší rozvoj nebude 

možný bez investícií do novej in-

fraštruktúry a technológií.

ktorých v súčasnosti robíme v špičke asi 
18 až 20 pohybov, čiže štartov alebo pristá-
tí lietadiel, za hodinu. Za rok je to potom 
okolo 32-tisíc pohybov. Počet pohybov síce 
medziročne rastie zhruba o 10 až 15 per-
cent, ale kapacita vzletových a pristávacích 
dráh BTS stačí na to, aby sme tento nárast 
zvládli. Ďalším faktorom je kapacita odstav-
ných plôch pre lietadlá. Aj tá je ešte dob-
rá, hoci už musíme hľadať nové postupy. 
Posledným, ale veľmi dôležitým faktorom 
je kapacita samotného terminálu. Tu je si-
tuácia najhoršia. Za hodinu sme schopní 
vybaviť 820 až 850 cestujúcich bez toho, 
aby to ovplyvnilo kvalitu letiskových slu-
žieb. Táto kapacita je z hľadiska budúcnosti 
nedostatočná.

Ako často už kapacita terminálu nepostačuje?
– V tomto roku došlo k prekročeniu maxi-
málnej kapacity viac ako v dvadsiatich prí-

Hovoríme s prevádzkovým riaditeľom 
bratislavského letiska Jurajom Mitkom.

BRATISLAVU ČAKAJÚ 
VEĽKÉ ZMENY

jú. „Ponúkame všetky služby, na ktoré sú 
zvyknutí – autobusovú kyvadlovú dopravu, 
reštaurácie i butiky,“ zdôrazňuje L. Jossart.
Dôležité je aj rozvrhnutie priestoru a jeho vy-
užitie. Podľa spomínanej štúdie pri výstavbe 
tradičného veľkého letiska v USA vyjde jeden 
štvorcový meter na 3 000 dolárov, pri európ-
skom nízkonákladovom letisku je to len  
700 dolárov. „Je zbytočné, aby letisko malo 
ohromné priestory,“ myslí si marketingový 
šéf leteckej spoločnosti easyJet pre strednú 
Európu Philippe Vignon. Najväčšou slabinou 
týchto letísk môže byť ich schopnosť reagovať 
na nové bezpečnostné hrozby, ktorým sa nedá 
čeliť bez využitia moderných technológií. Tie 
sú však príliš drahé.
„Kedysi bolo letisko len budova a pristáva-
cia dráha, dnes sú to najmä špičkové tech-
nológie,“ hovorí manažér divízie Industrial 
Solutions & Services spoločnosti Siemens 
Radomír Pätoprstý. Ako však budú vyzerať 
letiská o pár rokov? Odborníci na leteckú 
dopravu sa zhodujú, že letecké spoločnosti 
budú tlačiť na znižovanie letiskových po-
platkov. „A letiská na to budú musieť reago-
vať a hľadať nové modely. Nízkonákladoví 
dopravcovia totiž tvrdia, že sú to oni, kto 
im priváža zákazníkov – a majú svojím 
spôsobom pravdu. Prečo by za to ešte mali 
platiť? Som presvedčený, že letiská sa zme-
nia na polyfunkčné centrá s obchodmi, 
administratívnymi zónami a hotelmi, kto-
ré budú hlavným zdrojom ich príjmov. Ak 
sa pozriete okolo seba, uvidíte, že mnohé 
z nich k tomu už smerujú,“ konštatuje  
R. Pätoprstý.



padoch. Podotýkam však, že ide len o určité 
časové úseky, celková kapacita terminálu sa 
zatiaľ nenaplnila.

Kedy k tomu podľa vašich odhadov príde?
– Predpokladáme, že pri súčasnom tren-
de sa kapacita terminálu vyčerpá začiat-
kom roka 2008. Zatiaľ najviac pasažierov 
v jeden deň sme mali tento rok 25. augus-
ta, keď sme ich vybavili 11 320. Sme schop-
ní zvládnuť ešte 30- až 40-percentný ná-
rast počtu cestujúcich, hoci sa budú množiť 
prípady, keď budú musieť dlhšie čakať na 
vybavenie.

Ako to chcete riešiť?
– Kým sa nepostaví druhý terminál, jedinou 
možnosťou je regulácia príletov a odletov, 
aby zaťaženie terminálu bolo rovnomernej-
šie. Pozitívom pre bratislavské letisko je, že 
nárast počtu pasažierov sa týka pravidelných 
liniek. To nám umožňuje presúvať nepravi-
delnú dopravu na menej efektívne časy. Ani 
to však nie je také jednoduché, ako by sa na 
prvý pohľad mohlo zdať.

Prečo?
– Pretože musíme brať do úvahy aj záujmy 
dopravcov, ktorí nelietajú len do Bratislavy, 
ale aj na iné letiská. Tie majú podobné prob-
lémy ako BTS a tiež sa snažia regulovať pre-
mávku tak, aby mohli optimálne využívať 
svoje kapacity.

Ako sa letiská regulujú?
– V troch stupňoch. Prvý stupeň predstavuje 
voľná regulácia, čo znamená, že dopravcovia 
prilietajú a odlietajú tak, ako im to vyhovu-
je. Uplatňuje sa najmä na malých letiskách, 
ktoré pre nízke vyťaženie nemajú kapacit-
né problémy. Pri druhom stupni, ktorý sa, 
mimochodom, uplatňuje v Bratislave, letis-
ká zoraďujú prílety a odlety do poradia, čím 
znižujú vyťaženie svojich kapacít v špičkách. 
Tretí stupeň regulácie tvorí úplne koordino-
vaná prevádzka, pri ktorej sú letiskové časy 
odletov a príletov pre dopravcov záväzné. Ak 
ich nedodržia, musia čakať na najbližší voľ-
ný termín, čo niekedy môže trvať dosť dlho. 
Tento režim sa používa na veľkých letiskách, 
kde dosahuje tok leteckej prevádzky veľmi 
vysoké hodnoty.

Ak BTS reguluje prílety a odlety, ako je mož-
né, že niekedy býva preplnené?
– Spôsobujú to dopravcovia, ktorí nie vždy 
dokážu dodržať letový poriadok. Ako som 
však už spomínal, pri regulácii treba zohľad-
ňovať záujmy viacerých subjektov. Musíme 
sa zmieriť s tým, že vyše polovica odletov 
z Bratislavy je na veľké letiská, ktoré uplatňu-

jú tretí stupeň regulácie. A tú letecké spoloč-
nosti musia dodržať.

Podpisuje sa nárast počtu cestujúcich pod 
meškanie lietadiel?
– Bratislavské letisko v tomto roku zavinilo 
len osem percent z celkového množstva meš-
kaní. A nie vždy sa pod to podpísalo prekro-
čenie kapacít terminálu, ale aj rozličné tech-
nické poruchy, napríklad na dopravníkovom 
páse pre batožiny a podobne.

V akom štádiu je príprava druhého  
terminálu?
– Bude vydané územné rozhodnutie a pri-
pravuje sa projektová dokumentácia. 
Najdôležitejšou otázkou teraz je, kto bude 
financovať jeho výstavbu po zastavení priva-
tizácie. Ďalší terminál je pre BTS prioritou. 
Ten súčasný, ktorý má už 35 rokov, je zasta-
raný. Nový terminál by sme chceli otvoriť 
najneskôr začiatkom roka 2009. Tento termín 
je dôležitý aj z hľadiska vstupu Slovenska 
do Schengenskej dohody.

O koľko sa potom zvýši kapacita bratislavské-
ho letiska?
– Oproti súčasnému stavu vzrastie asi dvoj-
násobne. Mali by sme byť schopní vybaviť  
3,5 až 4 milióny cestujúcich ročne, resp. 
v špičkových časoch 1 200 až 1 500 cestujú-
cich za hodinu.

Na rast počtu cestujúcich budete reagovať 
len extenzívnym rozširovaním kapacít, ale-
bo uvažujete aj o nasadení technológií, ktoré 
zvýšia výkony letiska?
– Hoci je budova súčasného terminálu stará, 
používame moderné technológie. Časť z nich 
sme obnovili vlani, časť začiatkom tohto 
roka. Budeme zavádzať aj nové systémy. Iba 
postavením druhého terminálu by sme zvý-
šenie kapacít nedosiahli.

Ktoré technológie ste obnovili?
– Kompletne sme obnovili napríklad bezpeč-
nostný systém. Teraz modernizujeme bato-
žinové technológie. Triedenie, nakladanie 
a vykladanie batožín zatiaľ robíme manu-
álne, po zavedení nových technológií budú 
tieto činnosti prebiehať zväčša automaticky. 
Týka sa to napríklad rekonsiliácie, čiže za-
bezpečenia toho, aby batožina bola v súlade 
s cestujúcim, čo je dôležité nielen z hľadis-
ka odstránenia nepresností, ale aj z pohľadu 
bezpečnosti.

Aké informačné technológie využíva BTS?
– Každá letecká spoločnosť, resp. alian-
cia používa vlastný informačný rezervač-
ný systém, na ktorý sú napojené aj letis-

ká. Je to preto, aby vedeli správne vybaviť 
cestujúcich, ktorí si od nich zakúpili leten-
ky. Centrálne databázy aerolínií obsahu-
jú aj ďalšie veľmi podrobné informácie, 
ktoré potrebujú letiská na svoju činnosť, 
napríklad hmotnosť lietadla, imatrikulač-
né údaje, spôsob vyvažovania a podobne. 
V Bratislave pracujeme s tromi takýmito 
systémami. Sú to BABS spoločnosti British 
Airways, Lufthansa využívaná alianciou 
Star Alliance a GAETAN skupiny Air France, 
ktorý používajú aj České aerolínie. Aby 
sme mohli súčasne komunikovať so všetký-
mi rezervačnými systémami, používame 
prostredie Cute Light, ktoré nám umožňu-
je pracovať s nekompatibilnými systémami 
na jednom vybavovacom pulte. Inak by sme 
pre každú leteckú spoločnosť museli zria-
ďovať samostatné check-in pulty, čo by ne-
bolo príliš efektívne. Tento systém umož-
ňuje aj to, aby letiská našli a zaknihovali 
miesto pre zákazníka v nadväzujúcom lete. 
Pasažierovi tak odpadá mnoho problémov 
pri tranzite. Súčasťou Cute Light sú i ďalšie 
informačné podsystémy – napríklad Word 
Tracer, čo je univerzálny systém na vyhľa-
dávanie zatúlaných batožín.

Akým spôsobom je BTS prepojené s ostatný-
mi letiskami?
– Donedávna sme komunikovali s ostatnými 
letiskami výlučne cez medzinárodnú pevnú 
sieť SITA, ktorú si pôvodne zriadili letecké 
spoločnosti. Dnes ju postupne nahrádza in-
ternet. Je lacnejší a v súčasnosti už aj dosta-
točne rýchly, spoľahlivý a bezpečný.

Letiská v zahraničí zavádzajú moderné tech-
nológie najmä do oblastí, ktoré zrýchľujú 
vybavovanie pasažierov. Bratislavské letisko 
o niečom takom neuvažuje?
– V spolupráci s Lufthansou a Austrian 
Airlines sme pred dvoma rokmi skúšali au-
tomatický systém vybavovania pasažierov 
CUSS. Cestujúci, ktorí si namiesto klasickej 
letenky kúpili elektronickú, nemuseli absol-
vovať zdĺhavé procedúry pri check-ine, ale 
vystavili si palubný lístok formou samoob-
sluhy. Napríklad frankfurtské letisko takto 
vybavuje už okolo osem percent cestujúcich. 
U nás sa to však zatiaľ neosvedčilo. Záujem 
cestujúcich bol minimálny.

Ako si to vysvetľujete?
– Ešte nedozrela doba a ľudia tomu jed-
noducho nedôverovali. V budúcnosti sa 
ich postoj možno zmení. Negatívnu úlohu 
asi zohralo aj to, že automatický check-in 
mohli využiť iba tí cestujúci, ktorí nema-
li zapísaný kufor, ale cestovali len s príruč-
nou batožinou.
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Každé prichádzajúce auto 
s odpadom sa presne zváži 
a zaeviduje.

AKO FUNGUJE 
SPAĽOVŇA 
ODPADU

Po zaevidovaní sa smetiarske auto presunie 
k veľkým výsypným bránam, ktoré ústia do ob-
rieho zásobníka s kapacitou približne 4 500 ton.

Zdanlivo to vyzerá úplne jed-

noducho. Odpad sa do komple-

xu spaľovne privezie na veľkých 

smetiarskych autách a odváži na 

váhe. Po presnom zvážení a zae-

vidovaní jeho kategórie sa z vý-

sypnej plošiny vysype cez výsyp-

né brány do zásobníka s kapaci-

tou približne 4 500 ton. Odtiaľ sa 

drapákovým žeriavom nakladá do 

násypiek kotlov, z nich putuje na 

podávací stôl, odkiaľ sa vytláča 

do spaľovacej komory, kde zhorí. 

Celý proces je však oveľa kompli-

kovanejší a velín mestskej spa-

ľovne v Bratislave v skutočnosti 

pripomína skôr riadiace centrum 

menšej elektrárne.

TEXT: MARTIN DOMČEK

FOTO: DUŠAN KITTLER



Zásobník v plnej 
kráse. Pohľad na 
približne 1 200 
ton uskladnené-
ho odpadu nie je 
práve najlákavejší. 
Zásobník je dimen-
zovaný tak, aby sa 
doň v prípade po-
ruchy spaľovacích 
kotlov mohol bez 
problémov privá-
žať odpad niekoľ-
ko dní, maximálne 
však dva týždne.

Všetok odpad vrátane toho najobjemnejšieho sa do-
stáva priamo do spaľovacej komory pomocou podá-
vacieho stola. Zvonku je na ňom umiestnený ukazo-
vateľ pohybu, vďaka ktorému má obsluha v každom 
momente prehľad o tom, kde sa práve nachádza.

Pomocou špe-
ciálneho dra-
pákového že-
riava sa od-
pad nakladá 
zo zásobníka 
do násypky. 
Samotný dra-
pák je veľký 
približne ako 
dospelý muž.

Násypkou prejde každý predmet, ktorý má 
aspoň dve strany kratšie ako 50 centimetrov, 
niet sa preto čo diviť, že z času na čas sa v spa-
ľovacích kotloch objavia aj pneumatiky, kreslá 
a iné veľké časti nábytku.

O dodržanie požadovanej teploty v kotle sa 
starajú špeciálne plynové horáky. Na každom 
z kotlov sa nachádzajú dva.

Kapacita mestskej spaľovne v Bratislave bola vyrátaná približ-
ne do roku 2009, keď sa malo spáliť približne 134 000 ton od-
padu. Táto kapacita je už dnes prekročená. Každý deň do nej 
príde najmenej 60 áut, každé dovezie viac než 6 ton odpadu. 
Denne je to priemerne 360, týždenne okolo 2 700, ročne vyše 
130-tisíc ton. Už dnes sa uvažuje o zvýšení kapacity spaľovne 
dobudovaním tretieho kotla.

Pohľad ako do pekla. V spaľovacej komore je približne 850 až 900 stupňov Celzia.

Do kotlov sa môže dostať skutočne všeličo, pro-
ces horenia preto neustále monitorujú bezpeč-
nostné kamery.

V kotolni mestskej spaľovne v Bratislave sa nachádzajú dva 
kotly rovnakej konštrukcie, teplo, ktoré sa v nich získa, slúži 
na výrobu pary, ktorá má mnohoraké použitie. Jednak slúži 
na vlastnú potrebu technológie, jednak sa dodáva externým 
odberateľom a privádza sa do parnej turbíny, ktorá nielen 
vyrába elektrinu na vlastnú potrebu spaľovne, ale aj dodáva 
prebytočnú energiu do verejnej siete.

Zapaľovanie a vyhorenie spaľovaného odpadu prebieha na 
vratisuvnom rošte pri intenzívnom miešaní horiaceho odpadu 
a pri súčasnom pridávaní vzduchu. Nevyhorené plyny potom 
po zmiešaní s dodávaným vzduchom oxidujú priamo v spaľo-
vacej komore.

Priamu obsluhu spaľovne zabezpečuje iba 8 pracovníkov – 
zmenový majster, dvaja kuriči-operátori, strojníci, majúci 
na starosti čistenie kotla, čistenie spalín a chemickú úpra-
vu vody, zmenový elektrikár a žeriavnik v zásobníku od-
padu. Spaľovňa je v prevádzke nepretržite, 24 hodín den-
ne, po celý rok.



Celý proces riadi obsluha z velína, podobné-
ho velínom elektrární.
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Pohľad do 
kotolne 
z výšky 
približne 
28 metrov, 
potrubia 
v strede sú 
parovod 
vlastnej 
spotreby 
a odvzduš-
nenie ex-
pandera 
v kotolni.

Účinnosť spaľovania je pomerne vysoká. Každú hodinu v kotle zhorí 9,5 až 11 ton odpadu. Vzniknutá 
škvara sa najprv chladí a potom sa pomocou dopravníkov odvádza do zásobníka. V priebehu prepravy 
sa z nej ešte vydelí ďalej použiteľný železný šrot.

V spaľovni 
je na ener-
getické 
využitie 
vyrobenej 
pary na-
inštalova-
ná turbína 
vybavená 
elektric-
kým gene-
rátorom.

Pohľad na komín a zariadenie čistenia spalín. Odpad pri 
horení tvorí spaliny. Tie majú teplotu 210 až 260 stupňov. 
Privádzajú sa do hlavy rozprašovacieho absorbéra, kde sa 
ochladzujú približne o 100 stupňov a škodlivé látky z nich sa 
zachytávajú pomocou vápenného mlieka, pričom ako odpado-
vý produkt vzniká zmes solí. Tie sa ďalej filtrujú tkaninovým 
filtrom a aktívnym uhlím. Očistené spaliny sa vypúšťajú ko-
mínom, tuhé sa odvádzajú do špeciálnych zásobníkov.

Rozvodňa vlastnej spotreby. Spaľovňa nielen likviduje odpad a produkuje spaliny. Celá technológia je po-
stavená tak, že pri procese spaľovania odpadu sa vyprodukuje toľko energie, že nielen pokrýva potrebu 
samotnej spaľovne, ale dokonca sa distribuuje do verejnej siete. Prebytočný výkon je približne 5 MW.

Nebezpečná práca. Svojho času dokonca v jed-
nom z kotlov explodovala mína. Nikto našťastie 
neutrpel zranenie, dvere kotla sa však roztrhli.

Pôvodnú spaľovňu uviedli do prevádzky v roku 1978. V rokoch 2000 
až 2002 ju zrekonštruovali a nainštalovali do nej zariadenia na čis-
tenie spalín a parnú turbínu od spoločnosti Siemens. Celkovo si re-
konštrukcia spaľovne vyžiadala náklady približne 2,7 miliardy Sk.

Emisie produkované spaľovňou sú 
vďaka mnohonásobnému čisteniu 
spalín zanedbateľné. Na ich redukciu 
sa využíva rozprašovací absorbér s vá-
penným mliekom, aktívne uhlie a tka-
ninový filter.



V roku 1919 založili význační světoví astrono-
mové té doby vrcholnou profesionální spo-
lečnost - Mezinárodní astronomickou unii. 
Na jejím prvním sjezdu v Římě v roku 1922 
bylo mezi členské státy Unie přijato tehdejší 
Československo jako země, v níž se astrono-
mická tradice snoubila s význačnými výsledky 
československých astronomů na počátku XX. 
stol. O tom, že je tato tradice stále živá, svědčí 
okolnost, že se v srpnu roku 1967  konal v Pra-
ze XIII. kongres Mezinárodní astronomické 
unie, takže Praha se stala už vlastně podruhé 
v historii aspoň na krátký čas astronomickým 
hlavním městem světa. Sjelo se sem totiž na 
1800 předních světových astronomů, z nichž 
mnozí se navzájem viděli poprvé v životě. Byla 
studená válka a kontakty „východních“ a „zá-
padních“ hvězd byly jinak velmi omezené. 
Kongresy Unie pak pokračovaly v pravidel-
ných tříletých intervalech střídavě na různých 
kontinentech - v roku 2003 se tak uskutečnil 
XXV. kongres v australském Sydney.
Letos se stala Praha podobně jako Řím a Syd-
ney hostitelkou sjezdu Unie podruhé. To je 
pochopitelně zcela mimořádné vyzname-
nání, z něhož jsme se jako organizátoři rado-
vali, a naši radost posílilo vědomí, že i ten-
tokrát do Prahy zavítaly špičky světové astro-
nomie, aby se společně s našimi odborníky 
podělily o nejnovější objevy současné astro-
nomie a radily se i o vyhlídkách, jak astrono-
mii dále rozvinout. V krátkém článku je zcela 
nemožné postihnout, co všechno jsme v Pra-
ze během dvou nabitých konferenčních týd-
nů slyšeli a viděli. V pražském Kongresovém 
centru jednalo téměř 2,5 tisíce předních svě-
tových astronomů nejenom v plénu, ale zej-
ména na četných souběžně probíhajících za-
sedáních vědeckých komisí a sekcí, přičemž 
množství dalších diskusí probíhalo v kuloá-
rech nebo při jídle, protože každý se snažil 
využít pobytu v Praze co nejfektivněji.
Současný výzkum sluneční soustavy se díky 
úspěšným kosmickým sondám soustřeďu-

O K N Á  V Í Z I Á M  D O K O R Á N 

je zejména na výzkum Saturnu a jeho po-
divuhodného měsíce Titan, který má atmo-
sféru hustší než Země a jehož povrch skrápí 
deště metanu při teplotách -180°C, dále na 
Mars, kde v minulosti zřejmě tekla po po-
vrchu voda a bouřily obří sopky, proti nimž 
jsou pozemské sopky na Havaji pouhými 
kopečky, a konečně i na Venuši, kde při tep-
lotě přes 450° C prší pro změnu kyselina 
sírová. Všechny planety, jejich měsíce, pla-
netky i komety pak podléhají nejenom slu-
neční gravitaci, ale také působení sluneční-
ho infračerveného, viditelného, ultrafialové-
ho a rentgenového záření i vlivu částic slu-
nečního větru, což přetváří jejich povrch po 
dlouhé miliardy let. Astronomové dnes do-
káží studovat sluneční nitro pomocí „slun-
cetřesení“, podobně jako geofyzikové studu-
jí nitro Země díky zemětřesným vlnám.
Když se pak vydáme do vzdálenějšího hvězd-
ného vesmíru, nacházíme tam místo osa-
mělých hvězd, jako je Slunce, spíše dvojhvězdy, 
trojhvězdy a vícenásobné hvězdné soustavy, 
jejichž vývoj je zcela odlišný od vývoje Slunce. 
Nicméně i tyto hvězdy mají své planetární prů-
vodce - za posledních 11 roků již bylo objeve-
no téměř 200 mimoslunečních planet, které se 
však většinou pronikavě odlišují od těch zná-
mých osmi planet naší sluneční soustavy.
Díky nákladným moderním přístrojům na 
Zemi i na oběžné dráze se navíc daří zkou-
mat i nejvzdálenější hlubiny vesmíru. Jelikož 
rychlost světla je konečná a fakticky docela 
malá, představují astronomické dalekohledy 
svérázné stroje času, umožňující naráz zkou-
mat i velmi vzdálenou minulost vesmíru. Tak 
jsme se jednak dozvěděli, že vesmír vznikl 
velkým třeskem před 13,5 miliardami let a že 
první hvězdy v něm se objevily již 200 mili-
onů let po velkém třesku. Tyto hvězdy, slože-
né výhradně z vodíku a hélia, přeměňovaly 
pilně ve svých nitrech tyto jednoduché prvky 
na těžší prvky Mendělejovovy soustavy, a sta-
ly se tak svéráznými chemickými továrna-

mi, jež zabezpečily chemickou rozmanitost 
vesmíru a koneckonců i naši existenci. Každý 
z nás, ať už je hvězdou astronomických kon-
gresů, nebo třeba lovcem slonů v Africe, je 
totiž doslova a do písmene tvořen hvězdným 
prachem - popelem dávno zaniklých hvězd. 
Astronomický výzkum však pokračuje nadále 
takovým tempem, že i dnešní nové poznatky 
budou znovu a znovu překonávány, jak o tom 
budou jednat příští astronomické kongresy. 
Nikdo dnes nedokáže říci, jak bude vypadat 
astronomie, až se v Praze sejdou hvězdy as-
tronomického nebe počtvrté.

Hvězdy na výsluní v Praze
Na pražském Pohořelci nedaleko od Pražského hradu stojí od roku 1984 unikát-

ní dvousoší světově proslulých astronomů, Dána Tychona Braha a Němce Johannesa 

Keplera. Oba se v Praze setkali na dvoře císaře Rudolfa II. na přelomu 16. a 17. sto-

letí; Tycho Brahe je v pražském Týnském chrámu pochován a Kepler v Praze objevil 

proslulé zákony pohybu planet kolem Slunce. Zatímco Tycho vynikl jako nejlepší astro-

nomický pozorovatel, Kepler patří mezi nejslavnější astronomické teoretiky - oba pak 

mezi nejzářivější hvězdy svého oboru.

RNDr. Jiří Grygar, CSc.,  
Najznámejší popularizátor astronómie v 
česko-slovenskej “slnečnej sústave”, autor 
mnohých kníh o dejinách vesmíru a v ne-
poslednom rade spolutvorca a moderátor 
úspešnej televíznej relácie Okná vesmíru 
dokorán. Od roku 2000 pracuje v Centre 
časticovej fyziky na Fyzikálnom ústave 
Akadémie vied ČR v Prahe. Viac ako tridsať 
rokov formou prednášok zoznamuje verej-
nosť s najnovšími úspechmi astronómie. 
Poznávanie vesmíru považuje za úžasné a 
nikdy nekončiace.

FOTO: MICHAL MOUČKA
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„Hollywood 
 smile“ TEXT: KATARÍNA ŽIAKOVÁ

FOTO: DUŠAN KITTLER, 
SHUTTER STOCK, ARCHÍV

Zuby trápia ľudstvo už odnepamäti. Kazia 
sa, bolia, lámu sa, vypadávajú. Hoci v mi-
nulosti nebol žiarivo biely chrup až taký 
žiadaný, ako je dnes, predsa len si ľudia 
o svoje zuby robili starosti a bolo im jasné, 
že bez zubov, prípadne s permanentnou 
bolesťou sa existuje ťažko. Archeologické 
nálezy dokazujú, že už pred stáročiami sa 
ľudia všemožne snažili nahradiť si chýba-
júce zuby akýmisi prehistorickými pred-

Hovorí sa, že vlasy sú ko-

runou krásy. Iste, platí to 

najmä u žien. Avšak skutoč-

nou korunou krásy pre obe 

pohlavia je čosi úplne iné… 

Môžete mať vlasy ako bo-

hyňa, oči ako gazela, pery 

ako malina, no ak tie pery 

skrývajú zanedbaný chrup, 

je po dokonalosti. Úsmev je 

v skutočnosti to, čo nás robí 

krajšími – keď sa rozžia-

ri a odhalí krásne, ošetro-

vané, biele zuby. Genetika 

si však nevyberá, aj úrazy 

urobia svoje a málo času na 

hygienu či neznalosť správ-

neho ošetrovania chrupu 

si často vyberú svoju daň 

– a zrazu ste bez jedného či 

viacerých zubov. Nezúfajte, 

nemusíte chodiť ani štrbavý, 

ani s protézou, ani s kla-

sickým mostíkom. Nový zub 

môže byť doslova vašou ne-

oddeliteľnou súčasťou…

chodcami implantátov. Používali sa ná-
hrady zo zlata a slonoviny. Moderné im-
plantáty prišli na scénu až koncom minu-
lého storočia. V 60. rokoch poskytol Švéd 
Brannemark vedecké dôkazy o vhodnos-
ti a neškodnosti moderných implantátov, 
ktoré testoval úspešne aj na zvieratách. 
Odvtedy nastal „implantátový boom“ a od 
konca 80. rokov sa implantáty používajú aj 
na Slovensku.



Pred a po zákroku:
Nacementovaná korunka je harmonicky pri-
spôsobená farbou i tvarom susedným zubom

Prečo implantát?
Chýbajúce vlastné zuby sa v minulosti čas-
to nahrádzali fixnými mostíkmi alebo sní-
mateľnými čiastočnými či totálnymi proté-
zami. Pri niektorých z týchto foriem ošetre-
nia je však nutné obetovať zdravé vedľajšie 
zuby, ktoré sa obrúsia a tak zaistia upev-
nenie fixných náhrad. Pritom sa však ne-
nahradí koreň zuba. Prázdny priestor v če-

ľusti ostane nevyplnený, tým dôjde k stiah-
nutiu kosti a počas nasledujúcich rokov aj 
k strate pôvodnej kostnej masy, tzv. atrofii.
Zubné implantáty sú naopak plnohodnot-
nou náhradou stratených zubov. Umelý ko-
reň tvorí stabilný základ na dlhodobé upev-
nenie korunky – brúsenie susedných zubov 
odpadá, strata kostnej masy atrofiou je vy-
lúčená, pretože implantáty prenášajú žu-
vaciu silu do kosti a zabraňujú tak jej ubú-
daniu. Implantát ako náhrada celého zuba 
(korunky a koreňa) je najelegantnejším 
spôsobom, ako docieliť vyplnenie medze-
ry po chýbajúcom zube. Zubné implantáty 
môžu slúžiť aj ako ukotvenie pre snímateľ-
né protézy, zabraňujú tak ich neželanému 
uvoľneniu a tým prispievajú k psychickej 
pohode pacienta.

Nenahraditeľná skrutka
Zubný implantát je skrutkovitý podpor-
ný pilier, ktorý nahrádza prirodzený koreň 
zuba. Implantát sa zavedie do čeľuste, kde 
sa usadí – vhojí. Pri najnovších systémoch 
to trvá okolo 6 až 8 týždňov. Zubné implan-
táty sa vyrábajú z čistého technického ti-
tánu. Ľudský organizmus tento materiál 
prijíma bez komplikácií, alergické reakcie 
sa nevyskytujú. Pevné a trvalé zakotvenie 
v kosti a harmonické priľnutie ďasien vytvá-
rajú spoľahlivý základ na dlhodobú zubnú 
náhradu.

Dosť bolo problémov  
s protézou
Strata posledných vlastných zubov je bolest-
ná a nepríjemná udalosť. Často sa ňou začína 
predvídateľná útrpná cesta s totálnou proté-
zou, ktorá kvalitu života značne obmedzu-
je. Ak už však máme žiť s protézou, prečo aj 
v obave dať si poriadne jedlo v spoločnosti, či 
zasmiať sa s plnými ústami? Najväčšie prob-
lémy spôsobuje usadenie a držanie protézy 
na dolnej čeľusti. Je to anatomicky spôsobe-
né malou opornou plochou protézy a záro-
veň pohyblivosťou čeľuste. Dochádza k ne-
dostatočnej schopnosti hrýzť, neistote pri 
hovorení a k bolestivým otlakom – kostná 
masa v oblasti dolnej čeľuste sa odbúrava, 
držanie protézy sa zhoršuje. V týchto prípa-
doch môže pomôcť tiež zavedenie implantá-
tov, ktoré sa dajú využiť ako „záchytné pi-
liere“ pre protézu. Zavedú sa dva alebo viac 
implantátov, o ktoré sa protéza s pomocou 
retenčných zariadení ukotví. Pacientovi už 
potom nehrozí „plávanie“ protézy v ústach, 
môže pokojne konzumovať čokoľvek bez 

strachu z uvoľnenia zubnej náhrady. Časť 
implantátu nad ďasnom zapadne do protézy 
a pevne ju drží.

Hygiena nado všetko
Ak je ukončený rast kostí a ak sú splnené 
anatomické a všeobecné zdravotné predpo-
klady, možno každú zubnú medzeru ošetriť 
implantátmi. Základnými predpokladmi na 
implantáciu sú dostatočná priestorová po-
nuka a kvalita kosti, normálne hojenie rán, 
no najmä bezchybná hygiena. To znamená, 
že si nestačí len občas umyť zuby. Do výba-
vy musí pribudnúť dentálna niť, medzizubná 
kefka a osobný záujem starať sa o chrup čo 
najlepšie a najčastejšie – ideálne po každom 
jedle. Pred implantáciou sa sanujú vlastné 
zuby a musia byť ošetrené ochorenia slizníc 
a ďasien. Všeobecnými garantmi dlhodobo 
úspešnej implantácie sú teda perfektná ústna 
hygiena a pravidelné, ideálne polročné, náv-
števy u lekára na rutinnej kontrole.

Elegantná metóda
Na celom svete môžu už milióny pacientov 
referovať o prednostiach zubných implantá-
tov. Implantácia sa vyprofilovala ako uzná-
vaná alternatíva tradičného, konzervatívne-
ho spôsobu nahrádzania zubov. Pri zodpove-
dajúcej starostlivosti môžu implantáty slú-
žiť dlhé roky funkčne aj esteticky. Napríklad 
zubné implantáty švajčiarskej firmy
Straumann sú etablované už viac ako 30 ro-
kov, a to podľa vedeckých výskumov. O tomto 
systéme sa publikovalo najviac vedeckých 
prác, a teda sa aj najviac skúmal a overoval. 
Implantáty podliehajú neustále najprísnejšej 
kontrole kvality zo stránky výskumu, vývoja, 
výroby aj predaja.
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Aký je na Slovensku záujem o zubné implantáty?
Pacientov vždy informujeme o všetkých 
vhodných alternatívach pri riešení ich prob-
lému s chrupom a voľba implantátu je častá. 
Mnoho ľudí si myslí, že ak jeden zub v zadnej 
časti chrupu, napríklad šestka, chýba, nič sa 
nedeje, medzeru vyplnia susedné zuby a je to 
v poriadku. To však nie je pravda – na oko-
lí nastávajú zmeny. Zuby susediace s medze-
rou sa začnú nakláňať, protiľahlé vystúpia 
do medzery. Môžu nastať problémy pri jede-
ní v dôsledku vzniku tzv. zámkovej oklúzie – 
z toho môžu vzniknúť problémy s čeľustným 
kĺbom. Teda každú medzeru v chrupe treba 
zaplniť – či už klasickým mostíkom, alebo 
implantátom, práve preto, aby sa zub neza-
čal skláňať, lebo potom je už ťažšie umyť si 
ho, hrozí zvýšené riziko vzniku kazu, zápa-
lu ďasna a podobne. Medzery v zubnom ob-
lúku skracujú aj životnosť okolitých zubov. 
Zmeny nenastanú hneď, dejú sa dlhodobo, 
ale takmer isto k nim príde. Na Slovensku je 

však limitom pri voľbe implantátu finančná
náročnosť. Poisťovňa implantáty nehradí ani 
starým ľuďom, ktorým už v ústach protéza 
riadne nedrží.

Akú máte skúsenosť so spoľahlivosťou zub-
ných implantátov?
Závisí od pacientovej starostlivosti o chrup, no 
je nevyhnutný aj dobrý výber pacienta – musí 
byť zdravý, nemôže mať napr. krvné ochore-
nie alebo dekompenzovaný diabetes, u silných 
fajčiarov je trochu problém s hojením, ale pa-
cient musí najmä dodržiavať super hygienu. 
Čiže ak je dobrá indikácia, chirurgicky a pro-
teticky správne vykonané ošetrenie, môžu 
nasadené implantáty vydržať 20 až 30 rokov. 
Úspešnosť po 35 rokoch ich používania je vo 
svete až 98 percent. Ak sa však pacient o im-
plantát nestará – napríklad pacient so zlou hy-
gienou by vôbec nemal byť indikovaný, teda 
nemal by vôbec dostať implantát – okolo im-
plantátu vznikne zápal, kosť sa začne rezorbo-
vať – nastane tzv. periimplantitída – a môže 
prísť aj k strate implantátu.

Ako vyzerá implantácia v praxi?
Implantát je v podstate skrutka, ktorá sa na-
skrutkuje rovno do čeľuste a na jej vyčnie-
vajúcu časť sa po zahojení cementom upev-
ní klasická korunka. Bezzubým pacientom 

nemusia obrusovať a nedochádza k strate 
kosti, jasnou výhodou v porovnaní so sní-
macími protézami je jeho pevné ukotvenie. 
Je to jediná náhrada, ktorá nahrádza aj ko-
reň zuba – mostíky nahrádzajú iba korun-
ku, teda vonkajšiu časť. Mnohí pacienti sa 
však pri implantátoch obávajú bolestivosti, 
ale pri zákroku sa pichá lokálna anestézia 
– pacient vôbec necíti bolesť alebo nejaké 
ostré podnety – cíti maximálne tlak a doty-
ky. Po vykonaní zákroku a ustúpení anesté-
zie je bolesť porovnateľná s pocitmi po kla-
sickom trhaní zuba. Avšak mnohí pacien-
ti hovoria, že necítili počas zákroku ani po 
ňom vôbec nič.

možno spraviť 6 až 8 implantátov, na ktoré sa 
nasadí kompletná fixná náhrada. Najlepším
materiálom na výrobu korunky je kerami-
ka – známa aj ako porcelánové zuby. Dajú sa 
vyrobiť aj lacnejšie živicové náhrady – tie sú 
však menej trvanlivé a navyše po čase menia 
farbu, teda nemajú také dobré estetické vlast-
nosti a výraznejšie sa na nich uchytávajú bak-
térie. Vo výnimočných prípadoch môže aj pri 
dodržaní všetkých podmienok nastať po zave-
dení implantátu v jeho okolí zápal a implantát 
môže byť vylúčený z kosti. Vtedy sa implantát 
vyberie, kosť sa nechá načas v pokoji a neskôr 
sa opäť môže skúsiť zaviesť implantát.

Aká je finančná náročnosť implantátu?
Cena implantátu sa pohybuje od 5- do 25-ti-
síc korún v závislosti od použitého systému.

Prečo si zvoliť zubný implantát?
Jeho hlavnou výhodou oproti klasickým 
mostíkom je to, že okolité zdravé zuby sa 

5 otázok pre 

MUDr. Evu Čačovú:

Dnes je možné prakticky každú zubnú medze-
ru ošetriť implantátmi.

Zákrok, ktorý vyzerá nie dvakrát príťažlivo, je 
bezbolestný vďaka lokálnej anestézii.

Zubné implantáty sa vyrábajú z čistého tech-
nického titánu, ktorý ľudský organizmus prijí-
ma bez komplikácií.



Poznáte tú správnu cestu 
pre VISIONS?

Prenosný navigačný systém

VDO DAYTON MS2010
• 3,5" dotykový TFT LCD displej 
• Denný/nočný režim zobrazovania mapy 
• 2D/3D zobrazovanie
• 544 MB Flash ROM, 64 MB SD RAM 
•  Funkcia „Route & Sound” 

(navigovanie a prehrávanie hudby súčasne) 
• Integrovaný 12-kanálový GPS prijímač 
• Slovenské menu, navádzanie v slovenskom jazyku
• Zadávania cieľa: krajina/mesto/adresár/bod na mape/POI 
• Rôzne kritériá plánovania trasy (najkratšia, najrýchlejšia ...) 
• Plánovanie trasy nezávisle od aktuálnej pozície, režim simulácie
• Možnosť prehrávania MP3 a prehliadania JPEG
•  Základný balík obsahuje mapy krajín východnej Európy

(Slovensko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko)

Cenu do súťaže venovala spoločnosť MOLPIR, oficiálny dovozca značky VDO Dayton pre SR a ČR. 
Viac informácií na www.vdodayton.sk 

Vyplňte krátky dotazník na www.visions.sk o tom, čo radi čítate 
a čo by ste chceli v časopise nájsť. 

Vyplnením dotazníka sa dostávate do hry o špičkový 
navigačný systém v hodnote 13 499 Sk!*

VISIONS po celý rok:  V prípade záujmu o predplatné na rok 2007 
nám napíšte na adresu visions.sk@siemens.com

*Podmienky a pravidlá súťaže nájdete na www.visions.sk
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Phaeno s rozlohou 9 000 m2 poskytuje zážitok 
z viac ako 250 interaktívnych experimentál-
nych staníc, v ktorých návštevníci hravou for-
mou spoznajú zázraky fyziky. Vedecký zábav-
ný park je založený na nápadoch Američana 
Franka Oppenheimera. Brat slávneho fyzi-
ka Roberta Oppenheimera chcel už pred viac 
ako štyridsiatimi rokmi priblížiť laikom feno-
mény vedy. Pritom bol preňho veľmi dôleži-
tý vývoj prístrojov, s ktorými by mohli náv-
števníci pracovať ako v laboratóriu. Stručne 
povedané: veda na dosah. „S touto výzvou 
sme sa popasovali a zrealizovali ju podľa naj-
novších poznatkov,“ zdôrazňuje šéf parku 
Phaeno pán Wolfgang Guthardt.

Fyzikálny náučný chodník 

A tak sa tu teraz nachádza rozhlasový vy-
sielač, ktorý pozostáva z veľkej sklenej rúry 
s dvoma mosadznými guľami. Stlačením tla-
čidla sa vytvárajú malé blesky medzi guľami 
a zviditeľňujú tak šírenie elektromagnetic-
kých vĺn. Niekoľko krokov od nich stojí skri-
ňa vo veľkosti človeka so štvorcovým otvo-
rom. V nej sa nachádza oceľová pružina. Kto 

Kto zaplatí vstupné do zariadenia Phaeno v nemeckom Wolfsburgu, zažije oh-

nivé tornádo, silu morského zemetrasenia alebo jednoducho sám postaví most. 

Spozná aj Pytagorovu vetu, potopiteľné lode, domáce spotrebiče poháňané ľud-

skou silou, biochemické a dve fyzikálne laboratóriá.

ZAŽITE FYZIKU NA VLASTNEJ KOŽI

TEXT: CHRISTIAN PRESSLER

FOTO: PHAENO

sa jej pokúsi dotknúť, siahne do prázdna. 
Tajomstvo: duté zrkadlo premieta von odraz 
pružiny, ktorá je ukrytá vnútri skrine. Úžas 
návštevníkov spôsobuje aj gumová membrá-
na, z ktorej stúpa nahor vodná para. Šikovné 
prehýbanie membrány vytvára kruhové ale-
bo guľové oblaky.
Záujemcovia, ktorí hľadajú vysvetlenia mno-
hých experimentov, dozvedia sa ich od dobre 
vyškolených pracovníkov parku. Prechádzajú 
sa po jednotlivých miestnostiach a dávajú 
pozor aj na to, ako návštevníci alebo horlivé 
školské výpravy zaobchádzajú s pokusnými 
zariadeniami. To je však v niektorých prí-
padoch takmer nemožné. Napríklad pri 15-
-metrovej pružine z ušľachtilej ocele, ktorá 
je zavesená na strope výstavnej haly. Krátke 
trhnutie oceľovej páky spôsobí kmitanie tejto 
obrovskej cievky – a  veľmi pôsobivo tak zná-
zorňuje šírenie vlnenia.



Článok je prevzatý z odborného časopisu 
hi!tech, ktorý vydáva Siemens AG Rakúsko

Objavovňa  
v slovenských  
múzeách
Aj na Slovensko pomaly prichádza-
jú inovatívne projekty, ktoré sa sna-
žia preniesť vzdelávanie zo školských 
lavíc do atraktívnejšieho prostredia 
– napríklad múzea.
Slovenské národné múzeum predsta-
vilo v roku 2005 vzdelávací projekt 
Škola v múzeu – veda hrou. Je to sú-
bor aktivít a špecifických programov, 
ktoré rozvíjajú vzdelávaciu funkciu 
múzea. Program sa rozbehol v Prí-
rodovednom múzeu v Bratislave. 
Jeho dôležitou súčasťou bola a stá-
le je Objavovňa, ktorá poskytuje žia-
kom a študentom priestor na aktív-
ne poznávanie a učenie sa, na poku-
sy a overovanie si vedomostí v praxi. 
Deti tak hravou formou zisťujú, ako 
fungujú veci okolo nich, vzbudzu-
je to v nich zvedavosť a bádateľský 
postoj. Na základe dobrých skúse-
ností sa projekt rozšíril. V súčasnosti 
sú doň zapojené všetky múzeá SNM, 
ktoré spoločne zostavili celoročnú 
ponuku zaujímavých vzdelávacích 
programov pre rôzne skupiny náv-
števníkov. 
Zámerom projektu je nadväzovať 
a kontinuálne rozvíjať spoluprácu so 
školami, čo najlepšie sprístupniť mú-
zeum mladým návštevníkom a využiť 
jeho obrovský vzdelávací potenciál 
na rozvoj a podporu mladých ľudí.

(mag)

Technika budovy Phaeno
Najväčšie stavenisko v Európe, kde sa pracuje 

so samozhutňovacím betónom, dokázalo najmä 
potrebu vysokých nákladov na kontrolu a pláno-
vanie, od prvých pokusov s betónom až po opti-
malizáciu konzistencie materiálu, od správneho 
nanesenia betónu a správneho tlaku nanášania 
až po potrebné vonkajšie teploty pri betónova-

ní. Samozhutňovací betón sa v minulosti využí-
val najmä vo Švédsku, v Holandsku a Japonsku 
na výrobu betónových prefabrikátov, resp. v in-
žinierskych stavbách. V prípade múzea Phaeno 

sa tento druh betónu prvý raz použil vo veľkom 
rozsahu na pozemné staviteľstvo priamo na sta-

venisku. Aj samotná strecha je zvláštnosťou: 
4 700 ton oceľových konštrukcií musel žeriav 

zdvihnúť do výšky takmer 16 metrov. Tvoria sa-
monosnú strechu, ktorá je uložená úplne ne-

pravidelne a pritom prekrýva takmer 6 000 m2 
experimentálnej plochy bez podpier v interié-

ri. Konštrukcia je zhotovená ako kosouhlý nos-
ný rošt z prekrížených hlavných nosníkov, kto-
ré neprebiehajú paralelne, ale sú usporiadané 
vejárovito. Tak ako pri kónických objemoch na 

prízemí, aj tu je každý oceľový dielec unikátom, 
ktorý bol vyvinutý a prepočítaný presne na svoje 
miesto. Strecha je príkladom „masovej úpravy“. 

Tá umožňuje pri relatívne výhodných nákladoch 
automatizovane produkovať ľubovoľný počet in-

dividuálnych dielcov.
V neposlednom rade prekvapí aj odvážne za-

sklenie vstupu k vedeckému divadlu – ako 
trojdimenzionálny („sférický“) ohnutý prvok. 

Rozmerové rozdiely medzi vonkajšími a vnútor-
nými tabuľami vyplývajúce zo zakrivenia, z ex-

trémnej veľkosti tabúľ a vlastná hmotnosť dosa-
hujúca takmer 500 kg vyžadovali taktiež inten-

zívne plánovanie.

rovné steny – a dômyselne použité osvetle-
nie atmosféru, v ktorej je vlastný účel múzea 
často degradovaný na sprievodný jav. Preto 
je jasné, že najpútavejším experimentom je 
samotná budova múzea Phaeno.

Cunami v nádrži 
Neďaleko odtiaľ sa vo veľkej vlnovej nádrži 
simuluje katastrofický scenár, ktorý od cuna-
mi v roku 2004 nenecháva nikoho chladným. 
Keď návštevníci vyvolajú stlačením tlačidla 
malé morské zemetrasenie, môžu pozorovať, 
ako sa vlny veľkou rýchlosťou valia až k hla-
dine vody a potom ďalej k okraju nádrže. 
Zatiaľ čo tu môžu návštevníci tento fenomén 
pozorovať z bezpečnej vzdialenosti, pri teste 
Smack sú sami súčasťou pokusu. Požiadavka: 
musíte sa čo najrýchlejšie rozbehnúť pro-
ti čalúnenej stene. Senzor potom zmeria silu 
nárazu a prezradí detaily o rôznych druhoch 
nárazu. Tak sa návštevník parku Phaeno učí 
na vlastnej koži, ako sa vyvíjajú airbagy. Asi 
najvierohodnejší experiment v parku je však 
jeho inovatívna a vzrušujúca architektúra. 

Iračanka Zaha Hadid, ktorá 
má sídlo v Londýne a vyu-
čuje na Viedenskej univer-
zite úžitkového umenia, 
vyvinula kolos z betónu 
a ocele, ktorý tróni vyso-
ko nad cestou na kónických 
nohách.

Nikde nie sú  
rovné steny 

Divoké oblúky budovy vytvárajú medzi jej 
stĺpmi duté priestory, ktoré pozývajú skejt-
bordistov alebo sprejerov na prezentáciu 
svojho umenia. V samotnom múzeu vytvá-
rajú rozsiahle oblúkovité haly – nikdy nie 
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Mešita Buyuk Mecidiye, Istanbul

Tajomstvá ukryté 
v mešitách
Štyri obyčajné steny. Najväčší zhon medzi nimi nastáva v piatok. Muži sem pri-

chádzajú povinne. S pokrývkou hlavy, hoci sa musia skláňať hlboko k zemi. Ak 

sa ich nežné polovičky nestarajú práve o deti, dorazia aj ony, ale separujú sa od 

pánov v akomsi „dámskom klube“. Všetci sú oblečení decentne, čisto a vždy sa 

vyzúvajú, aby nezničili vzácne koberce. Cudzích medzi seba tak ľahko nepustia. 

Taký je masdžid – arabské miesto na modlitbu. Jednoducho mešita.

čase mnohými zatracovaná inovatívna techno-
lógia prekvapila aj samotných staviteľov svojou 
stabilitou a pevnosťou. Až do vzniku Chrámu 
sv. Petra v Ríme sa Hagia Sofia pýšila najväčšími 
kupolami na svete. Počas stavby upustili archi-
tekti od tradičného využitia veľkého množstva 
malty, nanášanej v mnohých vrstvách, ktorým 
sa dovtedy odľahčovali stropy veľkých budov. 
Ponechali trojuholníkové dielce kupoly, ktoré 
vlastnou váhou držali pohromade. Stabilitu to 
nijako nepoškodilo, práve naopak. Svojou vlast-
nou váhou a rozložením bola budova stabilnej-
šia a pevnejšia ako ktorákoľvek iná stavba po-
stavená v tom čase. Niekoľkokrát však musela 

 Minaret – úzka 
veža s balkónom 
pre muezína, ktorý 
zvoláva veriacich na 
modlitbu.

 Mihráb – výkle-
nok vnútri meši-
ty, nasmerovaný 
k Mekke v Saudskej 
Arábii, stojí v ňom 
imám a káže mod-
liacim sa.

 Mimbár – kazateľ-
nica, z ktorej veria-
cim káže chatíb.

 Kursí – podnos na 
Korán.

Kresťanská: Chrám sv. Sofie
– Hagia Sofia

Hagia Sofia, turecky Aja Sofia, slovensky Chrám 
Božej múdrosti – najznámejší sakrálny stánok 
Alahov. Jeho základy položilo iné vierovyznanie 
než moslimské. Z pôvodnej stavby zo 4. storočia 
nezostalo takmer nič. Na jej základoch dal by-
zantský cisár Justinián v 6. storočí postaviť novú 
Hagiu Sofiu. Dielo Izidora Milétskeho a Anthe-
miosa z Tráll dal panovník kresťanskej ríše vy-
svätiť 26. decembra 537. Chrám sa stal sídlom 
konštantínopolského patriarchu, po križiackych 
výpravách latinského patriarchu konštantíno-
polského, skvostom byzantskej architektúry a na 

ďalších 1 000 rokov najväčšou stavbou 
svojho druhu. Pri výstavbe Baziliky sv. 
Sofie prvý raz v histórii použili tvorco-
via mnoho zasklených okien. No nielen 
štyridsiatimi oknami bola stavba inova-
tívna. Stavitelia na nej prvýkrát vytvo-
rili kupolovitú strechu chrámu. V tom 

TEXT: MÁRIA PONTISOVÁ

FOTO: SHUTTER STOCK



Interiér Modrej mešity, Istanbul

dva alebo štyri. Počtom veží nemohla nijaká 
svätyňa konkurovať tej v Mekke, kde posta-
vili minaretov šesť. V rokoch 1609 až 1616 
však na prekvapenie ortodoxných moslimov 
vyrástla na byzantských ruinách v Istanbu-
le, priamo v centre oproti slávnemu chrámu 
Hagia Sofia, zvláštna sakrálna stavba.
Zvláštna tým, že minaretmi sa vyrovnala mešite 
Kaaba v Mekke. Štyri veže postavili, ako zvyčaj-
ne, po bokoch a zostávajúce dve sa nachádzali 
o niečo vyššie na vonkajšom rohu vnútorného 
nádvoria. Stavbu na objednávku len devätnásť-
ročného vládcu Osmanskej ríše Ahmeda I. vy-
tvoril staviteľ Muhammad Aga, jeden zo žiakov 
najslávnejšieho tureckého architekta Sinana. 
Minaretová aféra vraj nebola dielom arogancie 
moci, ale náhody. Traduje sa, že keď sa  
Ahmed I. chystal na svätú púť do Mekky, túžil po 
novej istanbulskej dominante, ktorá by preko-
nala byzantské stavebné umenie Chrámu svätej 
Sofie. Sultán zrejme neholdoval krasopisu a svo-
jimi načmáranými inštrukciami podriadených 
pekne potrápil. Keď písal o „altin“ (turecky „zla-
tých“) minaretoch, architekt ich dešifroval ako 
„alti“ (turecky „šesť“). Ekonomicky zmýšľajúci 
staviteľ sa domnieval, že sultánove slová pre-
počul. Šesť minaretov mohol totiž postaviť ove-
ľa lacnejšie, než keby použil na výstavbu dra-
hé zlato. Roztržitosť tvorcu neskôr stála sultána 
veľa politických vyjednávaní a peňazí. Aby na-

pokon spor s rozčúlenými duchovnými z Mek-
ky ukončil, poslal im robotníkov, aby v Mekke 
postavili siedmy minaret. Tým však nič nezme-
nil na skutočnosti, že jeho Modrú mešitu dnes 
mnohí považujú za vôbec najkrajšiu na svete. Aj 
keď nesie meno svojho odvážneho objednávate-
ľa, pre typickú modrozelenú výzdobu interiéru 
ju poznáme pod prívlastkom modrá. Počas stá-
ročí dekoráciu odstránili, no názov zostal.
Budovu mešity možno spoznať podľa množ-
stva kupol a polokupol smerujúcich do centra 
komplexu. Do mešity vedú tri brány. Dá sa nimi 
dostať k vonkajšej stĺpovej hale zo žuly, na kto-
rej streche je až tridsať malých kupol. Veľkú 
centrálnu kupolu obklopujú štyri menšie a pod 
nimi sa nachádzajú ešte ďalšie štyri kupoly. 
Všetky podopierajú štyri veľké stĺpy stojace na 
sloních nohách. Na nádvorí chrámu Ahmeda I. 
sa veriaci môžu očistiť v praktickej šesťhrannej 
fontáne. Na východ od nej je škola Koránu, zva-
ná Medresa. Hlavná budova má šírku 33 a výš-
ku 43 metrov. Vytvára dojem absolútnej vizuál-
nej dokonalosti, pretože oči každého sa musia 
stále upierať hore, do stredu kupoly. Podlahu 
mešity tvorí viac ako 20 000 ručne vytvorených 
dlaždíc. Zvláštny obklad dopravili do Istanbulu 
z vychytených hrnčiarskych dielní v Izniku. 
Na dlaždice v interiéri dopadá cez 270 skle-
ných okien svetlo, ktoré sa odráža do via-
cerých farebných odtieňov modrej. Tie spolu 

Hagia Sofia čeliť záchvevom pôdy. Najväčšie ze-
metrasenie zasiahlo stavbu v roku 558, keď sa 
kupoly zrútili. Otrasy v rokoch 989 a 1346 znáša-
la mešita ľahšie. Avšak väčšie dielo kresťanskej 
skazy malo ešte len prísť. Po páde Byzantskej 
ríše v roku 1453 sa mesto dostalo pod nadvlá-
du Osmanov, ktorí za sultána Mehmeta II. dobyli 
Konštantínopol. V kostole prívrženci islamu od-
stránili kresťanské symboly, predovšetkým  
fresky s výjavmi zo života svätých, a celý ho pre-
budovali na hlavnú istanbulskú mešitu s domi-
nantnou žiarivou zlatou, ktorá umocňuje mno-
hofarebný mramor. Ozdobili ním aj hlavnú ku-
polu, širokú 31 a vysokú 56 metrov. Práve podľa 
vzoru Hagie Sofie začali zrazu stavať všetky ďal-
šie mešity v Osmanskej ríši. Dodnes je istanbul-
ský chrám nádherným skĺbením pravoslávnej, 
katolíckej a moslimskej architektúry.

Kontroverzná: Modrá mešita 
– Sultan Ahmet Cami

Pre islamskú architektúru mešít sú typické 
minarety, pôvodne slúžiace ako strážne veže, 
akési majáky na súši. Ich názov je odvodený 
od arabského „nur“ (v preklade „svetlo“).
Obyčajná moslimská mešita zvyčajne vysta-
čí s jedným minaretom, tie lepšie ich majú 
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Modrá 
mešita, 

Istanbul

s množstvom lustrov vnútri vytvárajú úžas-
nú svetelnú atmosféru. Drahé koberce pokrý-
vajúce podlahu sa pre opotrebovanosť často 
vymieňajú. Steny zdobia kaligrafické obrazce
od najchýrnejších maliarov, ktorí na výzdobe 
mešity pracovali celé roky. Dominantou meši-
ty je mihráb zdobený mramorom. Vedľa neho 
je kazateľnica, zhotovená tak, aby kazateľa 
bolo vidieť a počuť z akejkoľvek časti mešity.

Polyfunkčná: Süleymanova 
mešita – Süleymaniye Camii

Najslávnejší turecký staviteľ Koca Mimar Sinan 
Agha (1489 – 1588) je pochovaný, ako inak, 
v jednej zo svojich stavieb. Tejto cti sa dosta-
lo Süleymanovej mešite so štyrmi minaret-
mi, ktorú na jednom z istanbulských vrchov 
postavil v rokoch 1550 až 1557 pre sultána 
Süleymana I. Táto výzdobou triezva, ale naj-
väčšia mešita hlavného mesta Turecka zaujme 
svojou mohutnosťou a polyfunkčnosťou. Čosi 
našepká už aj to, že leží v blízkosti istanbul-
skej univerzity. Kolosálna 
sakrálna stavba, podľa kto-
rej sa v zálive Zlatý roh 
orientujú cestovatelia, 

nie je len mies-
tom na modlitbu. 

Okrem modlitebne tu nájdu moslimovia kú-
pele, kuchyne, školu i knižnicu. Na jej nádvo-
rí sa týči dvadsaťštyri antických stĺpov z biele-
ho mramoru a červenej žuly. Nesú dvadsaťo-
sem kupol, rovnako ako hlavná sála modliteb-
ne. Vnútri svojou krásou prekvapuje mihráb, 
spevácke tribúny a obklady stien. Na cintorí-
ne patriacom k mešite postavil Sinan jedno 
z najkrajších mauzóleí. Pochovali v ňom sul-
tána Süleymana, jeho najmilšiu ženu Haseki 
Hürrem Sultan (Roksolanu) a napokon tu svo-
je posledné miesto odpočinku našiel aj sám 
Sinan. Za celý svoj život postavil 94 veľkých 
a 52 malých mešít, 57 moslimských univerzít 
a mnoho iných stavieb vrátane mostov. Bol pr-
vým stavebným inžinierom, ktorý prevzal ná-
pad mešity s kupolami z pôvodne kresťanské-
ho chrámu Hagia Sofia.

Hlinená: Veľká mešita 
v Djenné, Mali

Mesto Djenné v strednom Mali preslávi-
li hlinené domy, ktoré domáci udržiava-

jú v perfektnom stave. Nachádza 
sa tu aj najväčšia hline-
ná stavba sveta. V typickej 
krajine „čierneho islamu“ 
nemôže ísť o nič iné ako 
o mešitu. Súčasná bu-

dova Veľkej mešity v Djenné pochádza až 
z roku 1907. Z architektonickej stránky 
mimoriadne elegantná stavba je v podsta-
te kópiou Veľkej mešity z roku 1280, kto-
rú tu po tom, čo prijal islam, dal postaviť 
kráľ Koi Konboro. Známy svätostánok zničil 
v 19. storočí fundamentalistický bojovník 
Cheikou Amadou. Použitie tradičných mate-
riálov – hlinených tehál sušených na slnku 
– vyjadruje úctu k predkom a tradíciám.
Budovu postavili zo sušených tehál, ktoré sú, 
podobne ako malta, zložené z miestneho bah-
na. Tým sú omietnuté aj steny, ktoré majú hrúb-
ku od 0,4 do 0,6 metra. Vysoké vonkajšie múry 
sú hrubšie, vnútorné užšie. 
Bahnovou omietkou stavitelia 
docielili vznešený oblý tvar 
stien. Pri výstavbe vložili ar-



Objednávka predplatného: 
telefonicky, faxom, mailom, (uhradenou) poštovou
poukážkou typu H a sms správou  z vášho mobilného
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Vzor objednávky sms správou: 

Farebne vyznačenú časť vyplňte podľa skutočnosti, použite 
veľké písmená bez diakritiky, max. 160 znakov. 
Správu pošlite na číslo: 7005 (cena SMS je 6 SK s DPH). 

OBJ GEO KÓD MENO PRIEZVISKO ULICA 
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Cenné darčeky
V prípade úhrady ročného predplatného získa každý
mesiac: 1 predplatiteľ luxusné hodinky značky TISSOT
v hodnote 10 500 Sk, 2 predplatitelia 
exkluzívny voňavý darček, 3 predplatitelia hodnotnú
encyklopédiu.
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GEO 01 Ročné 12 čísiel 1 188 Sk
GEO 02 Ročné študentské 12 čísiel 714* Sk
GEO 03 Polročné 6 čísiel 593 Sk

Ušetríte 17 %, 
pri študentskom predplatnom až 50 %

GEO 04  Skúšobné predplatné – aktuálne číslo + dve predošlé
(podľa vlastného výberu) za 159 Sk

*Potvrdenie o štúdiu zašlite do redakcie poštou alebo faxom.
Pri všetkých formách objednávok uveďte kód predplatného.

KÔD DRUH PREDPLATNÉHO KS CENA

Vyskúšajte si GEO
Objednávkou skúšobného predplatného 
za bezkonkurenčnú cenu 159 SK získate 
kvalitné čítanie v podobe najnovšieho čísla GEO 
a ďalších dvoch predošlých čísel podľa vlastného
výberu. Uvedením kódov čísel nášho magazínu si
sami určíte skúšobné predplatné. Ak sa neviete roz-
hodnúť, redakcia GEO vám rada poradí pri výbere.
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– mimoriadna akcia
predplaťte si alebo darujte predplatné a ušetríte 17 – 50 percent!

Kódy sú zložené z označenia v tvare dvojčísel mesiac/rok.

Vzor objednávky skúšobného predplatného: 

GEO 04 - 11/05, 04/06 (GEO 04 je kód predplatného, 11/05 a 04/06 sú kódy vybraných čísel).

Možnosť výberu platí pre 
všetky formy objednávky. 
Pri objednávke sms správou 
uveďte kód 04, redakcia GEO 
vás následne telefonicky 
kontaktuje ohľadom 
vášho výberu. 
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Mohamedov hrob: Masjid  
al-Nabawi v Saudskej Arábii

Mešitu Masjid al-Nabawi pôvodne po-
stavil prorok Mohamed. Neskôr ju pre-
stavali, rozšírili a zveľadili. Stavba bola 
pôvodne jeho domom. Usídlil sa tu po 
emigrácii do Mediny. S výstavbou meši-
ty začal sám, v prízemí budovy. Mešite 
najprv chýbala strecha, kvôli výhľadu na 
nebo. Podľa vzoru Mohamedovej mešity 
v tom čase stavali mnohé ďalšie po celej 
krajine. Mešita slúžila ako zhromaždis-
ko, súd a náboženská škola.
V zelenej miestnosti, nazývanej ar-
-Rawdah, v centre mešity sa nachádza 
Mohamedov hrob. Blízko nej je kazateľni-
ca, ktorá bola prestavaná z veľmi skrom-
nej drevenej na veľkolepú mramorovú. 
Schádzajú sa pri nej zástupy pútnikov, 
aby sa na svätom mieste pomodlili. Podľa 
tradície nemožno ani jedného z nich od-
mietnuť. Miesto je prísne strážené a prí-
stup k nemu obmedzený. Pojme len pár 
sto pútnikov. K hrobu vedú dve malé prí-
stupové brány, ktoré neustále strážia vo-
jaci. Samotný hrob strážia dobrovoľníci 
z radov vahhábistov, radikálnej odnože 
moslimov, ktorí tvrdo vyznávajú tradície. 
Budovu pre malú kapacitu niekoľkokrát 
prestavali a rozšírili. Dnes je celá vydláž-
dená mramorom a úplne klimatizovaná.

chitekti do stien zväzky trámov z palmového 
dreva. Predišli tak tomu, aby v dôsledku dras-
tických zmien teploty a vlhkosti ovzdušia steny 
popukali. Okrem toho palmové nosníky slúžia 
ako permanentné lešenie na rozličné opravy 
chrámu. Počas dňa chránia steny veriacich pred 
horúcou žiarou slnka, v noci, naopak, príjemne 
hrejú teplom, ktoré sa z nich uvoľňuje. Mešita 
má tri veľké hranaté minarety s kruhovým 
schodiskom vedúcim až do miesta, odkiaľ mue-
zín zvoláva veriacich. Polovica budovy je zastre-
šená, druhá časť, slúžiaca buď ako modlitebňa, 
alebo ako veľký súdny dvor, sa nachádza pod 
holým nebom. Strechu podopiera 90 drevených 
pilierov a pokrýva mnoho hlinených škridlíc, 
ktoré sa podľa potreby dajú odstrániť, aby po-
čas neznesiteľných horúčav prúdil dnu vzduch. 

Židovská: El-Aksa  
v Jeruzaleme, Izrael

Na jeruzalemskej Chrámovej hore stojí tre-
tie najsvätejšie mesto po Mekke a Medine, na 
ktorom vyrástla mešita El-Aksa. Postavili ju už 
48 rokov po smrti proroka Mohameda, v roku 

konflikty. Do mešity El-Aksa sa dnes možno
dostať len v určitých hodinách. „Neveriacich“ 
k nej pustia iba po drevenom moste, pre 
moslimov sú vyčlenené aj iné vchody, ktoré 
nemôže používať nik okrem Arabov, na čo sú-
stavne dozerajú izraelskí policajti a vojaci.

Symbol tolerancie: 
Umajjovská (Omayyadovská) 
mešita, Sýria
Sýrskemu Damasku dominuje Umajjovská 
mešita, označovaná za jednu z troch najkraj-
ších a najväčších v islamskom svete. Avšak 
do histórie ľudstva sa viac než čímkoľvek 
iným zapísala obyčajnou návštevou jedného 
smrteľníka. V roku 2001 sa tu zastavil pápež 
Ján Pavol II., čo znamenalo, že hlava katolíc-
kej cirkvi prvý raz vkročila na pôdu moslim-
ského chrámu. Nástupcu svätého Petra ča-
kali v stavbe pravé perzské koberce, poroz-
kladané po zemi, na policiach pri stenách 
boli rozložené Korány. To, že pápež si vybral 
práve damaskú mešitu, zrejme nebola až 
taká náhoda. S históriou stavby sa spájajú 
viaceré vierovyznania. V rokoch 3000 až 900 
pred naším letopočtom na jej mieste posta-
vili Aramejci chrám bohovi Hadadovi, ne-
skôr tu Rimania vystavali svätyňu Jupiterovi 
a s nástupom kresťanstva ju pomenovali po 
Jánovi Krstiteľovi. Dodnes nájdeme v meši-
te hrobku s Jánovou hlavou, ktorú mu dal 
sťať koncom dvadsiatych rokov 1. storočia 
nášho letopočtu Herodes Antipas. Po prícho-
de islamu rozdelili kostol na dve časti a spo-
ločne sa v ňom modlili kresťania aj mosli-
movia. Tak to bolo takmer sedemdesiat ro-
kov, až kým sa vojvodca Al-Walid nedohodol 
s kresťanmi a neodkúpil od nich polovicu 
chrámu. Z kostolnej veže vytvoril Ježišov 
minaret, pristavil dva ďalšie – Mohamedov 
a Nevestin. Hrobku s hlavou Jána Krstiteľa, 
ktorá leží za tmavozeleným, slabo priehľad-
ným sklom, dal nový kupec vyložiť zlatom. 
Mešita je obohnaná hradbami.

647. Budova stojí na umelo navŕšenom kopci 
z čias kráľa Herodesa. V dôsledku zemetrase-
ní ju museli trikrát prestavovať. Obnovovali 
ju aj po otrasoch pôdy v rokoch 1927 a 1936. 
Pri reštauračných prácach odkryli staré zvyš-
ky stavby. Experti sa zamerali najmä na štú-
die dreva, ktoré objavili v základoch stavby. 
Išlo o veľmi staré cédrové a cyprusové drevo. 
Uhlíková analýza dokázala, že pochádza až 
z 9. storočia pred naším letopočtom. V roku 
1969 podpálil mešitu istý mladý Austrálčan. 
Tento príslušník evanjelickej sekty chcel svo-
jím činom urýchliť príchod mesiáša, za čo ho 
eskortovali z Izraela. Požiar zničil celé juhový-
chodné krídlo mešity spolu s jeho nádhernou 
výzdobou viac ako tisíc rokov starého dreve-
ného a slonovinového interiéru. Budova meši-
ty stojí v tesnej blízkosti židovskej časti mes-
ta a často tu preto vznikali arabsko-židovské 



Obria: mešita Bádšáhi  
v Pakistane
V roku 1676 ju postavil mughalský vládca 
Aurangzéb tak veľkoryso, že na rozľahlom 
nádvorí sa môže naraz modliť až šesťdesiatti-
síc ľudí. Ampliónmi ich zvolávajú zo štyroch 

k nej aj stará univerzita s rozsiahlou knižni-
cou. Ako bolo pre starú islamskú architek-
túru typické, na exteriér mešity sa nekládol 
veľký dôraz.

Európske: Nemecko, Anglicko
O prvenstvo vo výstavbe západoeuróp-
skych mešít sa sporia Anglicko a Nemecko. 
Nemci tvrdia, že prvú mešitu postavili v Eu-
rópe oni, pred druhou svetovou vojnou. Na 
Vianoce v roku 1958 sa v Mníchovi stretli 
v priestoroch katolíckeho Kostola svätého 
Pavla veriaci moslimovia, ktorí sa rozhodli 
postaviť svätostánok. Mešitu vo Freimanne 
pri Mníchove dokončili až v roku 1973. 
O tridsať rokov neskôr postavili v Londý-
ne mešitu Baitul Futuh, ktorá pojme 10-tisíc 
ľudí. Architektúra mešity nie je kompliko-
vaná, vertikálne exteriérové línie striedajú 
horizontálne línie interiéru. Zvláštnosťou 
mešity je to, že hlavná modlitebňa pre ženy 
je rovnako veľká ako pre mužov. Vo Veľkej 
Británii, v ktorej prvý písomný doklad o me-
šite na britskom území pochádza z roku 
1860, dnes nájdeme vyše tisíc moslimských 
chrámov. Niektoré minarety sú omnoho vyš-
šie, než povoľuje stavebný zákon.

Sklooceľová: Mešita v Glasgowe
Najväčšiu mešitu v Škótsku postavili za  
3 milióny libier v Glasgowe. Po otvorení v ro-
ku 1984 sa okamžite stala jednou z domi-
nánt mesta. Postavili ju z klasického škótske-
ho materiálu, červeného pieskovca, ktorý sa 
v Škótsku využíva na väčšine tradičných bu-
dov. Architekti pri výstavbe mešity nešetrili 
sklom a oceľou. Inovatívny dizajn robí me-
šitu neprehliadnuteľnou. Pri mešite zriadi-
li aj veľkú záhradu s oddeleným minaretom. 
Architektonický skvost sa stal centrom nielen 
viery, ale aj moslimského kultúrneho, spolo-
čenského a športového diania.

postavenými poschodiami. Kajruván je od 
roku 1988 zaradený do zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO nielen pre mešitu, ale aj 
pre vzácne staré mesto – medinu.

Hinduistická: Kuvvatul islám 
v Indii
Kuvvatul islám, najstaršiu mešitu v Indii, za-
čali stavať s minaretom Kutáb v roku 1193 
a dokončili v roku 1197. Pri výstavbe pou-
žili materiál z 27 hinduistických chrámov. 
Prvky pôvodného indického umenia mož-
no rozoznať v celkovej koncepcii aj v dekorá-
cii chrámu. Po dokončení mešitu ešte dvakrát 
rozšírili. Ako prvý sa o to zaslúžil panovník 
Šamsuddin Iltutmiš, ktorý plochu mešity 
strojnásobil. Ďalší vládca Aláuddin Šáh pri-

vysokých štíhlych minaretov. Rozľahlá je aj 
modlitebná hala, krytá troma mramorový-
mi kupolami. Na rozlohe staviteľ nešetril, no 
na výzdobe áno. Prostú dekoráciu tvoria len 
typické mughalské mozaiky, krištáľové lam-
py a modlitebné koberce. Červený pieskovec 
v horúcom letnom sparne modliacich príjem-
ne chladí.

Pevnosť: mešita Sidi Okba 
v Kajruváne v Tunisku
Veľká mešita v Kajruváne, ktorý zakladatelia 
založili na piesočnej pláni, pripomína pev-
nosť. Od roku 672, keď ju postavili, sa niekoľ-

kokrát pre-
stavovala. 
Výsledok? 
Sedemnásť 
lodí a vyše 
sedemde-
siat metrov 
široká mod-
litebňa, kto-
rej klenbu 
podopiera 
600 byzant-
ských a rím-
skych stĺpov 
privezených 

z mnohých archeologických nálezísk. Vysoké 
múry obopínajú rozľahlé nádvorie s rozmer-
mi 95-krát 80 metrov. S farbou piesku a ne-
tradičným minaretom pripomína púštne 
malijské či nigerské mešity. Mešite dominu-
je netradičný masívny minaret z 11. storočia, 
ktorý sa smerom nahor zužuje tromi na sebe 

dal v rokoch 1295 až 1315 južnú vchodovú 
časť a niekoľko ďalších budov. Pôvodná celko-
vá plocha sa tak desaťnásobne zväčšila. Dnes 
je mešita v ruinách, ale stále sa dajú rozoznať 
stĺpová konštrukcia, kaligrafická a geometric-
ká výzdoba.

Historická: Mešita Karaouine 
v Maroku
S takmer osemsto moslimskými chrámami 
sa Fez stal v 13. storočí jedným z najvýznam-
nejších miest sveta. V tomto období tu pre-
stavali aj hlavnú mešitu Karaouine, pôvodne 
z 9. storočia. Najväčšia historická mešita v se-
vernej Afrike pojme 22-tisíc veriacich. Patrí 
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Nech žije kráľ! TEXT: MIROSLAV KNAPÍK

FOTO: INTERNET

Jeden z najdrahších MP3 prehrávačov stojí 
okolo jedného milióna. Jeho cena však nevy-
letela tak vysoko pre technologickú unikát-
nosť, ale skôr pre počet diamantov vynáso-
bených hmotnosťou zlata. Opak však platí 
o najdrahšom gramofóne na svete, ktorý ko-
runuje najnovšie technologické postupy a ná-
ročné konštrukčné výpočty.

Prechádzka časom

Technologický pokrok najskôr odstavil gramo-
fón na vedľajšiu koľaj, aby mu neskôr opäť mo-
hol vrátiť upadajúcu slávu. 
S príchodom kaziet, céde-
čiek, minisystémov a MP3 
prehráva-

Jemnejší, čistejší, lahodnejší a otvorenejší ako z cédečka. Tak hodnotia labužníci zvuk nahratý na LP. 

A teraz si predstavte, že LP prehrávate na gramofóne, ktorý je drahší ako luxusné BMW.

čov gramofón zmizol z vitrín aj z aktívnej slov-
nej zásoby. Až na zopár nadšencov, niekoľko 
starých mám a dídžejov ho poslucháči začali 
považovať za prežitok. Gramofón sa jednodu-
cho nevtesnal do tendencií technologického 
vývoja audiosystémov, ktorým začali dirigovať 
minimalistické záznamové médiá či pevné dis-
ky. Situácia sa zmenila pred niekoľkými rokmi, 
keď mnohí v snahe siahnuť po niečom novom 
a netradičnom znovuobjavili gramofóny.

Zničiť sa dá aj diamant

Tak ako možno kúpiť auto za tristotisíc aj za tri 
milóny, existujú gramofóny za dvadsaťtisíc aj za 
dvestotisíc korún. Podobne ako pri aute, rozdiel 
je v kvalite ponúkaného zážitku. Gramofóny sa 
konštrukčne líšia, ale ich základom zostáva ro-
tačný disk, ramienko, prenoska a ihla. Úlohou 
otočného disku je otáčať LP konštantnou rých-
losťou a súčasne izolovať gramofónovú ihlu od 
okolia. Práve ihla je prvkom, ktorý číta signál 
z drážky platne a prenáša hudobnú infor-

máciu z gramofónu do 
zosilňovača. Väčšina 
ihiel je diamantová, no 
existujú aj zafírové ihly 
alebo ihly zo syntetic-
kého diamantu. Všetky 
však bývajú dosť krehké. Už po prehratí troch 
záznamov rýchlosťou 33 a pol otáčky za minútu 
ihla prejde takmer dva a pol kilometra. To zna-
mená, že pri prehrávaní piatich stoviek platní 
diamant na hrote absolvuje výlet z Bratislavy 
do Bruselu. A to stláčaný smerom nadol tlakom 
okolo 110 megapascalov, ktorý spôsobuje nárast 
jeho teploty až na 150 °C. Pri prechode ihly po 
povrchu tento tlak a teplo okamžite ničia vinyl. 
Ak sa náhodou na ihlu alebo platňu dostane ne-
jaký prach, môže sa doslova zapiecť na hrot ihly 
a vytrhávať kúsky z povrchu vinylu. Tieto fakto-
ry dokážu spôsobiť opotrebovanie aj najtvrdšej 
známej substancie – diamantu. Aj ten sa však 
dá nahradiť. Problém nastáva, ak opotrebovaná 
ihla zničí celú kolekciu nahrávok. Nech to znie 



akokoľvek, tie môžu mať pre majiteľa niekedy 
rovnakú hodnotu ako samotný gramofón.

Čo gramofón  
vlastne poháňa?

Existujú dva typy pohonov gramofónov – re-
meňom alebo priamo. V modeloch poháňa-
ných remeňom sa motor izoluje od uloženia 
ramienka s ihlou, s ktorou sa prepája prostred-
níctvom pružného pásu gumy. Teoreticky by 
tento pás nemal na rotujúcu platňu prenášať 
priveľa vibrácií. Priamy pohon zvyčajne použí-
va motor, ktorý je naopak namontovaný pria-
mo na rotujúci tanier. Najväčšou výzvou  
konštruktérov je dokonale ho izolovať tak,  
aby neprenášal nijaké vibrácie.

S cenou rastie zložitosť

Drahšie modely gramofónov majú omnoho 
sofistikovanejšie konštrukcie. Tie najdrah-
šie gramofóny majú jednotlivé komponen-
ty montované oddelene jeden od druhého 

z kompozitného materiálu so zmesou vlákien 
a kanálikov impregnovaných živicou, ktoré 
je najširšie a najvyššie netradične vo svojom 
strede. Rozmenené na drobné – sila, ktorá je 
potrebná na ohnutie tohto ramienka, by úpl-
ne zdeformovala bežné ramienka vrátané ti-
tánových a magnéziových.

Pevný ako skala

Bežný gramofón môžete strčiť do kufra a od-
viezť ho na spríjemnenie večere u kamaráta. 
S Caliburnom by to také jednoduché nebo-
lo, pretože bez motora váži 73 kilogramov. 
Aj preto bol navrhnutý a predáva sa spolu 
so špeciálnym, meter vysokým podstavcom 
Castellon s troma policami, ktorý využíva 
kombináciu magnetických a pneumatických 
izolačných technológií. Váži 80 kilogramov, 
je vyrobený z hliníka používaného v letec-
kom priemysle a stojí takmer trištvrte  
milióna. Určite je dobré kúpiť ho s Calibur-
nom. Riadený systém napínania používa 
značnú silu na priečne spojenie zvislých nôh, 
aby zabránil kolísavému pohybu, a jeho vrch-
ná polica je izolovaná magnetickým odporom 
dvoch magnetických platní.

Famózna virtuozita

Continuum Caliburn sa nepredáva len tak 
hocikde. Len tak hocikto ho ani nekupuje. 
Jeho predaj sa ráta v kusoch, možno v de-
siatkach kusov. Caliburn je exkluzívny arti-
kel pre audiofilov najväčšieho rangu, ktorí od
neho nebudú chcieť rev Marylina Mansona, 
ale jemné majstrovstvo filharmonického  
orchestra. Caliburn si kúpi len náročný mi-
lovník hudby vyznávajúci kvalitný zvukový 
zážitok, lebo vie, že keď si na ňom večer v po-
hodlí prehrá Rachmaninov Klavírny koncert 
č. 3, prenesie sa do iného sveta. Nijaký dutý 
zvuk, hranatá reprodukcia či iný kompromis 
ničiaci jeho nároky a predstavy o zvukovej 
dokonalosti. Zamatovo hlboké spodné tóny 
violončela, zvonivé výšky flauty a pulzujúca
dynamika, ktorá dokáže preniesť stočlenný 
orchester do šera luxusnej pracovne – o tom 
je gramofón za 3 milióny...

a kvalitou výstupu zdatne konkurujú CD 
prehrávačom. Dôvody sú úplne prozaické. 
Takéto „delené“ konštrukcie gramofónov 
sa vyvíjajú kvôli eliminácii chvenia moto-
ra, krokov v okolí gramofónu a iných zdro-
jov vibrácií, ktoré znižujú presnosť repro-
dukcie a kvalitu zvuku. Otázka znie: je však 
možné, aby gramofón, ktorý nie je prešpi-
kovaný zlatom a drahokamami, stál takmer 
tri milióny korún? Áno, ak je stelesnením 
technologickej vyspelosti, ktorá poma-
ly klope na dvere dokonalosti. Potvrdzuje 
to unikátna séria od austrálskych odbor-
níkov z Audio Labs, ktorú tvorí gramo-
fón Continuum Caliburn, ramienko Cobra 
a špeciálny podstavec Castellon.

Silný kaliber

Pod lesklým retro brnením gramofónu 
Caliburn sa skrýva účelný dizajn založe-
ný na striktnej vedeckej metodológii, ktorá 
využíva počítačom riadenú metódu koneč-
ných prvkov vrátane špeciálnych programov 
Nastran a Patran. Tvarová optimalizácia sa 
využívala pri navrhovaní každého detailu, či 
už pri rotačnom disku, ložisku, alebo ráme. 
Motor Caliburna používa najvyspelejšiu  
súčasnú technológiu, ktorú americká armá-
da využíva na zložité systémy riadenia po-
hybu. Výsledkom je veľmi tichý motor, kto-
rý nepulzuje a jeho ozubenie sa nechveje. 
Jeho vysoký krútiaci moment a počítačom 
riadená štartovacia fáza dokážu roztočiť 36-
-kilogramový rotačný disk plynule a hladko 
a umožňujú maximálne precízne nastavenie 
rýchlosti.

Kvalita za tristotisíc korún

Prenoskové ramienko Cobra, ktoré svojím 
tvarom pripomína hada, je pýchou celého 
zariadenia. Tým, že sa jeho návrhári úpl-
ne odklonili od bežne dostupných komerč-
ných alternatív, spôsobili malý technologic-
ký prevrat. Spomínanou metódou konečných 
prvkov a tvarovou optimalizáciou chceli do-
siahnuť maximálnu tuhosť pri minimálnej 
hmotnosti. Výsledkom bolo pevné ramienko 
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Kód, ktorým sa riadil da Vinci

Leonardo Pisano 
Fibonacci 

(1170 – 1250).

Postup na dosiahnutie zlatého rezu.

Ľudí vždy fascinovalo všetko 

tajomné a nevysvetliteľné. Za 

vecami ktoré sú výnimočné vo 

svojej jednoduchosti, zvyčaj-

ne vidia sprisahanie, tajný rád. 

Formám, ktoré sa často vysky-

tujú v prírode, pripisujú ma-

gický význam. Na objasnenie 

niektorých záhad histórie, ale 

aj prítomnosti často postačí 

„jednoduchá matematika“.

Všetko, čo existuje, má for-
mu. Forma v sebe spája čí-
selné vzťahy, ktoré určujú jej 
vonkajší vzhľad a vnútornú 
štruktúru. Proporcie zlatého 
rezu sú staré viac ako 3 000 
rokov a odvtedy ovplyvňujú 
svet a jeho harmonické kon-
štrukcie. Fibonacciho  
čísla dodávajú starému prin-
cípu dynamiku. Otvárajú ces-
tu k harmonickým radeniam, 
rytmom a cyklom.
Platónova filozofia ovplyv-
ňuje západnú kultúru až do 
dnešných dní. Tento grécky filo-
zof ako prvý uviedol teóriu ná-
slednej postupnosti čísel súvisiacej so zla-
tým rezom – ak si zvolíte tri čísla, z ktorých 
podiel stredného a menšieho bude rovnaký 
ako podiel väčšieho a stredného, dostane-
te opakujúci sa rad konštantných proporcií. 
Tieto pravidelné delenia umožňujú vznik 
tzv. Platónových telies.
Grécky matematik a zakladateľ klasickej geo-
metrie Euklides opísal vo svojom diele nielen 

Pytagorovu vetu, ale aj pres-
ný postup krokov na získanie 
zlatého rezu.
V renesancii používal 
Leonardo da Vinci princíp 
rozdeľovania podľa zlaté-
ho rezu v celej škále svo-
jich prác – v architektúre, 
sochárstve, maľbe. Ku kni-
he Lucu Pacioliho na tému 
Božských proporcií vytvoril 
Leonardo ilustráciu s princí-
pom zlatého rezu. Jeho geo-
metrická skica ľudského tela 

mala viac vyzdvihovať harmó-
niu prírodných odlišností ako 
prírodnú uniformitu.

Le Corbusier, zakladateľ francúzskej archi-
tektúry, vyvinul na báze zlatého rezu  
vlastný proporčný systém. Jeho koncept 
„modulor“ bol založený na priemerných 
rozmeroch ľudského tela, ako sú napr. po-
mer výšky tela od pupku k celkovej výške 
a celkovej výšky k výške tela so zdvihnutou 
rukou. Z týchto vzťahov odvodzoval všetky 
dôležité proporcie svojich stavieb.

Usporiadanie 
piestikov v kvete 
sedmokrásky.

AUTOR: PETER KUNERT

FOTO: SIEMENS, 
SHUTTERSTOCK

1  :  2  :  3  :  5  :  8  :  13  :  21  :  34  :  55  :  89  :  144  :  233  :  377  :  610...

1 + 1 = 2;  1 + 2 = 3;  2 + 3 = 5;  3+8 = 8;  5 + 8 = 13;  8 + 13 = 21;  13 + 21 = 34;  21 + 34 = 55;  34 + 55 = 89;  55 + 89 = 144;  89 + 144 = 233;  144 + 233 = 377;  233 + 377 = 610

2 : 1 = 2;  3 : 2 = 1,5;  5 : 3 = 1,6666;  8 : 5 = 1,6000;  13 : 8 = 1,62500;  21 : 13 = 1,61538;  34 : 21 = 1,61904;  55 : 34 = 1,61818;  89 : 55 = 1,61818 144 : 89 = 1,61797;  233 : 144 = 1,61805;  377 : 233 = 1,51802;  610 : 377 = 1,61803



Kód, ktorým sa riadil da Vinci
1,61803398874989484482045
8683436563811772030917980
5762862135448622705260462
81896180339887498948482...

Leonardo Pisano
Tomuto fenoménu sa vo svojom diele venoval 
aj jeden vzdelaný muž v trinástom storočí, kto-

rý ho ako prvý matematicky opísal. Leonardo 
Pisano je viac známy pod svojou prezývkou 
Fibonacci. Narodil sa v Taliansku okolo roku 
1170. Študoval v severnej Afrike, kde jeho otec 

 Špirálovité vybudovanie mušle. Pomer šírky susedných závitov zodpovedá 
pomeru Fibonacciho čísel.

Usporiadanie kapsičiek semien na borovicovej šiške.

zastával diplomatický post. Fibonacci študoval 
matematiku v meste Bugia, veľa cestoval a spo-
znával výhody matematických systémov použí-
vaných v krajinách, ktoré navštívil.
Po svojom návrate do Talianska napísal kni-
hu Liber Abaci, vytvorenú zo zdrojov arit-
metiky a algebry, ktorú zozbieral počas svo-
jich ciest. Touto knihou priniesol do Európy 
hindsko-arabský desiatkový systém a pou-
žívanie arabských číslic. Aj keď sa v knihe 
hovorí najmä o používaní arabských číslic, 
známych ako algoritmy, zaoberá sa simultán-
nymi lineárnymi porovnaniami. Druhá časť 
knihy sa venuje obchodným problémom, vý-
počtom zisku a zmien kurzov.
Problém, ktorým sa zaoberá tretia časť knihy, 
viedol k vzniku Fibonacciho čísel a Fibonacci-
ho sekvencie. Išlo o toto:
Istý muž zavrel do ohrady pár králikov. Koľko 
párov králikov sa z tohto páru narodí za rok, 
ak predpokladáme, že z každého páru sa na-
rodí za mesiac nový pár a takto sa narodí 
z každého ďalšieho po mesiaci ďalší pár.

1  :  2  :  3  :  5  :  8  :  13  :  21  :  34  :  55  :  89  :  144  :  233  :  377  :  610...

1 + 1 = 2;  1 + 2 = 3;  2 + 3 = 5;  3+8 = 8;  5 + 8 = 13;  8 + 13 = 21;  13 + 21 = 34;  21 + 34 = 55;  34 + 55 = 89;  55 + 89 = 144;  89 + 144 = 233;  144 + 233 = 377;  233 + 377 = 610

2 : 1 = 2;  3 : 2 = 1,5;  5 : 3 = 1,6666;  8 : 5 = 1,6000;  13 : 8 = 1,62500;  21 : 13 = 1,61538;  34 : 21 = 1,61904;  55 : 34 = 1,61818;  89 : 55 = 1,61818 144 : 89 = 1,61797;  233 : 144 = 1,61805;  377 : 233 = 1,51802;  610 : 377 = 1,61803
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Proporcie prstov zobrazujú v malom makro-
kozmos proporcií ľudského tela.

Zlatá frekvencia tlkotu ľudského srdca – ideál-
na krivka priebehu diastoly a systoly opisuje 
Fibonacciho dynamiku.

časti. Tieto proporcie sa dajú vyjadriť číslami 
0,618 a 1,618, respektíve 1 : 1,618 a 1 : 0,618.
Zlatý rez ako konštantu formy môžeme 
nájsť v rozličných podobách flóry a fauny.
Fibonacciho sekvencia im dáva dynamiku 
proporcií a stálosti.
Špirálovité usporiadanie kapsičiek semien 
môžeme pozorovať na borovicovej šiške. 
Kombinácia špirál v pomere 8 : 13 s pome-
rom 1 : 1,625 sa veľmi blíži k zlatému číslu.
Špirálovitá štruktúra usporiadania pies-
tikov sa dá nájsť aj v kvete sedmokrásky. 
Logaritmické špirály vychádzajú zo stredu, 21 
v smere hodinových ručičiek a 34 v protisme-
re. Všetky segmenty špirály sú rozlične veľké, 
ale dodržiavajú proporcionalitu. Ich usporia-
danie zodpovedá Fibonacciho sekvencii.
Vo svete zvierat sa dajú nájsť typické konštan-
ty pri mierach a proporcionalite. Sú to kon-
štanty ktoré väčšinou zodpovedajú zlatému 
rezu alebo dynamike Fibonacciho sekvencie.
Typickým príkladom je špirálovité vybudo-
vanie mušle. Konštrukcia ukazuje, že pomer 
šírky dvoch susedných závitov zodpovedá po-
meru Fibonacciho čísel.

Od proporcií k estetike,  
od prírody k ideálu

Človek ako súčasť prírody má rovnako ako 
ostatné formy evolúcie prvky s podobnými 
štruktúrami. V anatómií ľudského tela, ale aj 
životných cykloch, napr. tlkote srdca, sa dajú 

nájsť harmonické proporcie zlatého rezu 
a zlatého čísla.
Už od čias antiky odzrkadľujú ideálne propor-
cie vpísané do kruhu, štvorca a pentagramu 
dynamiku a harmóniu, ako aj úzke prepojenie 
človeka s rovnako harmonickými štruktúra-
mi vesmíru. Tak sa stalo aj používanie zlatého 
rezu jedným z najdôležitejších kritérií esteti-
ky v rozličných formách umenia.
V štruktúre ľudskej ruky môžeme nájsť odzr-
kadlenie „zlatých“ pomerov proporcií ľudské-
ho tela. Proporcie prstov zobrazujú v malom 
makrokozmos týchto proporcií.
Michelangelov Dávid slúži ako obraz a vzor 
harmonických proporcií. Jeho ideálne  
fyziologické miery sú dokonale prevedené do 
umeleckej podoby.
Zaujímavá je zlatá frekvencia tlkotu ľudského 
srdca. Najideálnejšia a zároveň „najzdravšia“ 
krivka priebehu diastoly a systoly opisuje 
Fibonacciho dynamiku.
V hudbe môžeme nájsť Fibonacciho odkaz 
od klasických huslí až po kontrabas – už od 

Výsledná sekvencia je 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 
34, 55... Táto sekvencia, v ktorej je každé číslo 
súčtom predchádzajúcich dvoch čísel idúcich 
za sebou, sa ukázala ako nesmierne plodná 
a používa sa v mnohých oblastiach matemati-
ky a umenia a hojne sa vyskytuje aj v prírode.
Zlatý rez ako dôsledok tejto sekvencie je jed-
ným z najstarších konštrukčných prvkov na 
odzrkadlenie harmonických proporcií, ktoré 
spoznávame v prírode.

Fibonacci v prírode

Podiel za sebou nasledujúcich čísel 
Fibonacciho sekvencie je vždy 1,618 alebo 
0,618. Keď ľubovoľné číslo v rade vynásobíme 
číslom 1,618, dostaneme nasledujúce väčšie 
číslo radu, rovnako keď ľubovoľné číslo radu 
vynásobíme číslom 0,618, dostaneme men-
šie číslo v rade. Ak sú dve čísla idúce za sebou 
stranami štvoruholníka, dostaneme štvoru-
holník v pomere zlatého rezu. Pri zlatom reze 
sa čiara rozdelí tak, že pomer celku a väčšej 
časti je rovnaký ako pomer väčšej a menšej 

Michelangelov Dávid slúži ako obraz a vzor 
harmonických proporcií.



„Fibonacci“ v hudbe.

Katsura, Cisársky palác Kjóto, Japonsko; 
1615 – 1624.

Kostol sv. Mikuláša Postupim; 1830 
– 1837, K. F. Schinkel.

17. storočia sa riadi stavba nástrojov zlatým 
rezom.
Klavír má v sebe tiež harmóniu Fibonaceiho 
radu 2 : 3 : 5 : 8. Päť čiernych kláves prináleží 
ôsmim bielym.
Architektúra je dosahovaním poriadku a zla-
tý rez je najstaršou zárukou jeho dosiahnu-
tia. Už oddávna bol zaručenou metódou na 
dosiahnutie estetického dizajnu budov po ce-
lom svete. Odzrkadľujú to diela z celej histó-
rie architektúry. Nepodarilo sa tým síce pre-
konať zákony fyziky, ale stavby dostali často 
vzhľad, ako keby sa to podarilo, a vznikali tak 
výnimočné architektonické riešenia.
Fenomén zlatého rezu sa neobmedzuje len na 
prírodu, ale využíva sa aj v modernom dizaj-
ne. Veľmi dobre sa dá uplatniť najmä tam, kde 
nespĺňa len symbolickú rolu, ale odzrkadľuje 
konkrétne prírodné proporcie. Čoraz viac fi-
riem využíva tento princíp aj v grafickom spra-
covaní svojich reklamných výpovedí. Dizajnový 
manuál, teda zásady grafiky marketingovej ko-
munikácie  firmy Siemens (napr. pomer texto-
vej a vizuálnej časti v inzeráte) vychádzajú tiež 
z princípov Fibonacciho radu.

Zlatý rez a Fibonacciho rad sa dajú nájsť na 
mnohých miestach. Pomer strán kreditných 
kariet, hracích kariet, pohľadníc, poznámko-
vých blokov, vypínačov a mnohých ďalších vecí 
sa veľmi približuje k pomeru zlatého rezu. 
Netreba však tvrdiť, že ide o najsprávnejšiu 
a najestetickejšiu formu. Kancelársky papier, 
fotografie, počítačové obrazovky atď. tomuto
pomeru nezodpovedajú, a aj tak ich bežne po-
užívame. Mnoho „vedcov“ dokázalo nájsť zla-
tý rez a zlatý rad v usporiadaní planét slneč-
nej sústavy, ale bohužiaľ, keď jedna planéta 
do tohto systému nezapadala, jednoducho ju 

odignorovali. Podobne sa to deje aj v iných ob-
lastiach prírody a zlatý rez vidia všade.
Fibonacci bol hlavne matematik (zaoberal sa 
aj inými matematickými problémami, preto 
je po ňom pomenovaný aj významný časo-
pis s matematickou problematikou Fibonacci 
Quarterly) a opísal sekvenciu čísel, ktorá 
nám môže pomôcť v mnohých oblastiach 
života. Netreba jej však pripisovať magické 
schopnosti a vidieť ju ako absolútny ideál vo 
všetkom (koniec koncov, samotný rad nie je 
úplne ideálny, najmä na začiatku sú v pome-
roch značné rozdiely). Fibonacciho rad a zla-
tý rez sú fenomenálne, vysvetľujú mnohé 
formy, ale ako sme spomenuli na začiatku, 
ľudia veľmi často vidia za najjednoduchšími 
vecami sprisahanie, tajomstvo, mágiu...

Piet Mondrian: Kompozícia 
v žltej, modrej, červenej; 1920

Klavír má tiež v sebe harmóniu Fibonacciho radu...
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V súčasnosti sa fyzici zaoberajú vytváraním 
maličkých častíc s veľkosťou len niekoľko mi-
lióntin milimetra. Zatiaľ ich dokážu vyrobiť 
tak, aby boli relatívne rovnaké a mali niekto-
ré požadované vlastnosti. Vedia ich dokon-
ca umiestniť do iných materiálov, ktorých 
vlastnosti tým niekedy podstatne zmenia. 
Z nanočastíc dokážu fyzici vytvárať aj rozlič-
né tyčinky a stĺpčeky, ale nedokážu ich prinú-
tiť správať sa presne podľa svojich predstáv. 
Je to ako v pokri – aké čísla vám padnú, s ta-
kými treba hrať. V prípade nanotechnológií 

sa však technika hráčov za ostatné roky vý-
razne zlepšila.

O nanotechnológiách sa v ostatnom čase 
veľa hovorí a píše. Zrejme by bolo ťažké 
nájsť niekoho, kto tento pojem nikdy nepo-
čul. Mnohí však pritom vôbec nevedia, o čo 
vlastne ide. Ako by ste tento obor predstavi-
li laikovi?
– Ako nanotechnológie sa označujú všetky 
technológie prinajmenšom z oblasti náu-
ky o materiáloch, v rámci ktorých sa pracu-

Nanotechnológie patria v súčasnosti k najperspektívnejším oblastiam výskumu, 

Američania ich dokonca označili za jednu zo svojich strategických priorít.

NEVIDITEĽNÝ POKER

je s objektmi majúcimi rozmery v nanomet-
roch. Jeden nanometer je milióntina mi-
limetra, čiže v rámci výskumu nanočastíc 
a nanoobjektov sa už pomaly blížime k „a-
tómovým“ veľkostiam. Mnohí si ešte mož-
no spomenú na prvé tranzistorové obvody, 
ktoré sa postupne zmenšovali a kompliko-
vali. Bolo to možné predovšetkým preto, že 
ich jednotlivé komponenty sa vďaka novým 
technológiam a výrobným postupom čoraz 
viac miniaturizovali. Z tohto pohľadu ne-
možno nanotechnológie považovať za revo-

TEXT: MARTIN DOMČEK

FOTO: DUŠAN KITTLER



lučný skok dopredu, ako sa o nich z času na 
čas píše. Jednoducho sa celkom prirodze-
ne presúvame od operácií v mikrometro-
vej a mikrónovej oblasti ešte hlbšie, k ove-
ľa menším objektom. Je však pravda, že pri 
narábaní s objektmi s rádovou veľkosťou 
niekoľkých atómov sa nám začínajú vynárať 
nové a niekedy mimoriadne zaujímavé fyzi-
kálne javy a vlastnosti. Práve vďaka niekto-
rým z nich si tento vedný obor získal pozor-
nosť aj pomerne širokej verejnosti.

V ktorých oblastiach sa nanotechnológie naj-
viac presadzujú?
– Jedna časť výskumu sa zameriava na bež-
né materiály, do ktorých sa pridávajú ob-
jekty nanometrových rozmerov. Tie istým 
spôsobom dokážu meniť štruktúru a tým 
aj niektoré vlastnosti materiálov. Napríklad 
pridaním nanočastíc do lakov používaných 
v autopriemysle sa získavajú nové odlesky 
a farebné vlastnosti, ak sa pridajú do glazúry 
na keramiku, dokážu ju mimoriadne vytvr-
diť. S nanočasticami sa experimentuje  
dokonca aj v kozmetike a pridávajú sa do 
klasických skiel, ktoré vedia zaujímavo za-
farbiť. Druhá časť výskumu nanotechnológií 
sa zameriava na úplne odlišné materiály, po-
užívané predovšetkým v mikroelektronike. 
Napríklad na počítačové čipy, pamäte a sen-
zory sa už v súčasnosti aplikujú rozličné 
objekty s nanometrovou veľkosťou. Treťou, 
mimoriadne perspektívnou aplikačnou ob-
lasťou nanotechnológií je biomedicína. V nej 
možno nanočastice naviazať na rozličné 
molekuly a použiť ich na cielené transpor-
tovanie bielkovín do konkrétnych častí tela, 
pričom ich pohyb sa dá neustále monitoro-
vať. Postupom času sa zrejme dostaneme aj 
k rozličným nanoelektromechanickým systé-
mom, populárne označovaným ako nanoro-
boty. Tie sa už dokážu samočinne pohybovať 
napríklad v ľudských žilách a tepnách a vy-
konávať tam základné chirurgické úkony.

Vraveli ste, že najzaujímavejšou vlastnosťou 
nanočastíc je to, že dokážu pozmeniť štruk-
túru materiálu a tým aj jeho vlastnosti. Mohli 
by ste to priblížiť na nejakých príkladoch?
– Ak umiestnime nanočastice do nejakého 
bežného materiálu, zmenia ho najmä svo-
jou magnetickou charakteristikou. Ako veľmi 
zjednodušený príklad môže slúžiť obyčajná 
kazeta – je to vlastne magnetická páska ob-
sahujúca drobné feritové jadierka. Ich prí-
tomnosť mení jej charakteristiku tak, že sa 
dá využiť na zaznamenávanie zvuku. Iným 
spôsobom sa uplatňujú tieto miniatúrne 
častice v nanoelektronike. Vďaka nim mož-
no súčiastky zmenšovať a jednoduchá logika 
hovorí, že čím sú menšie, tým dokážu rých-

lejšie pracovať. Napríklad v počítačových pa-
mätiach – tie chce každý mať menšie, rých-
lejšie a stabilnejšie. Nanotechnológie umož-
ňujú využiť nový fyzikálny princíp, označo-
vaný ako preklápanie magnetizácie snímané 
prúdom. Znie to síce dosť komplikovane, ale 
v skutočnosti ide o nový spôsob, ako v počí-
tačových komponentoch odstrániť aplikáciu 
vonkajšieho magnetického poľa, ktoré je pre-
kážkou v ďalšej miniaturizácii. Toto riešenie 
umožní pamäte a harddisky rádovo zmenšiť, 
je to jeden z najperspektívnejších smerov sú-
časného výskumu.

Bežne sa hovorí a o nanočasticiach a nanoob-
jektoch. Možno ich nejako definovať?
– Ich jednoznačná a všeobecne platná definí-
cia zatiaľ neexistuje. Pri nanočasticiach pla-
tí dohoda, že ich veľkosť je od niekoľkých do 
približne sto nanometrov. Ak by sme to chce-
li vyjadriť v počtoch atómov, je ich približne 
105 až 106. Menšie objekty sa volajú klastre 
a ešte menšie molekuly.

Prečo sa nanotechnológie v poslednom obdo-
bí tak intenzívne rozvíjajú?
– Hnacou silou ich rozvoja bola miniaturi-
zácia v elektronike a požiadavky vojenské-
ho priemyslu. Navyše sa v ostatných rokoch 
rozvinula a zlacnela technológia umožňujú-
ca nanočastice pozorovať a vyrábať. Pritom 
však vôbec nejde o prelomovú novinku. 
Niektoré z nich sú známe už viac než sto ro-
kov. Už Faraday pripravil špeciálny roztok 
obsahujúci koloidné nanočastice zlata. Dlhý 
čas bol uskladnený v Cambridgei a vyzna-
čoval sa krásnou červenou farbou. Pokrok, 
ktorý sme odvtedy urobili, spočíva predo-
všetkým v tom, že sme sa nanočastice nau-
čili vyrábať cielene tak, aby mali konkrétne 
rozmery a vlastnosti. Zatiaľ dokážeme praco-
vať podobne ako sochári – máme väčší ob-
jekt, ktorý postupne otesávame, až dostane-
me požadovanú časticu. Už v 50. rokoch však 
slávny fyzik Richard Feynman povedal, že 
nevidí nijaký dôvod, prečo by sa v budúcnos-
ti nemohli konkrétne častice vytvárať cielene 
atóm po atóme. Až keď dobre zvládneme ten-
to postup a dokážeme ich skladať podobne 
ako kocky lega, budeme môcť hovoriť o sku-
točnom boome v oblasti nanotechnológií.

Bývalý americký prezident Clinton už v roku 
2000 označil výskum nanotechnológií za jed-
nu zo strategických oblastí. Dá sa s odstupom 
času povedať, že mal pravdu?
– Rozhodne áno. My sa už pomerne dlho sna-
žíme presviedčať všetkých, ktorí sú ochotní 
počúvať, že pokrok v tejto vednej oblasti ne-
smieme zmeškať ani u nás. Inak budeme na 
celé roky zaostávať v takých strategických od-

RNDr. Eva Majková, DrSc. 

Narodila sa v roku 1950 
v Komárne. Vyštudovala 
experimentálnu fyziku 
na Prírodovedeckej fakul-
te Univerzity Komenského 
v Bratislave. Vo Fyzikálnom 
ústave Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave pracuje od 
roku 1972. Jeho riaditeľkou 
sa stala v roku 1999. Je vedú-
cou štyroch projektov VEGA, 
štyroch projektov NATO 
a niekoľkých ďalších. Venuje 
sa kovovým multivrstvám 
pre rtg optiku a magnetic-
kým multivrstvám,  laterál-
nym nanoštrukturovaným 
multivrstvám a kovovým na-
nočasticiam. Pôsobila na ve-
deckých stážach na univerzi-
tách vo Francúzsku, v Talian-
sku, Nemecku a Japonsku. 
Od roku 1995 je národným 
reprezentantom medziná-
rodnej organizácie IUVSTA 
(International Union of 
Vacuum Science, Technology 
and Applications), divízie 
tenkých vrstiev. Publikovala 
takmer stovku originálnych 
prác.
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boroch, ako sú výroba technických materiálov, 
senzorov, elektroniky a biotechnológií, a v bi-
ochemickom priemysle. Progres v tejto oblasti 
nemožno ignorovať, treba sa na ňom aktívne 
zúčastňovať. Navyše ide o pomerne otvorenú 
disciplínu – vyrábať špičkové nanotechnológie 
dokáže aj malá firma a s relatívne nízkymi ná-
kladmi. Základný výskum vôbec nemusí byť 
dotovaný miliardami dolárov od nadnárod-
ných koncernov. Kvalitné nanočastice možno 
vyrobiť dokonca aj v podmienkach vedeckej 
inštitúcie. Fyzikálny ústav v spolupráci s  Ústa-
vom polymérov SAV pritom môžu slúžiť ako 
celkom dobrý príklad...

Napriek tomu – primárny výskum financova-
ný bohatými nadnárodnými koncernami bude 
predsa len efektívnejší. Nie je pre malé krajiny 
jednoduchšie jeho výsledky kúpiť, ako vyna-
kladať peniaze na pomerne neisté projekty?
– S tým by som úplne nesúhlasila. Základný 
výskum, ktorý robíme, je v mnohých ohľa-
doch použiteľný aj pre tzv. malé ekonomiky, 
napríklad tú slovenskú. Navyše, aspoň do ur-
čitej miery, patrí aj k rozvíjaniu celkovej kul-
túry národa. Mnohým manažérom tento ar-

gument zrejme mnoho nehovorí, možno ich 
však presvedčí to, že práve v rámci základné-
ho výskumu, ktorý sa robí v SAV a na univer-
zitách, sa profiluje komunita, ktorá sa v da-
nej oblasti vyzná, a teda vie, čo presne treba 
doviezť.

Ak by ste mali na chvíľu povoliť uzdu svojej 
fantázii a skúsiť predpovedať, ako nanotech-
nológie ovplyvnia v najbližších rokoch náš ži-
vot, čo by vám ako prvé napadlo?
– Predovšetkým zmenšia náš svet. Kdekoľvek 
budete, budete mať plnohodnotný online prí-
stup k všetkým svojim dátam. Je dosť možné, 
že svet v blízkej budúcnosti bude aj oveľa viac 
pod dohľadom. Nové technológie, senzory, 
spôsoby zameriavania, prenosu a archivácie 
údajov umožnia oveľa hlbšiu, možno až ne-
náležitú kontrolu. Nanomechanické systémy 
budú zrejme už o pár rokov schopné priamo 
v telách vykonávať niektoré medicínske zákro-
ky. Z mikrochirurgie sa stane nanochirurgia. 
Stačí si uvedomiť, že naše bunky sú relatív-
ne veľké a už v súčasnosti dokážeme vyrobiť 
nástroje, ktoré majú porovnateľné rozmery. 
Výskum v tejto oblasti neuveriteľne rýchlo na-

preduje. Už dnes nanočastice, ktoré sa pripra-
vujú vo forme koloidného roztoku, ukázali 
nový smer pre medicínu. Jedna z predstáv je, 
že magnetické častice dopravíme v ľudskom 
tele na konkrétne miesto, potom ich pomo-
cou vysokofrekvenčného žiarenia prehreje-
me a cielene zničíme nádorové bunky. Alebo 
na ne naviažeme bielkoviny, ktoré ich doká-
žu svojpomocne zlikvidovať. Nanočastice sa 
v budúcnosti budú používať nielen ako minia-
túrne prepravné zariadenia, ale aj na označo-
vanie konkrétnych molekúl. Problémom v sú-
časnosti je, že molekuly sa pohybujú, a my ich 
nevieme presne sledovať na ceste telom. Ak 
by sa na ne umiestnili napríklad maličké mag-
netické guľôčky, bolo by po ťažkostiach. Je to 
jedna z najperspektívnejších aplikačných ob-
lastí nanotechnológií. Ešte stále je však prob-
lém vyrobiť koloidné roztoky, ktoré budú bio-
kompatibilné, čiže neškodné pre ľudský or-
ganizmus. Aby sme však nekončili tak vážne 
– o nanotechnológie sa dnes veľmi intenzívne 
zaujíma aj taká na prvý pohľad odťažitá ob-
lasť, ako je odevný priemysel. Ten si od nich 
sľubuje vytvorenie nových materiálov s uni-
kátnymi vlastnosťami.
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ZÁZRAČNÝ KLIN

Keď je brzda uvoľnená, brzdový kotúč beží 
voľne (vľavo). Veľký tlak klinu na kotúč 
(vpravo) aktivuje brzdu.

Brzda 
uvoľnená

Brzda 
aktívna

Smer rotácie 
brzdového kotúča

Malý 
pohyb 
klinu

Silný 
tlak na 
brzdový 
kotúč

TEXT: MIROSLAV KNAPÍK

FOTO: SIEMENS

Revolúcia je na spadnutie! Sofistikovaná no-
vinka, za ktorou stojí Siemens, prechádza fi-
nálnou vývojovou fázou – optimalizuje sa na 
sériovú produkciu. Už pred uvedením sys-
tému na trh nie je najmenším problémom 
prispôsobiť ho akémukoľvek typu automo-
bilu. Systém elektronických klinových bŕzd 
je totiž nielen energeticky nenáročný a lac-
ný, ale aj konštrukčne pomerne jednodu-
chý. „Elektronické klinové brzdy fungujú na 
podobnom princípe ako kedysi konské po-
vozy,“ vysvetľuje Bernd Gombert, vynálezca 
a držiteľ vyše štyridsiatich patentov na kli-
nové brzdy.

Precízne elektromotory

Elektronická klinová brzda pozostáva z brz-
dovej doštičky, systému mechanického pre-
vodu, dvoch presne riadených elektromoto-

Brzdiace systémy v autách čaká 

malý technologický puč. Chcú 

sa oň postarať nové elektronic-

ké klinové brzdy, ktoré sú rých-

lejšie, lacnejšie a najmä omno-

ho efektívnejšie ako konvenčné 

hydraulické systémy.

rov a zo senzorov, ktoré snímajú všetky po-
hyby, na každom kolese. Približne stokrát 
za sekundu dohromady štyri senzory me-
rajú rýchlosť otáčania kolesa, rýchlosť vozi-
dla, polohu klinu či sily pôsobiace na brz-
du. Kedykoľvek vodič stlačí brzdový pedál, 
systém elektromechanicky prenesie silu na 
kolesá, ktoré sú navzájom elektronicky pre-
pojené. V závislosti od údajov získaných zo 
snímačov a od brzdného pokynu vodiča dva 
elektromotory pohnú brzdové doštičky. Keď 
obloženie tlačí proti kotúču, ten je okamžite 
brzdený. Len čo brzdiaci moment generova-
ný vysokými hodnotami trecích síl dosiahne 
určitú hranicu, elektromotory buď podržia 
brzdové doštičky v aktuálnej polohe, alebo 
ich od kotúča oddialia cez valčekové ložisko. 
Jednotlivé vzdialenosti sú záležitosťou mik-
rometrov a reakčné časy sa merajú v milise-
kundách. O pohon elektromotorov sa stará 
12-voltová palubná sieť.

Brzdová kvapalina  
bude minulosťou
„Inteligentne ovládaný klin premieňa kinetic-
kú energiu automobilu priamo na brzdiacu 
energiu,“ vysvetľuje Gombert. Aj preto elek-
tronické klinové brzdy vystačia len s jednou 
desatinou energie, ktorú vyžadujú súčasné 
hydraulické brzdové systémy. Omnoho zau-
jímavejšie je, že klinové brzdy v porovnaní 
s hydraulickými dokážu reagovať oveľa rých-
lejšie. Okrem toho, že elektronické klinové 
brzdy sú podstatne účinnejšie, sú aj men-
šie a znižujú celkovú hmotnosť automobilu. 
Keďže už nebudú potrebné napríklad nijaké 
brzdové potrubia alebo nádržky na brzdovú 
kvapalinu, celkovo sa v oblasti motora uvoľ-
ní asi 22 litrov, čím vznikne nový priestor 
pre dizajnérov. A ešte jeden detail: s klinový-
mi brzdami budeme môcť zabudnúť na ruč-
né brzdy.

A čo bezpečnosť?
Pomaly všadeprítomný systém ABS či zriedka-
vejšie ESP nahradí integrovaný riadiaci  
softvér v systéme elektronických klinových 
bŕzd. „Vyvinuli sme vlastný algoritmus, kto-
rý nahrádza tieto funkcie. Náš systém je však 
oveľa rýchlejší.“ Konvenčnému ABS trvá vy-
generovanie maximálneho brzdného účinku 
približne 140 až 170 milisekúnd. Elektronické 
klinové brzdy na to potrebujú iba 100 milise-
kúnd. Keďže systém elektronických klinových 
bŕzd môže regulovať brzdenie každého kolesa 
rýchlejšie než ktorýkoľvek hydraulický systém, 
dokáže lepšie udržať koleso v stope a znížiť tak 
riziko kolízie. Podľa inžinierov Siemensu je to 
výhoda, ktorá dokáže rozhodnúť najmä na ne-
rovných a zľadovatených cestách.

Žeravá brzdiaca sila. V laboratórnych 
testoch elektronická klinová brzda 
predviedla tri núdzové zastavenia 
v rýchlosti 210 km/h. Všetky tri testy 
prešla so zdvihnutou zástavou.

Brzdový kotúč (1) je brzdený brz-
dovými doštičkami (2), ktoré su 
posúvané elektromotormi (3,4) 
cez sústavu valčekov (5) pozdĺž 
klinovito tvarovaných a naklone-
ných čiel (6).
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TEXT: MIROSLAV KNAPÍK

FOTO: BMW
Bavorskí alchymisti ladia svoje šesťvalce mini-
málne tak dobre ako Antonio Stradivari svoje 
majstrovské husle – minimum vibrácií, lineár-
ny záťah a potenciál, ktorého hranice sú vždy 
ďalej ako predstava vodiča. Ak sa k tomu pridá 
zamatový zvuk spájajúci športovú agresivitu 
a kultúru elegána, len ťažko sa odoláva chuti 
vydráždiť otáčky do červeného poľa.

Hovorte mi grizly

Nikoho preto nenechal chladným posledný 
výstrel z mníchovskej fabriky – prvý radový 
trojlitrový šesťvalec s dvojnásobným prepĺ-
ňaním, ktorý otvára nové štandardy výkonu. 
Technickou inováciou je sekvenčné usporia-
danie dvoch turbodúchadiel, z ktorých jedno 
kŕmi stlačeným vzduchom prvú trojicu val-
cov a druhé druhú trojicu. Dve menšie tur-
bodúchadlá sa roztočia omnoho 
rýchlejšie ako jedno veľ-
ké a vďaka tomu nový 
šesťvalec reaguje 
na zatlačenie plynu 
spontánnejšie. Pre 
jazdca za volantom 
to bude znamenať, 
že ohromný krútia-
ci moment 400 Nm 
ho zatlačí hlboko do 
sedačky kedykoľvek od 
1 300 až po 5 000 otá-
čok. Ak tomuto šesťvalcu 
raz poriadne skočí na krk, 
nemusí sa radiť do pravé-
ho pruhu.

Vyslovte trojlitrový šesťvalec a deväť z desiatich ľudí si predstaví bavorák.

Toho desiateho len nezaujímajú autá.

Silný a šetrný
Obe turbodúchadlá v novom šesťvalci vyrobi-
li z nových materiálov, ktoré dokážu dlhodo-
bo odolávať teplote až 1 050 °C. Netreba ich 
chladiť bohatou zmesou a spolu s priamym 
piezoelektrickým centrálnym vstrekovaním 
paliva dokážu ušetriť 10 % paliva. Virtuózom 
z Mníchova pri ich navrhovaní nešlo hlav-
ne o vražedný výkon. Ak by chceli, z motora 
by vyšľachtili oveľa viac ako 306 koní. Potom 
by sa im však nepodarilo vylúdiť extrémne 
plochú momentovú krivku, ktorá zabezpečí 
podobný výkon ako pri štvorlitrovom osem-
valci. A pritom je tento šesťvalec ešte o 70 
kilogramov ľahší a viac prispieva k lepšiemu 
vyváženiu auta.

VÍŤAZNÉ DOUBLE

Peter Kramár
riaditeľ  
BMW Group Slovakia

Kedy BMW uvedie nový trojlitrový 
šesťvalec s dvoma turbodúchadlami 
na Slovensko?
Tento motor je na našom trhu k dis-
pozícii už dnes. Svoju premiéru 
u nás zažil nedávno, 23. septembra 
2006 spolu s novým modelom BMW 
radu 3 coupé.

Ako celkovo vnímate vzťah BMW 
k inováciám a technológiám?

BMW o inováciách nielen hovorí, ale 
hlavne ich realizuje a potom ich po-
núka už v sériovej výrobe. Typickým 
príkladom je aj biturbo benzínový 
šesťvalec z modelu 335i. Iní výrob-
covia používajú na zvýšenie výko-
nu svojich motorov spravidla hneď 
priamu cestu – prepĺňanie. No BMW 
v duchu inovácie, aby prinieslo ci-
teľný efekt, svoj motor najprv „vy-
šperkuje“ pomocou jemnej regulá-
cie mnohých jeho podsystémov, čo 
je práca veľmi náročná a iba suma 
mnohých úprav prináša citeľný efekt. 
Až potom nastupuje ďalší stupeň 
– prepĺňanie – a následne prichádza 
tých 306 koní pod kapotou.



Tenká zelená čiara

Sadnete si do špeciálne upra-

veného auta a prerežete celý 

okruh Nürburgring v ideálnej 

stope. Rovnako precízne ako 

Schumacher. No bez toho, aby 

ste sa dotkli plynu.

TEXT: MIROSLAV KNAPÍK

FOTO: BMW

Každý vodič sa z času na čas ocitne v nebez-
pečnej jazdnej situácii, ktorá si vyžaduje rých-
lu, pozornú a najmä presnú reakciu. Čím je 
vodič skúsenejší, tým je vyššia pravdepo-
dobnosť, že zareaguje správne. Mnohí vodiči 
dnes neradi nechávajú svoje reakcie na náho-
du a vyhľadávajú spôsoby, ako získať precíz-
ne jazdecké návyky, ktoré im pomôžu v kritic-
kých hraničných situáciách v ostrej premávke. 
Jednou z nich môže byť aj unikátny tréningo-
vý systém BMW Track Trainer, ktorý umožňuje 
vodičom učiť sa držať na ceste ideálnu stopu.

Jazdí to samo

Vodič nepridáva, nebrzdí, netočí volantom 
a napriek tomu prejde okruh rýchlo a v ideál-
nej stope. Základom celého tréningu je špe-
ciálny automobil nadupaný technikou, kto-
rá dokáže udržať auto s vodičom v ideálnej 
stope na pretekárskom okruhu Nürburgring 
či Hockenheimring. Auto riadi unikátna ria-
diaca jednotka vyvinutá špeciálne na tento 
účel, ktorá spolupracuje s existujúcimi asis-
tenčnými systémami. Do akcie sa zapájajú 
komponenty určovania polohy vozidla po-
mocou navigačného systému GPS, aktívneho 

tempomatu ACC a dynamickej kontroly stabi-
lity DSC. Okrem toho zasiahne aj bežne vyu-
žívaná technológia elektrického posilňovača 
riadenia EPS na vytvorenie dodatočných síl 
v riadení. Na to, aby vozidlo dokázalo prejsť 
trať úplne samostatne, treba dosiahnuť mi-
moriadnu presnosť dát a systém musí byť 
technologicky neuveriteľne vyspelý.

Ako pozná ideálnu stopu?

V prípravnom procese okruh veľakrát prešli pro-
fesionálni testovací piloti. Počas ich jázd sa za-
znamenávalo množstvo dát, ako sú pozícia vo-
zidla, priečne zrýchlenie, poloha akceleračného 
pedálu a pohyby volantom. Z týchto údajov sa 
vypočítala ideálna línia a rýchlosti, ktorými sa 
má vozidlo pohybovať na jednotlivých úsekoch 
trate. Na účely tréningu sa rýchlosť zvolí tak, aby 
vozidlo dosahovalo iba priemerné priečne a po-
zdĺžne zrýchlenia. Dôvod je jednoduchý: vodič 
musí mať dosť času na to, aby si ideálnu líniu 
vštepil do pamäti. Napriek tomu systém vždy 
prejde trať v ideálnej stope rýchlejšie, ako by 
to zvládol bežný vodič. Teoreticky systém BMW 
TrackTrainer umožňuje prejazdy aj vyššou rých-
losťou, až po hraničné možnosti auta.

Každému na mieru

V prvej časti tréningu absolvuje vodič niekoľ-
ko okruhov v úplne automatickom demon-
štračnom aute s rukami položenými voľne na 
volante, aby cítil automatické riadiace zásahy 
systému. Túto časť dopĺňajú individuálne rady 
a vysvetlenia profesionálneho inštruktora, 
ktorý sedí na vedľajšom sedadle. V druhej čas-
ti nasleduje jazda po okruhu s autom, ktoré 
už neriadi automatický systém, ale vodič sám. 
Systém však pomocou optických, akustických 
a hmatových impulzov upozorňuje vodiča na 
vybočenia z ideálnej stopy. Na čelnom skle 
sa vľavo alebo vpravo premieta svetlo signál-
nych diód, k nim sa pridávajú zvukové signá-
ly z pravej alebo z ľavej strany reproduktorov 
audiosystému a ešte aj mierne vibrácie špe-
ciálne upraveného volantu. Vodič tak dokáže 
okamžite reagovať návratom do ideálnej línie 
a v nasledujúcom kole sa pokúša o presnejší 
prejazd. Záverečnou časťou je vyhodnotenie 
v boxoch, kde sa porovnávajú počítačom ulo-
žené dáta o jazde vodiča s jazdou v ideálnej 
línii. Podľa výsledných dát dokáže inštruktor 
vodičovi konkrétne opísať možnosti na zlepše-
nie jeho jazdeckého štýlu.
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Svet z vtáčej 
 perspektívy

Diagnóza: pilot

Nejde ani tak o hobby, ako skôr o diagnózu. 
Má celkom jednoznačné prejavy.
Len čo sa z oblohy ozve zvuk motora, každý 
pilot vedome či nevedome zdvihne oči. Mnohí 
dokonca podľa zvuku motora dokážu odhad-
núť typ, dopravný aj športový.
Aj pri stretnutiach pilotov sa väčšina ich rečí 
točí okolo lietania a pre ne je zas charakte-
ristická široká gestikulácia, kde dlane nahrá-
dzajú lietadlo. Jednoducho, piloti lietajú... na 
zemi aj vo vzduchu.
Medzi pilotmi vetroňov a motorových lieta-
diel vždy vládla priateľská rivalita. „Čo ste to 
za piloti? Len naháňate vrtuľu!“ často si dobe-
rajú plachtári „motorárov“. A v určitom zmys-
le majú pravdu. Kým pilot motorového lieta-
dla môže pridať plyn, keď mu nevychádza na-
príklad rozpočet na pristátie, plachtár má len 
jeden pokus.
Plachtári sú na svoje schopnosti oprávne-
ne hrdí, pretože technika pilotáže je pre nich 
popri meteorológii alfou a omegou.

Ako lietať  
bez motora
Vetrone využívajú na prelety stúpavé prúdy. 
Tie vznikajú otepľovaním vzduchu pri zemi, 
ktorý po zohriatí začína stúpať. V pilotnom 
žargóne sa poveternostným podmienkam, 
v ktorých vznikajú stúpavé prúdy, hovorí 
termika.

Existujú dva druhy termiky 
– s oblakmi a čistá

V prvom prípade na konci stúpavého prúdu 
vzniká kopovitý oblak – kumulus. Plachtár si 
pritom musí uvedomiť aj smer vetra, pretože 
stúpavý prúd nie je kolmý pevný stĺp, ale rov-
nako ako mrak podlieha znosu vetra.
Prierez stúpavého prúdu pripomína sústred-
né kružnice: najväčšie stúpanie je v stre-
de a smerom k okrajom sa postupne znižu-
je. Preto sa vo výcviku kladie veľký dôraz na 
techniku „centrovania“ v stúpavom prúde. 
Vo vzduchu nie sú naznačené deliace čia-
ry, približný obraz o tvare prúdu poskytu-
jú údaje z variometra. Ide o letecký prístroj, 
ktorý ukazuje rýchlosť stúpania a klesania 
v metroch za sekundu. Pilot dokáže zmena-
mi náklonu, a teda polomeru zákruty vycen-
trovať svoj let tak, aby mal v celom kruhu 
rovnaké stúpanie.

Existuje aj čistá termika. Pri 
nej plachtári vyhľadávajú stúpa-

vé prúdy podľa konfigurácie terénu. 
Čierne poorané pole „nosí“ lepšie než 

zelené alebo svetlé, pomáhajú aj 
strieborné strechy či dymiace 

komíny, len čistenie lietadla 
po pristátí nebýva práve 

veselé.
Nie je komín ako 

komín a chla-
diace veže 

TEXT: ANNA BOROVÁ

FOTO: ANNA BOROVÁ, 
SHUTTER STOCK

Ľudstvo od počiatku svojej existencie závide-

lo vtákom ich let. Svet z vtáčej perspektívy je 

skutočne čarovný a mnohí ľudia mu prepadli 

celou dušou. Sú to športoví piloti.

atómových elek-
trární by síce mohli 
plachtárom pomôcť, 
no ide o zakázané priesto-
ry. Letecká mapa sa na prvý 
pohľad neveľmi ponáša na bež-
nú, pretože sú na nej vyznačené 
rozličné druhy priestorov, do ktorých 
pilot nesmie vletieť za nijakých alebo 
len za určitých okolností. A atómové elek-
trárne alebo chemické továrne sú tabu do 
okruhu niekoľkých kilometrov.
Pri bezmotorovom lietaní sa využíva aj 
prúdenie vzduchu v kopcovitom teré-
ne. Vzduch na náveternej strane stú-
pa, čo môže plachtárovi od určitej 
výšky pomôcť. Záveterná stra-
na je potenciálne nebezpečná 
najmä v menšej výške, keď 
môže prúdenie lietadlo do-
slova zhodiť do stromov. 
Práve to 
bolo 



príčinou mnohých nehôd športových lie-
tadiel, aj motorových. Ak pilot nespráv-
ne zhodnotí silu a smer prúdenia vzduchu 
a svoju výšku v horách, zrazu zistí, že sa 
stromy rýchlo blížia, a vtedy nemusí pomôcť 
ani plný výkon motora.

Do vzduchu vo vleku

Na vzlet vetroňov sa využívajú dva spôsoby 
– navijak a aerovlek.
Prvý spôsob najnázornejšie priblíži princíp 

púšťania šarkanov. V prípade lietadiel 
však nikto nebehá ani nejazdí po le-

tisku, všetko zabezpečí navijak 
na opačnom konci dráhy. Ide 

o špeciálne zariadenie, kto-
ré z diaľky pripomína 

kríženca traktora so 
žeriavnickou búd-

kou. Navijak 
má silný 

Nesmrteľný Blaník
Prakticky nenahraditeľným výcvikovým vet-
roňom je stále celokovový Blaník, či už pô-
vodná verzia L-13, alebo modernejší typ L-23.
Ide o veľmi vydarený vetroň, ktorý nájdeme 
prakticky v každom kúte sveta. Skúsení pi-
loti neraz s úsmevom radia začiatočníkom: 
„Nebabri sa Blaníku do riadenia, najlepšie letí 
sám.“ A je to pravda. Na rozdiel od inštrukto-
ra dokáže odpustiť menšie chybičky. Ak naprí-
klad Blaník padne do vývrtky, stačí úplne pus-
tiť riadenie a vetroň z vývrtky vyletí aj sám. 
Samozrejme, nestačí sa spoliehať na Blaník, 
pretože ide len o výcvikový vetroň a v prípade 
modernejších lietadiel už pilot musí vedieť vy-
brať vývrtku alebo iný nezvyklý a potenciálne 
nebezpečný letový režim.
Navyše Blaník nie je vhodný na výkonnostné lie-
tanie pre svoju nízku kĺzavosť – 1 : 28. Kĺzavosť 
je okrem rozmerov jedným z hlavných para-
metrov vetroňa. Vyjadruje pomer výšky a vzdia-
lenosti, čiže kam vetroň doletí z výšky jedného 
kilometra. Špičkové laminátové či kompozitové 
vetrone majú kĺzavosť 1 : 50 a viac.
Z tohto hľadiska sú piloti motorových lieta-
diel v nevýhode. Väčšina športových lietadiel 
totiž lieta v oveľa menších výškach než vet-
rone, a hoci má väčšiu kĺzavosť než „jedna 
k tehle“, pri vysadení motora pilot veľký vý-
ber nemá. Preto sa v motorovom výcviku kla-
die veľký dôraz na núdzové postupy a výber 
núdzových pristávacích plôch po celej trati. 
Pilot by mal počas letu vždy sledovať všetky 
blízke polia alebo iné plochy, kde by mohol 
v prípade vysadenia motora pristáť. Môže tak 
získať drahocenné sekundy.

pretože vyžaduje veľa obslužného personálu 
a záujemcov oň nie je veľa.
Na navijakovú prevádzku sú potrební dva-
ja pomocníci, ktorí držia krídla vo vodo-
rovnej polohe, a ďalší, ktorí dotlačia vetroň 
späť na štart, ak je pilot „dlhý“, čiže prista-
ne príliš ďaleko. K tomu sa pridružuje na-
vijakár a šofér traktora, keďže po dvoch 
štartoch musí dotiahnuť laná k vetroňom. 
Poslednou funkciou je štartér. Ten pomo-
cou veľkého okrúhleho terča signalizuje na-
vijakárovi, sediacemu v navijaku na opač-
nom konci dráhy, stav napnutia vlečného 
lana. Štartéra môže nahradiť rádiostanica, 
keď pilot vetroňa upozorní navijakára, že 
ťažné laná sú napnuté.
Druhý spôsob je aerovlek, čiže vzlet pomo-
cou vlečného motorového lietadla. Ten sa 
v súčasnosti využíva častejšie, pretože nie 
je náročný na obsluhu. Skôr na peniaze, 
keďže let v závese trvá dlhšie než navijako-
vý a pilot platí nielen letový čas vetroňa, ale 
aj vlečného lietadla. Tento spôsob je vhod-
ný pri nácviku nezvyklých polôh (vývrt-
ky, pády, sklzy, špirály), do ktorých sa pilot 
môže v samostatnej praxi dostať, alebo pri 
letoch v termike.

motor a v prednej časti dva bubny, na ktorých 
je navinuté oceľové lano. Na konci lana sa na-
chádza bezpečnostná skoba a z nej vychádza-
jú dva „fúzy“ so špeciálnymi hákmi, ktoré sa 
pripínajú na trup vetroňa. Lano je vybavené 
aj padáčikom, ktorý brzdí pád lana po vypnu-
tí vetroňa. Vypnutie zabezpečuje pilot páč-
kou, tzv. vypínačom, ktorý odpojí ťažné lano.
Samotný vzlet za navijakom netrvá často ani 
minútu a v priemere sa vetroň dostane do 
výšky tristo metrov.
Navijakové štarty sa vo veľkej miere využíva-
li na nácvik letu po okruhu okolo letiska v ča-
soch Zväzarmu, keďže vo výcviku bolo naraz 
dosť žiakov. V súčasnosti sa od neho upúšťa, 
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FOTOGRAFIA: 
   svetlo, 
   miesto, 
 okamih

TEXT: SVETOZÁR SVETLÝ, MARTINA GUZOVÁ

FOTO: SHUTTER STOCK

Fotografia – kreslenie svetlom. 

Veľmi stručná definícia na to, aký 

rozsiahly svet zahŕňa. Naša kul-

túra je založená na informáciách. 

Obrazové informácie postupne vytlá-

čajú textové. Ako sa hovorí, lepšie 

raz vidieť, ako desať ráz počuť. Od 

umenia cez reportáž, reklamu, fot-

ky z dovolenky, lekárske vyšetrenia 

po dokumentáciu dopravnej neho-

dy – s veľkým zjednodušením by sa 

dalo povedať, že tam všade stretne-

me fotografiu.

V roku 1519 Leonardo da Vinci prvýkrát na-
kreslil cameru obscuru. Bola to tmavá komora 
s jediným malým otvorom, ktorým prechádza-
lo svetlo vytvárajúce na opačnej strane prevrá-
tený obraz všetkého, čo bolo pred otvorom. 
Toto zariadenie niektorí maliari používali na 
to, aby si uľahčili prácu. Neskôr bola do otvo-
ru nainštalovaná šošovka, ktorá zväčšila svetel-
nosť zariadenia. Tento princíp fotoaparátu fun-
guje dodnes. Len namiesto opačnej strany do-
padá svetlo na film alebo na digitálny snímač.
Camera obscura, veľké doskové fotoaparáty, 
exponovanie s pomocou odpočítavania alebo 
hodiniek, výbava, ktorá sa dá s ťažkosťami od-
niesť na vlastnom chrbte, alchýmia pri vyvo-
lávaní, retušovanie pomocou štetcov – to boli 
postupy, ktorými fotografia začínala svoju his-
tóriu. Neskôr nasledovalo postupné zmenšova-
nie formátu filmu a tým aj fotoaparátov. Začali
sa používať vyspelé chemikálie, ktoré zmenšo-
vali zrno a zväčšovali ostrosť a gradačný  
rozsah. K slovu sa dostali farebné materiály, 
ktorých vývoj v deväťdesiatych rokoch minu-
lého storočia dosiahol vrchol, takže pravdepo-
dobne ich nemožno veľmi vylepšovať.

Napokon prišiel zlomový okamih – digitálna 
technika. Princíp je takýto: fotocitlivý čip mení 
dopadajúce svetlo na elektrický signál. Netreba 
film, netreba chémiu na jeho vyvolanie.
Výsledok vidíte okamžite. Už nijaké prekvape-
nie pri vyvolávaní alebo pri návšteve fotolabu.
V čom spočíva rozdiel v kvalite medzi digi-
tálnym fotoaparátom a filmom? Pri bežnej
rodinno-dovolenkovej fotografii v ničom.
Kvalita fotografií je veľmi podobná. Ani pri
profesionálnej a umeleckej fotografii sa pri
špičkovom vybavení rozdiely takmer neobja-
via. Až do chvíle, kým nenastanú ťažké sve-
telné podmienky (príliš veľký rozdiel medzi 
svetlom a tmou, protisvetlo). Vtedy je lep-
ší diapozitív, ktorý je schopný zachytiť väč-
ší rozsah svetla. Vývoj digitálnych snímačov 
však určite čoskoro vyrieši aj tento problém.
Svet umenia vo fotografii a svet profesionálnej
fotografie žijú naďalej podľa tých istých princí-
pov ako pred rokmi a desaťročiami: vedieť, čo 
idem fotografovať, a rozmýšľať nad tým, mať 
vedomosti a zručnosti, dokonale ovládať svo-
ju techniku, prekonať pohodlie a znášať ne-
pohodlie, a ak to situácia vyžaduje, používať 

Umenie cez objektív
„Fotografovať znamená klásť otázky, 
alebo zachytiť dojmy. Všetko okolo nás 
sú motívy. Treba sa iba pozorne dívať 
a mať vzťah k tomu, čo vidíme,“ to je 
krédo najznámejšieho slovenského fo-
tografa Karola Kállaya. „Rozhodujúce 
je vedieť si vybrať a potom zachytiť 
v zlomku okamihu skutočnú príhodu 
vo vzťahu k hlbšiemu významu.“ Karol 
Kállay nepoužíva výraz umelecká foto-
grafia. „Vždy ide o fotografiu. Ak doká-
že osloviť hĺbkou výpovede, až potom 
je to umenie,“ tvrdí umelec. „Digitálna 
fotografia je určite veľmi potrebná, naj-
mä na rýchly prenos, ale nemyslím si, 
že vytlačí klasickú fotografiu. Nehľadiac 
na to, že nijaká aukčná sieň alebo veľ-
ká galéria nechce výsledok na digitále. 
Práve preto, lebo vedia, že na prvostup-
ňovom striebornom materiáli budú 
snímky aj o sto rokov.“
Fotografoval pre nemecký časopis 
Saison, francúzsku Jardin des modes aj 
slovenskú Módu. Bolo to viac ako šty-
risto titulných strán! V každom čísle 
bolo päťdesiat modelov. Na každý vyfo-
til dva filmy, čo je sedemdesiat políčok. 
Jedno číslo znamenalo viac ako tritisíc 
kontaktov, z ktorých bolo treba vybrať 
výsledné fotografie a zväčšiť ich. Len za 
jediný rok to znamenalo viac ako tri-
dsaťšesťtisíc obrázkov. Spočítajte, koľko 
ich bolo za tých tridsať rokov...



Preferuje fotenie digitálnym fotoaparátom. 
Okrem digitálneho fotoaparátu ako zdroj ob-
razových predlôh rád používa bežný amatér-
sky plošný skener HP. Na tom skenuje aj troj-
rozmerné predmety, najmä kovové. Práve tie 
s obľubou kombinuje so svojimi digitálnymi 
fotografiami a vznikajú tak unikátne kompozí-
cie. Jeho najobľúbenejším nástrojom je History 
Brush, pomocou ktorého postupne kombinuje 
jednotlivé vrstvy. Peter Nagy dokáže na jednej 
fotografii pracovať aj niekoľko dní.

Máte za sebou niekoľko výstav, vyšli vám edi-
toriály v ruskom i v brazílskom Playboyi a na-
fotili ste niekoľko veľkých nástenných kalen-
dárov. Stáva sa z vás uznávaný fotograf... Čo 
vám dáva fotografovanie? Pokoj alebo na-
opak adrenalín?
– Pôvodne to bolo zamýšľané ako pokojná 
práca. Nedávno som si však vymyslel jednu 

kolekciu ženských aktov v pohybe. Začalo sa 
to nápadom, keď modelka skákala cez šviha-
dlo za bežného pracovného dňa na ulici v Pra-
he. To bol naozaj adrenalín, pretože celé fote-
nie nemohlo trvať dlhšie ako desať sekúnd.
Fotografovanie je pre mňa vzrušujúce, človek 
objavuje to, čo už síce objavené bolo, ale svoji-
mi očami. A objavuje nové možnosti fotografie.

Raz ste sa vyjadrili, že fotografia je pre vás 
istá virtuálna realita, ktorú si vytvárate iba vy 
sám, a iba od vás závisí, aká bude...
– Raz som napísal pieseň Chráň svoje bláz-
novstvá, v ktorej sa spieva: „Aj ty môžeš 
byť, kým chceš byť, len na chvíľu zataj dych. 
Počúvaj, hlas ide zvnútra.“ Človek to nao-
zaj môže dokázať, len v to musí veriť. Ja som 
chcel byť fotografom, pretože ma baví vytvá-
rať si na fotke situácie, ktoré som vždy chcel 
zažiť, ale nezažil som ich.

Peter Nagy: Vytváram situácie, ktoré som vždy chcel zažiť

Čo je objektív
„Objektív je spojná sústava šošoviek (a zr-
kadiel), ktorá je konštruovaná tak, aby eli-
minovala optické chyby na najmenšiu mož-
nú mieru.“ Táto definícia jasne vysvetľu-
je, prečo od kvality objektívu závisí kvalita 
celého fotoaparátu (digitálneho i klasické-
ho). Značkový objektív nie je komponent, 
za ktorý platíte daň z luxusu, ale kvalita, 
do ktorej sa oplatí investovať. Medzi naj-
významnejších producentov objektívov 
z pohľadu kvality optiky patria Canon, Carl 
Zeiss, Nikon, Olympus či Pentax.
Optický člen je sústava viacerých šošoviek. 
Optické členy sa využívajú vtedy, ak treba 
dosiahnuť efekt, ktorý nemožno realizovať 
jednoduchou šošovkou. Najčastejším spô-
sobom spájania šošoviek do optických čle-
nov je lepenie.
Objektív zložený z jednotlivých častí má 
ako celok niekoľko veličín, ktoré ho charak-
terizujú. Sú to ohnisková vzdialenosť, sve-
telnosť (najmenšie clonové číslo) a zorný 
uhol. Prvé tri veličiny nájdete v špecifikácii 
každého fotoaparátu.
Zložitosť objektívu a jeho kvalita majú 
na cenu digitálneho fotoaparátu rovnaký 
vplyv ako na cenu klasického fotoaparátu. 
Najlacnejšie prístroje preto používajú objek-
tívy s pevným ohniskom a často aj s fixným 
zaostrením a vyrábajú sa z plastu. Navlas 
rovnaké riešenia sa používajú v klasickej fo-
tografii pri jednorazových fotoaparátoch.
Vyššiu triedu objektívov tvoria prístroje 
s pevnou ohniskovou vzdialenosťou, ktoré 
sa vyrábajú zo sklených šošoviek. Ich cena 
je, samozrejme, vyššia. V strede cenového 
spektra sa pohybujú objektívy s optickým 
transfokátorom (meniteľnou ohniskovou 
vzdialenosťou), čiže zoomom. Cena takých-
to objektívov závisí od počtu optických čle-
nov, z ktorých sú zostavené, a od rozsahu 
zoomu (čím vyšší, tým drahší).
Najvyššie v hierarchii objektívov stoja ob-
jektívy zrkadloviek. To platí tak pre tie na-
pevno spojené s telom prístroja, ako aj pre 
výmenné. V prípade výmenných je rovnica 
na určenie ceny jednoznačná – čím vyššia 
ohnisková vzdialenosť, tým vyššia cena.

Leica M8: profesionálmi obdivovaný fotoaparát legendárnej 
značky Leica prichádza prvýkrát digitálne.

statív a filtre, obetovať dostatok času a vedieť
čakať, byť pohotový, riskovať... a nedočkavo 
a s vášňou zistiť, či sa to dnes podarilo. Dobrú, 
kvalitnú fotografiu od tej druhej odlišuje
okrem myšlienky a správneho okamihu to, že 
dobrá a kvalitná fotografia nepotrebuje kopu
nasledujúcich úprav v počítači.
Ak chce dnes človek robiť veľmi 
kvalitné fotografie, najviac musí
investovať do kvalitných objektí-
vov. To je najdôležitejšia súčasť 
fotoaparátu. Kvalitný profesi-
onálny objektív stojí od 30- do 
200-tisíc korún a fotograf ich po-
trebuje niekoľko. Samotné telo 
profesionálnej (digitálnej) zr-
kadlovky stojí od 100- do 250-ti-
síc korún. Hovoríme o najrozší-
renejšom kinofilmovom formáte.
Pre cenu je rozhodujúca kvalita 
objektívu. Či je to digitálny alebo 
„klasický“ filmový kompakt – kva-
lita fotografií bude veľmi podob-
ná. Rozdiel je v pohodlí a nákladoch na filmy.
Cena fotografií začína byť veľmi podobná. 
Rozdiel medzi vybavením pre bežných ľudí 
a pre profesionálov však bol a bude veľmi vý-
razný. Špičková kvalita stojí veľa peňazí. I keď 
treba povedať, že dokonalé fotografie sa dajú
urobiť aj s 30-ročným kvalitným fotoapará-
tom. Podstatná je myšlienka, oko a... šťastie.

Netreba podliehať panike, ktorú sa snažia 
spôsobiť výrobcovia fotoaparátov pretekmi 
medzi miliónmi pixlov. Na bežnú fotku stačia 
3, na veľmi dobrú bežnú fotku 5 megapixlov. 
Dôležitejšia je kvalita objektívu a celkového 
spracovania. Radšej kovový fotoaparát ako 

plastový. Fotografujte, cvakajte a rozmýšľaj-
te pri tom. Priniesť si z dovolenky tisíc zábe-
rov, ktoré ostanú navždy nevytriedené, nepo-
písané a nevidené v počítači, nie je to pravé 
poslanie fotografovania. Skrýva sa v niečom 
inom: v umení zachytiť jedinečný okamih 
a tešiť sa z neho aj po rokoch. Vidieť a pode-
liť sa o to.
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Čierny jastrab
Známy americký výrobca lyží K2 vytvoril jedinečnú a pokro-
kovú helmu, ktorá dáva lyžiarom dosiaľ nepoznanú voľnosť. 
Atraktívny model Black Hawk One použitými konštrukčnými 
materiálmi a riešeniami uspokojí predstavy najnáročnejších 
lyžiarov nielen o bezpečnosti helmy, ale aj o jej multimedi-
álnej funkčnosti a variabilite. Tento dizajnérsky kus má pev-
nú a odolnú konštrukciu, ktorá vďaka špeciálnemu vrstveniu 
a odlievaniu zabezpečuje maximálnu ochranu a pritom nie je 
veľmi ťažká. Zaujímavým prvkom helmy je aj špeciálny paten-
tovaný tlakový systém ventilácie okuliarov, ktorý zabezpeču-
je, že okuliare sa pri jazde nikdy nezahmlievajú. Black Hawk 
One okrem toho umožňuje lyžiarovi počúvať MP3 prehrávač 
cez zabudované reproduktory. Navyše, ak niekto telefonuje 
lyžiarovi počas jazdy na lanovke, hovor sa prepne na slúcha-
dlá. A ak sa ozve telefón v momente, keď lyžiar počúva hudbu 
z MP3 prehrávača, hudba sa počas trvania telefonátu automa-
ticky stlmí na minimum.
Foto: K2

Pán obrazu
Na trhu je veľa plazmových televíznych obrazoviek, no len jediná z nich sa 
pýši ocenením EISA Európska plazmová TV 2006 – 2007. Model LG 42PC1RR 
so štyridsaťdvapalcovou obrazovkou, kontrastným pomerom 10 000 : 1, neob-
medzeným pozorovacím uhlom a zabudovaným digitálnym videorekordérom 
posúva zážitok sledovania živých prenosov do nových dimenzií. Jeho funkcia 
Time Shift divákovi umožňuje stať sa režisérom programu. Neustále nahráva-
nie televízneho vysielania dovoľuje divákovi prerušiť živé vysielanie a opako-
vane si pozrieť scénu, ktorú zmeškal alebo ktorú si jednoducho chce vychut-
nať ešte raz. Nijaký telefonát či nečakaná návšteva tak nemôžu majiteľa tejto 
elegantnej čiernej štíhlej obrazovky, ktorá získala aj dve prestížne dizajnérske 
ocenenia, obrať o radosť z fantastických momentov.
Foto: LG

Odvážny konkurent
Rozmery by mu mohol závidieť aj kompaktný iPod, hmotnosť zasa 
mnohé mobilné telefóny. Stogramové PDA so šestnásťmilimetro-
vým driekom od Fujitsu-Siemens hádže rukavicu sebavedomejším 
výrobcom. Model s označením Pocket LooX N100 najviac púta vsta-
vaným GPS prijímačom SiRFstarIII, ktorý ho spolu so štandard-
ne dodávaným programom Mobile Navigator 6 od firmy Navigon
v momente mení na ultraprenosný navigačný systém. Vodičov po-
teší séria máp 37 štátov a možnosť pripojiť modul TMC na príjem 

dopravných informácií, cyklistov zasa prehrávanie súborov 
MP3, WMA, AAC a tlačidlo Hold, ktoré zabráni tomu, 

aby si nechcene zavreli aplikácie zobrazené 
na dotykovom displeji.

Foto: Fujitsu-Siemens



Kino v digestore
Spoločenský život rodiny sa dnes nespája výlučne s dobre zariade-
nou obývačkou. Keďže trendy posledných rokov spájajú obývačky 
a kuchyne do jednej miestnosti, Siemens v tomto duchu pripravil 
netradičnú chuťovku – kuchynský digestor, do ktorého je zabudo-
vaný sedemnásťpalcový televízor. Elegantne integrovaná plochá 
obrazovka sa okamžite stane tromfom kuchyne. Toto multifunkčné 
zariadenie totiž dokáže okrem obľúbených programov prehrávať aj 
CD a DVD disky, prijímať rádiový signál či slúžiť ako monitor na po-
čítač. Ženy navyše poteší fakt, že so sacím výkonom 650 m3 pary za 
minútu sa tento digestor radí medzi najvýkonnejšie.
Foto: Siemens

Vždy poruke
Maximálna variabilita a prispôsobivosť pre rýchlu 
a pohodlnú obsluhu v situáciách, kde aj najmobilnejší no-
tebook ťahá za ten kratší koniec, sú devízami tabletov, ktoré vďaka 
dotykovému otočnému displeju zdynamizujú prezentáciu či umožnia rýchlo zapísať dôležité po-
známky. Toshiba Tecra M7 s najnovšou mobilnou technológiou Intel Centrino Duo nemá problém 
s výkonom či so zdokonaleným rozpoznávaním rukopisu. Pre pohodlnú konektivitu so sebou ne-
sie Bluetooth aj  Wi-Fi, potešia až štyri porty USB či čítačka až na 6 typov pamäťových kariet. Kto má 
rád poriadok a veľa priestoru na ploche, ten ocení vyššie rozlíšenie displeja. Tí, ktorí majú svoje 
dáta radi v bezpečí a neveria heslám, môžu si ich poistiť ešte snímaním odtlačku prsta.
Foto: Toshiba

Zdvojená istota
Mnohé webové kamery prenášajú viac 
ruchu ako hlasu a živá konverzácia cez 
internet sa preto neraz stáva zbytočne 
frustrujúcou. Tomu chce zabrániť tech-
nológia Adaptive Array Microphone vo 
webovej kamere Live! Cam Voice od fir-
my Creative, ktorá vďaka zabudované-
mu dvojitému mikrofónu potláča ruchy 
a maximalizuje zrozumiteľnosť rozhovo-
ru. Okrem nej sa v kombinácii brúseného 
kovu a čiernej farby veľkého oka ukrýva 
aj 1,3-megapixlový senzor, ktorý sa spo-
lu s objektívom stará o pomerne kvalitný 
prenos videosignálu.
Foto: Creative

TEXT: MIROSLAV KNAPÍK



V O  F I R M E

VISIONS 04|200662 | 63

Zvýšený výdaj energie
Nielen zamestnanci, ale aj partneri divízie 
Siemens PTD/PG majú energiu jednoducho 
v krvi. Vybiť si ju mohli v júni na nultom  roč-
níku podujatia Siemens Power Cup, ktoré sa 
konalo v Klube RVS v Moste pri Bratislave. 
Pozvaní páni si zmerali sily v tenisovom tur-
naji, ktorý sa hral Davis Cup-ovým spôso-
bom, čo znamená, že súťažili v päťčlenných 
tímoch. Dámy, ktoré chceli využiť ľahšiu for-
mu aktívneho odpočinku, mohli využiť služ-
by thajskej masáže, cvičenia vo vode, či beau-
ty salónu. Aktívnejšie  dámy strieľali z luku 
a kuše, hrali pétanque a dokonca lietali v tep-
lovzdušnom balóne. Páni zase dominovali 
v trošku viac silovej disciplíne, teda v tenise. 
Okrem víťazného tímu bola vyhlásená aj cena 
útechy pre družstvo, ktorému triumf unikol 
skutočne len o vlas. Posledné zásoby energie 
hostia minuli večer na tanečnom parkete. 

Budúcnosť sveta v UFE
Každý rok organizujú spoločnosti Siemens 
s.r.o., Siemens Business Services a Siemens 
PSE spoločnú Siemens Media Party, na ktorú 
sú pozývaní zástupcovia šiestej veľmoci – no-
vinári. Vždy v neformálnej atmosfére a prí-
jemnom prostredí majú tak predstavitelia 
oboch strán výnimočnú možnosť porozprávať  
sa na témy, na ktoré počas bežného pracovné-
ho programu nie je čas ani priestor.  Tento rok 
sa Siemens Media Party konala v kaviarni UFO 
na bratislavskom Novom moste.  Leitmotívom 

Narodeninová oslava  
plná zážitkov
Päť rokov v živote človeka nie je až taká dlhá 
doba. Spoločnosť Bosch Siemens domáce spot-
rebiče však za túto dobu prešla dlhú cestu. 
Na oslavu svojich piatych narodenín si pozva-

celého večera bola budúcnosť sveta alebo 
Future is now.  V rámci programu mohli novi-
nári za pomoci profesionálnych výtvarníkov 
stvárniť svoju predstavu o meste budúcnosti.  
Hudobným spestrením bolo vystúpenie slo-
venskej R&B divy Tiny. Pozornosti prítomných 
neušli ani vystavené technologické hračky 
z dielne Siemens, ako napríklad žehliaci robot 
Dressman, biometrické riešenie na zisťovanie 
tváre, moderný ultrazvuk rady Accuson ale-
bo komerčné satelitné navigácie VDO Dayton. 
Favoritom večera sa však nakoniec stali mieša-
né kokteily od výmyslu sveta.    

la do hotela Grand v Jasnej svojich obchod-
ných partnerov s rodinami. Z pripraveného 
programu dámy najviac zaujala možnosť ne-
chať si poradiť od profesionálov, stylistu Igora 
Novosada a vizážistky Natálie Lackovičovej, 
z televíznej relácie Zmenáreň. Páni si rozdele-
ní do dvojčlenných posádok užili off roadové 
jazdy na terénnej trati na autách Mercedes-
Benz, Jeep, Honda a Kia. Jazdci museli pre-
jsť rovnakú trasu v čo najpodobnejšom čase, 
pričom ich na trati čakala jazda trialovým 
úsekom, ktorý preveril ich vodičské zručnos-
ti. Oslava pokračovala slávnostnou večerou 
pripravenou Vojtom Artzom, kde si zástupco-
via spoločnosti zaželali ďalšie úspešné roky 
pri sfúknutí päť poschodovej torty. Hostia, 
ktorí nemali šťastie v off roadových jazdách, 
ho mohli pokúšať po večeri v mobilnom kasí-
ne. Kto nechcel prejaviť svoju vášeň pri rule-
tovom stole, mohol sa odviazať na parkete pri 
hitoch skupiny Beatles v podaní Broukov.

Zľava: riaditeľ off roadových pretekov 
Ľudovít Liška, členovia víťazného tímu, 
Plamen Petrov, vedúci organizačnej zložky 
Bosch a Siemens domáce spotrebiče.

Liek na uponáhľaný svet
Golf znamená fascinujúci čas sústredenia a roz-
hodovania pre úder. Je liekom na dnešný upo-
náhľaný svet. Na chvíľku sa zastaviť a vychut-
nať si pocit uvoľnenia, zábavy a relaxu, prišlo 
na pozvanie divízie Siemens COM Enterprise 
asi tridsať obchodných partnerov. Každoročné 
stretnutie sa tento krát odohralo v päť hviezdič-
kovom zámočku Princess Palace, v maďarskom 
Dunakiliti, 8. až 9. septembra. Golfový program 
sa začal módnou prehliadkou golfového oble-
čenia, ktorá sa prelínala s vystúpením tanečnej 
skupiny SPIN. Po nej sa golfu chtiví hráči mohli 
zúčastniť na puttovacom turnaji a tí skúsenej-
ší na trojjamkovom turnaji, takzvanom Texas 
Scramble. Hostia, ktorým slová ako puttovať či 
železo osmička veľa nehovoria, si mohli zahrať 
tenis, zajazdiť na koni alebo povoziť sa v koči.
Unavené svaly a modriny od loptičiek si hos-
tia zregenerovali vo vírivke, bazéne, alebo pri 

športovej masáži. 
Takto znovuzrode-
ní si mohli vychut-
nať slávnostnú ve-
čeru a vystúpenie 
hudobnej skupiny 
Margot. 
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Si najlepší programátor

s

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.
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