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Answers for energy. 

Odoberanie stále väčšieho a väčšieho množstva energie 
zo stále menších a menších zdrojov je naším nikdy 
nekončiacim poslaním.
Okrem excelentnej disponovanosti a maximálnej spoľahlivosti je efektívnosť kľúčovou požiadavkou, ak ide o dodávanie 
energie do obrovských a neustále rastúcich svetových metropol. Základom efektívnosti je najlepšie využitie všetkých 
zdrojov. Aplikovali sme tento princíp v celom reťazci premeny energií za účelom dosiahnutia celkom novej úrovne 
efektívnosti. Napríklad naše nové 800 kV transformátory umožňujú efektívny prenos elektrickej energie v gigawattovom 
rozsahu na vzdialenosti 1 000 kilometrov a viac. A naša nová generácia plynových turbín umožňuje uplatňovať 
kombinovaný cyklus produkcie elektrickej energie v elektrárňach s rekordnou efektívnosťou väčšou než 60 percent.
www.siemens.sk/energetika

Ako by sme sa mohli uspokojiť 
s málom, keď celý svet požaduje viac?
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Vážení čitatelia, milí priatelia,
elektrické siete sú poslednou neinteligentnou veľkou infraštruktúrou na našej planéte. Napísal to americký

finančný denník Daily Deal. To je zlá správa pre našu peňaženku i vzduch, ktorý dýchame. Podľa výskumného
ústavu Electric Power Research Institute zavádzanie takzvaných smart grids, čiže inteligentných sietí, by mohlo
ušetriť päť až desať percent elektriny bez toho, aby sme sa museli uskromňovať. Je to preto, že umožnia vo
väčšom rozsahu ako doteraz využívať obnoviteľné zdroje energie. Práve inteligentné siete a virtuálne elektrárne
by mali rozlúsknuť technické problémy spojené s naplnením vízie pre budúcnosť – vytvorenie harmonickej
sústavy obmedzeného množstva klasických veľkých elektrární a veľkého počtu malých lokálnych jednotiek
pracujúcich na rôznych fyzikálnych princípoch. Energetika zažije v najbližších desaťročiach zmeny, ktoré sa
budú podobať tomu, čo sa udialo v IT. Veď v časoch veľkých sálových počítačov nikomu neprišlo na um, že raz
bude počítač v každej domácnosti. V súčasnosti sa nad tým už nikto ani nepozastavuje a doma máme malé
počítačové siete. Energetika dnes začína vstupovať do novej éry.

Rastislav Kanas
riaditeľ divízie Energy Automation, Siemens
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Elektrina na počkanie

Dobitie klasických olovených batérií do elektromobilov trvá niekoľko hodín, perspektívne lítio-
vo-iónové batérie získajú plnú kapacitu za pätnásť minút. Ale aj tento interval je priveľmi dlhý
a považuje sa za jeden z veľkých hendikepov elektromobilov. Preto keď Nemecko prijalo v auguste
záväzok, podľa ktorého má v krajine do roku 2020 jazdiť milión elektromobilov, vyčlenilo
pol miliardy eur na vývoj batérií a energetickej infraštruktúry. Výskumníci spoločnosti Siemens
vyvíjajú dobíjacie stanice, kde motoristi načerpajú energiu pre svoje elektromobily za niekoľko
minút, podobne ako na dnešných čerpacích staniciach. Tieto systémy budú pracovať s výrazne
vyššou kapacitou napätia a veľkosťou elektrického prúdu. 
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Uhoľná elektráreň, ktorá neškodí klíme
Pilotnú prevádzku zariadenia, ktoré je schopné
separovať molekuly oxidu uhličitého, spustili
odborníci zo spoločností E.ON a Siemens v uhoľ-
 nej elektrárni v nemeckom Hanau. Do konca
roka 2010 chcú potvrdiť výsledky, ktoré zatiaľ
dosiahli len v laboratóriu. Zadanie znie: Je využi-
tie zariadenia na zachytávanie CO2 zmyslu plné aj
pri takej veľkej prevádzke, akou je te pelná elek-
tráreň? Zariadenie sa skladá z dvoch častí – 35
metrov vysokého absorbéra, čiže komína, kto-
rým prechádza dym zo spaľovania uhlia. Na-
chádza sa v ňom kovové sito a čistiaci roztok,
ktorým plyn „prebuble“. Roztok obsahuje soli
aminokyselín, ktoré sú schopné na seba navia-
zať molekuly CO2. Z plynu dokáže odstrániť
neuveriteľných 90 percent pôvodného množstva
oxidu uhličitého. Druhou časťou je dvadsaťmet-
rový desorbér, v ktorom sa soľ opäť zahrieva.
Pritom sa molekuly CO2 opäť uvoľnia a ďalej
využijú v chemickom priemysle. Vyčistenú
soľ možno znova použiť, zariadenie teda vý-
razne šetrí životné prostredie. 

V Lisabone jazdí električka na batérie
Siemens predstavil nový koncept električiek, ktorý na pohon využíva
nielen napájanie z klasického trolejového vedenia, ale aj z batérie. Vďa ka
tomuto konceptu dokáže súprava bez problémov prekonať vzdialenosť
až 2,5 kilometra bez toho, aby potrebovala napájanie z elektrickej
rozvodnej siete. Prax ukazuje, že nové súpravy jazdia až o 30 percent
úspornejšie než štandardné vozidlá. S nižšou spotrebou tiež súvisia
nižšie emisie CO2. Jediná súprava tak za rok zníži emisie najvýznam nej-
šieho skleníkového plynu až o 80 ton. Ale nielen to. Technológia znižuje
investičné náklady na vybudovanie nových tratí, napríklad v tuneloch.
Netreba v nich totiž inštalovať trolejové vedenie. Uplatnenie nájde aj
všade tam, kde nie je možné inštalovať nevzhľadné drôty, napríklad
pre ochranu pamiatok v historických centrách miest. Zariadenie sa
montuje na strechu vozidla, a preto ho možno použiť nielen na úplne
nové vozidlá, ale dá sa namontovať aj na súpravy, ktoré sú už v prevádz ke.
Prvá hybridná električka poslúži obyvateľom portugalského Lisabonu.
V každodennej prevádzke ich nasadia medzi štvrťami Almada a Seixal. Doktor Wilhelm Röntgen by sa čudoval

Spôsob, akým získavane röntgenové žiarenie, sa od konca 19. storočia
priveľmi nezmenil. Využívalo sa rozžeravené vlákno katódy, ktoré vo
vákuovej trubici emituje elektróny. Tie prudko dopadajú na anódu, na
ktorej vzniká röntgenové žiarenie. Všetko by mali zmeniť výsledky výsku mu
vedcov zo spoločností Siemens a XinRay System. Pracujú s uhlíkovými
nanorúrkami, ktoré nanášajú na kov. Rúrky potom donútia emitovať
elektróny. Získaným prúdom elektrónov doslova bombardujú anódu,
ktorá rovnako ako v konvenčných zariadeniach vydáva röntgenové žiarenie.
Nanorúrky sú schopné aktivácie počas jednej milióntiny sekun dy, kým
röntgenovým to trvá niekoľko stotín sekundy. Aj taký krátky časový úsek
môže veľa zmeniť. Aby súčasné röntgenové prístroje (počítačové tomografy,
CT) dokázali urobiť kvalitné snímky, sú vybavené dvoma tru bicami, ktoré
rotujú okolo pacientovho tela rýchlosťou 3,5 otáčky za sekundu. V budúc-
nosti budú vo valci tomografu napevno inštalované stovky miniatúrnych
zdrojov žiarenia. Postupne sa budú spúšťať tak, aby simulovali virtuálnu
rotáciu, ale s oveľa vyššou rýchlosťou – až desať otáčok za sekundu.
(foto: XinRay System)
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Úsporná upratovacia čata v elektrárni
Uhoľná elektráreň vyprodukuje každý deň desiatky ton prachu. Niežeby
sa v nej toľko prášilo, ale prach sa odstraňuje zo splodín vzniknutých
spaľovaním hnedého či čierneho uhlia. O čistenie vypúšťaného dymu
sa starajú obrovské filtre, ktoré fungujú na elektrostatickom princípe.
Využívajú veľmi vysoké napätie, ktoré ionizuje aj nepatrné čiastočky
prachu. Nabité častice prachu sa potom zachytávajú na opačne nabitých
elektródach filtra. Odtiaľ sa potom už len v pravidelných intervaloch krát-
 kym zatrasením odstraňujú. Účinnosť filtrov je veľmi vysoká, dokážu
odstrániť až 99,9 percenta všetkých prachových častíc. Pritom platí zásada,
že čím vyššie je vstupné napätie, tým viac iónov zariadenie produkuje
a tým je filter účinnejší. Výskumníci zo spoločnosti Siemens predstavili
mobilné testovacie zariadenie, pomocou ktorého možno optimalizovať
činnosť riadiacej elektroniky filtrov. Vďaka tomu je možné usporiť až
30 percent energie. 

Nepatrné magnety nájdu vírusy HIV
Vedci z výskumného centra spoločnosti Siemens predstavili novú
diagnostickú metódu na určenie vírusovej nálože, teda počtu vírusov
v krvi pacientov nakazených HIV. Nové testy pracujú na základe metódy
takzvanej polymerázovej reťazovej reakcie (PCR – polymerase chain
reaction). Skladajú sa z dvoch častí: zariadenia na automatické čistenie
a detekciu nukleových kyselín (teda DNA alebo RNA) a systému, ktorý
ich množstvo kvantifikuje. Ako je možné spočítať také nepatrné častice,
akými sú fragmenty nukleových kyselín? Vedci prišli s nezvyčajným
riešením. Dokázali vyrobiť veľmi malé magnetické častice odolné proti
fyzickým i chemickým vplyvom, ktoré sa dokážu naviazať na časti nukleo-
 vých kyselín. Potom už stačí len zrátať množstvo týchto nepatrných
„magnetov“ v skúmanej vzorke a preukázať tak vírusovú nálož u pacienta.
Metóda výrazne znižuje množstvo krvi potrebnej na testy až na hranicu
0,5 mililitra. Najväčším prínosom je však fakt, že metóda dokáže vo vzorke
preukázať prítomnosť aj niekoľkých vírusov. 

Tabletky proti zabúdaniu
Španielski vedci objavili a izolovali bielkovinu, ktorá výrazne
posilňuje vizuálnu pamäť myší. Len čo sa produkcia tejto
bielkoviny v mozgu zvýšila, dĺžka uchovávania obrazov stúpla
z jednej hodiny až na takmer dva mesiace. Výskumníci vypo-
 zorovali, že dlhodobé uchovávanie informácií v mozgu
niektorých živočíchov je spojené s tvorbou bielkovinových
mostíkov medzi neurónmi. Keď skúmali vizuálnu kôru mozgu
myší, odhalili, že zvýšenie produkcie bielkoviny RGS-14 viedlo
až k 1 500-násobne dlhšiemu času, keď si pamätali vizuálne
podnety. Analogické pokusy u ľudí sa zatiaľ neuskutočnili,
ale ak by sa farmakologickým stimulom podarilo u človeka
urobiť to isté, znamenalo by to, že by sme všetci mohli byť
obdarení takou stabilnou pamäťou, akú mali napríklad geniál -
ny vynálezca Nikola Tesla alebo hudobní skladatelia Sergej
Rachmaninov či Wolfgang Amadeus Mozart. Vzali by sme si
jednoducho tabletku, čím by sa v mozgu vytvorili podmien -
ky pre dlhodobú a podrobnú pamäť. Celý mechanizmus pamäti
je síce omnoho zložitejší, ale objavenie tejto súvislosti je veľmi
dôležité. Informáciu priniesol magazín Science.
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Z Malženíc bude prúdiť ekologická elektrina
Osem kilometrov od Trnavy v obci Malženice vyrastá elektráreň na zemný
plyn s celkovým inštalovaným výkonom 430 megawattov, ktorá je schopná
zásobovať 600-tisíc domácností ekologickou elektrinou. Spustenie elek trár -
ne sa plánuje v budúcom roku a pre spoločnosť E.ON ju na kľúč posta ví
spoločnosť Siemens. „Elektráreň bude vybavená technológiou plynovej
turbíny. Jej účinnosť dosahuje približne 58 percent, čo sa v súčasnosti
vo svete považuje za špičku,“ hovorí Rainer Hauenschild, výkonný riaditeľ
Energy Solutions Siemens. Nová elektráreň SCC5-4000F 1 S má jedno-
hria deľovú konfiguráciu, v ktorej sú hlavné komponenty – plynová turbína,
parná turbína a generátor – zoradené na jednej priamke hriadeľa. Modu lár ne
riešenie umožňuje vysokú prevádzkovú flexibilitu, rýchle štarty a rýchle
cyklické zmeny poskytovaného výkonu. „Od vytvorenia konceptu v polovici
deväťdesiatych rokov sme predali osemdesiat takýchto elektrár ní. Väčšina
z nich je v Európe,“ dodal R. Hauenschild. Okrem výstavby na kľúč dodá
Siemens Energy aj plynovú turbínu SGT5-4000F, parnú turbínu SST5-5000,
generátor, kompletnú elektrickú časť a riadiaci systém. 

Sto nových génových mutácií
Každý človek má vo svojej genetickej výbave
najmenej sto nových mutácií. Uvádzajú to vo
svojej štúdii britskí vedci. Veda sa pokúša zistiť
presný počet mutácií v ľudskom tele už viac ako
sedemdesiat rokov, presnejšie určenie však
umožnili až najmodernejšie prístroje. Britskí
vedci skúmali pohlavné chromozómy Y u dvoch
Číňanov. Vedeli o nich, že sú vzdialení príbuzní.
Mali spoločného predka, ktorý sa narodil v roku
1805. Vedci porovnávali podľa rôznych kritérií
rozdiely medzi nimi, ako aj rozdiely v ich gene-
tických informáciách. Zistili, že každý z nich
má sto až dvesto nových génových mutácií.
Niektoré mutácie môžu viesť až k vzniku váž-
nych ochorení vrátane rakoviny. Odborníci
dúfajú, že presnejšie poznatky o genetických
mutáciách privedú vedu k novým možnostiam
v medicíne. Uviedol to magazín Current Bio-
logy.

Laserový projektor v mobilnom telefóne
Čo spája výrobcov projektorov a laserov? Akýkoľvek fareb ný
obraz, napríklad v televízii, možno zložiť z rôznych inten zít
troch farieb: modrej, červenej a zelenej. Ak teda budeme
mať lasery schopné generovať tieto tri farby v rôznych
intenzitách, dokážeme s ich pomocou zložiť obraz a pre-
 mietať ho projektorom. Doteraz bolo možné získať len
červené a modré svetlo, zelené sa muselo zložito prevá-
dzať z infračerveného lúča. Vedcom zo spoločnosti Osram
sa teraz podarilo vyrobiť lúč s vlnovou dĺžkou 515 nm,
teda vo viditeľnej časti farebného spektra, ktoré ľudské
oko vníma ako zelenú (515 – 535 nm). Výskumníci po-
užili indium gálium nitrid, ktorý sa využíva aj pre svetlá
s inými vlnovými dĺžkami, pre zelenú farbu však doteraz
neposkytoval dostatočnú kvalitu. Ak sa podarí tieto po-
znatky uplatniť v praxi, budú technici schopní vyrobiť
miniatúrne projektory a integrovať ich napríklad do mo-
bilných telefónov. 



Vypočítajte si svoju uhlíkovú stopu na www.siemens.sk/green-portfolio

Šesť veterných elektrární pre USA 
Spoločnosť Siemens Energy postaví v USA šesť nových veterných elektrární
s výkonom 565 megawattov. Z celkového počtu 250 turbín je štvrtina určená
pre štát Ontário, zvyšok inštalujú v Kalifornii, Oklahome, Washingtone
a Wyomingu. Poskytnú čistú energiu pre 170-tisíc severoamerických
domácností. „Je to dôkaz, že energia z obnoviteľných zdrojov má zelenú
aj v čase hospodárskeho poklesu,“ komentoval objednávku v hodnote
660 miliónov eur generálny riaditeľ spoločnosti Siemens Energy Wolfgang
Dehen. Siemens vstúpil na severoamerický trh s veternými elektrárňami
v roku 2004 a stal sa tretím najväčším dodávateľom. To je dôvod, prečo
na kontinente posilňuje výrobné kapacity. V septembri začal v meste Hut-
chinson v Kansase výstavbu závodu na výrobu veterných turbín s ročnou
produkciou 650 gondol. Okrem toho nedávno otvoril a následne rozšíril
zariadenia na výrobu čepelí vo Fort Madisone v štáte Iowa. Siemens tak
bude od roku 2010 zamestnávať na severoamerickom kontinente vyše
deväťsto vysokokvalifikovaných pracovníkov.

San Diego sa rozhodlo pre Siemens
Siemens dodá dopravnému podniku severoamerického San Diega 57 elek-
tričiek typu S70. Vyrobí ich americký závod spoločnosti Siemens v Sacra-
 mente a dopravný podnik San Diego Metropolitan Transit System (MTS)
ich dostane do konca roka 2011. „Naša spoločnosť má v USA v oblasti
prímestskej a mestskej železničnej dopravy vedúcu pozíciu na trhu, čo
potvrdzuje aj nový kontrakt. Napríklad v San Diegu jazdia výhradne koľajo -
vé vozidlá od spoločnosti Siemens, celkove pochádza v USA z našej
spoločnosti každá tretia električka,“ uviedol ku kontraktu za 205 miliónov
dolárov Hans-Jörg Grundmann, riaditeľ divízie Mobility spoločnosti
Siemens. Dopravný podnik MTS má v súčasnosti 134 električiek a prevádz -
kuje koľajnicovú sieť dlhú 83 kilometrov a 95 liniek autobusov. Počet
pasažierov stále stúpa, a tak spoločnosť MTS mohla v minulom obchodnom
roku oznámiť rekordný počet 91 miliónov prepravených cestujúcich.

Solárne elektrárne so značkou Siemens
Siemens získal za 418 miliónov dolárov izraelskú spoločnosť Solel Solar
Systems, ktorá je jedným z dvoch svetových dodávateľov zariadení pre
solárne tepelné elektrárne. Solel pôsobí na španielskom trhu, kde dodáva
komponenty pre pätnásť elektrární s celkovým výkonom 750 megawattov.
Okrem toho pracuje na dôležitom trhu v USA. „Po rýchlom a úspešnom
rozšírení nášho podnikania vo veternej energetike môžeme teraz pokra-
čovať v ďalšom perspektívnom sektore a rozširovať naše portfólio ekologic-
 kých technológií,“ uviedol prezident a generálny riaditeľ spoločnosti
Siemens Peter Löscher. V nasledujúcom období sa očakávajú dvojciferné
medziročné rasty trhu s technológiami pre solárne elektrárne, pričom
v roku 2020 by mal dosiahnuť obrat 20 miliárd eur. Hlavný nápor sa pred-
pokladá v USA, Južnej Afrike, Austrálii, Španielsku, Indii, severnej Afrike
a na Blízkom východe. „Siemens a Solel sú perfektné spojenie. Sme jed-
notkou vo vývoji a výrobe parných turbín pre solárne elektrárne, časti,
ktorá zodpovedá za elektrickú energiu. Solel má účinné technológie, ktoré
prijímajú slnečnú energiu, ako aj skúsenosti zo stavby solárnych polí.
Spoločne tak môžeme ponúknuť všetky kľúčové komponenty na špičkovej
úrovni a ďalej zvyšovať účinnosť týchto zariadení,“ vysvetľuje prínosy
akvizície René Umlauft, generálny riaditeľ spoločnosti Siemens Renewable
Energy Division. 
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Aj záchrana planéty 
ponúka príležitosti AUTOR: EDUARD ŽITŇANSKÝ

FOTO: EMANUEL BOSON

Svet sa mení tak, že dobré podnikateľské príležitosti prispievajú k záchrane planéty, tvrdí Siegmar
Pröbstl, riaditeľ pre trvalú udržateľnosť (sustainability) v spoločnosti Siemens. Trvalú udržateľnosť
vyjadruje jednoduchá zásada: nerobme veci, ktoré by mohli byť na škodu budúcich generácií. 
Je to myšlienka, model, ktorý slúži na to, aby spoločnosť produkovala zisk. Práve v čase krízy 
je pre firmy cestou, ako sa udržať na trhu aj v budúcnosti. 



Ako charakterizujete trvalú udržateľ nosť?
Trvalá udržateľnosť je pojem veľmi populárny,
ale v podstate nie je nový. Trvalá udržateľ nosť
je DNA kvalitných spoločností. Zakladateľ našej
firmy Werner von Siemens už pred 160 rokmi
povedal: „Nebudem predávať budúcnosť za
súčasný zisk.“ Samozrejme, dnes má trvalá
udržateľnosť oveľa širší význam. V Siemense je
to súhra medzi ochranou životného prostredia,
sociálnou angažovanosťou a ekonomikou firmy.
Budujeme environmentálne portfólio technoló -
gií, výrobných cyklov a pripravujeme klimatické
stratégie. Pod sociálnou angažovanosťou ro zu-
mieme rozvoj ľudských zdrojov, prácu s talen ta -
mi, dôraz na zdravie a bezpečnosť, rovnako aj
vzťah k používateľom našich produktov, naprí klad
v oblasti osvety a vzdelávania. A ekono mika je
jasná – orientujeme sa na zákazníka, robíme
všetko preto, aby sme vyhoveli jeho potrebám.

Je trvalá udržateľnosť možná aj v krízo -
vých časoch?
Určite áno, je to myšlienka, model, ako možno

dosiahnuť v spoločnosti zisk. Naše stratégie
zakladáme na niekoľkých poznaniach, predo všet -
kým na fakte, že svet sa mení. Obyvateľstvo
starne, zvyšujú sa emisie oxidu uhličitého, inten-
zívny rozvoj čaká tretí svet... A, samozrejme,
pôsobiť budú aj ďalšie trendy. Z toho všet ké ho
odvíjame aj náš predpoklad, že úspešne sa
budú rozvíjať podniky, ktoré budú dbať na
ochranu životného prostredia a sociálnu anga-
žovanosť.

Z akých konkrétnych poznatkov vychá -
dzate?
Už dnes vieme, že v roku 2050 bude na našej
planéte žiť deväť miliárd ľudí. Budú potrebovať
energiu, potraviny, zdravotnú starostlivosť,
dopravu... K tomu treba prirátať, že počas sto-
ročia sa priemerný vek človeka predĺžil z 35 na
65 rokov. A nezanedbateľný nie je ani fakt, že HDP
najmenej vyspelých krajín sveta sa len v ostat-
 ných dvadsiatich rokoch strojnásobil! To všetko
signalizuje, že sa podstatne zvýšia nároky na
uspokojovanie potrieb a zdravotnú sta rost li vosť.

Ale na druhej strane rastú riziká, ktoré musíme
nevyhnutne riešiť. Teraz vypúšťame do ovzdušia
okolo 44 gigaton emisií oxidu uhličitého a ak
sa nič nezmení, zvýšia sa o 90 percent. Máme
najvyššiu koncentráciu skleníkových plynov za
posledných 350-tisíc rokov a dôsledkom je zvý -
šenie priemernej teploty o jeden stupeň. Nik
si netrúfa odhadnúť, o koľko sa zvýši do konca
storočia. 

To sú veľké výzvy, ale nie sú určené skôr
pre veľké firmy? Je filozofia trvalej udrža -
teľnosti aj pre malých?
Určite, nikde sa nehovorí o limite veľkosti, teda
princípy trvalej udržateľnosti sú rovnako pre
veľkých i malých. Sama trvalá udržateľnosť ne -
znamená náklady. Je to obchodný model, ktorý
slúži na to, aby spoločnosť produkovala zisk.
Samozrejme, pri každej činnosti vznikajú ná -
klady, ale trvalá udržateľnosť je „zadarmo“. Ak
som napríklad hovoril o starnutí obyvateľ stva,
tak vieme, že poskytuje veľký priestor pre sta-
rostlivosť a opateru a ten patrí najmä menším

Výmena poznatkov: Siegmar Pröbstl hovoril o princípoch trvalej udržateľnosti na konferencii TOP manažment týždenníka TREND v Bratislave.
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firmám. Ťažisko aktivít Siemensu je niekde inde,
dokážeme však poskytnúť technickú podporu.
Trvalá udržateľnosť nie je model pre niečo pek né,
čo chceme mať, ale skôr pre niečo, čo chceme,
aby dlho vydržalo. A môže byť podnetom pre
inovácie – práve malé podniky majú inovačný
potenciál, aby sa zamerali na globálne výzvy. 

Hovoríte, že svet sa mení. Vieme, k čomu
sa mení? Kto určuje megatrendy?
Život sám. Jedným z megatrendov je napríklad
urbanizácia, čo znamená, že ľudia sa sťahujú
do miest. Príčinou urbanizácie je údajne jed -
noduchší život v mestách. Je to celosvetový
trend, bez ohľadu na to, či sa to deje v Európe,
Afrike alebo v Amerike. Predpokladá sa, že v roku
2025 bude v mestských aglomeráciách žiť 60 per-
cent obyvateľov planéty. Dnešné mestá sú však
zodpovedné až za 80 percent všetkých emisií
oxidu uhličitého. Preto sa sústreďujeme na tech-
 nológie, ktoré to môžu zvrátiť. Príkladom je
Londýn, kde chcú do roku 2025 znížiť emisie
skleníkových plynov o 60 percent oproti roku
1990. Len súčasné technológie Siemensu dokážu
redukovať emisie tohto mesta o 44 percent, teda
20 megaton. 

Akým spôsobom sa na formovaní mega-
trendov podieľajú veľké spoločnosti ako

napríklad Siemens?
Vieme ovplyvniť následky megatrendov. Jednou
z takých oblastí je riadenie dopravy. Pribúda
ľudí, majú čoraz viac áut. Trendy sa prejavujú
všade – ľudia chcú byť zdraví, potrebujú lekárov,
ale aj kvalitnú a rýchlu diagnostiku. Výrazne
rastie význam vody. Siemens chce do roku 2011
rozší riť portfólio svojich „zelených technológií“
a zvý šiť obrat z dnešných 19 na 25 miliárd eur.
Len pre predstavu, naše riešenia ušetria toľko
emisií, ako vyprodukuje šesť metropol vrátane
New Yorku, Londýna a Tokia. Ale ideme aj prí kla -
dom, do roku 2011 zredukujeme emisie oxidu
uhli čitého z našich závodov o 20 percent. 

Európska komisia prichádza s návrhmi
na rôzne obmedzenia. Naposledy to bol
zákaz produkcie klasických žiaroviek. Je
to len výsledok politických programov,
alebo aj konzultácií s rozhodujúcimi spo-
ločnos ťa mi?

Ak ostaneme pri žiarovkách, tak si myslím, 
že podnet prišiel z logiky a technológie. Stará
žia rovka minie až 95 percent energie na pro-
dukciu tepla a len zo zvyšku vyrába svetlo.
Ešte pred niekoľkými rokmi neexistovala lep-
šia techno lógia. Dnes máme podstatne efek-
tívnejšie. Logickým krokom bolo, že ako prvé
sa z trhu sťahujú najmenej hospodárne zdro -
je.

Nemal by to byť výsledok prirodzeného
vývoja? Prečo to musí byť príkaz?
Môže to byť oboje. Hovorí sa, že niekedy treba
ľudí k šťastiu prinútiť. Ale vážne: nie je moder né
ani aktuálne, aby sa dnes používala stowattová
klasická žiarovka. Funguje, ale naozaj to nie je
aktuálny zdroj svetla. Samozrejme, záležitosť
so žiarovkami by vyriešil aj trh, ale asi by trvalo
dlhšie, kým by sa problematika dostala do pove-
 domia populácie. Takže regulácia hrá dôležitú
úlohu. V neposlednom rade zabezpečuje rovna ké

Siegmar Pröbstl vyštudoval v Nemecku ekonómiu a v roku 1985 začínal v centrále spoločnosti
Osram na logistike, odbyte a kontrolingu. V roku 1989 zastupoval Osram ako generálny riaditeľ
v Turecku, v roku 1994 v Južnej Afrike, v roku 1999 v Južnej Kórei a v roku 2002 vo Veľkej Británii.
O rok neskôr sa stal senior viceprezidentom Osram Display/Optic. Od roku 2004 pôsobil v spoloč-
nosti Siemens v Južnej Afrike, najprv ako riaditeľ pre stratégiu, neskôr sa stal generálnym riadi  teľom.
Od júla 2009 je riaditeľom pre trvalú udržateľnosť (sustainability) v nemeckej centrále Siemens AG. 



a stabilné podmienky, za ktorých fungujú všet-
ky podniky.

Ako vidíte Európu o dvadsať rokov? Kam
smeruje priemysel?
Myslím si, že Európa je už dnes vo vedúcej po zí cii
v uplatňovaní „zelených technológií“ a mala by
v nej ostať. Vyžaduje si to značné úsilie, lebo
aj zvyšok sveta rozpoznal trend trvalej udrža -
teľnosti. Európsky priemysel sa preorientuje na
trvalo udržateľný. Ochrana životného prostredia
a sociálne otázky budú ešte významnejšie,
ako sú dnes. Ťažko predvídať, ktoré odvetvia
budú kvitnúť. Dá sa však jednoznačne hovo -
riť, že budúcnosť budú mať odvetvia, ktoré 
sa orien tu jú na ochranu životného prostredia
a využívajú zelené technológie, ako aj tie, kto-
ré preferujú sociálne správanie. Osoh budú
mať všetci. 

Vidíte v budúcnosti už nejaký príklad?
Jedným z dominantných bude pravdepodobne
elektromobil. Už existujú prototypy, prvé série
hybridných pohonov. Ale stále je to ešte hudba
budúcnosti. Viem však, že viacerí výrobcovia
už sú alebo čoskoro budú pripravení na milió   -
no vé objednávky. Pre tieto elektromobily
vznik ne inteligentná elektrická sieť. V ideál-
nom prí pade bude elektromobil odoberať 

energiu zo siete a v čase, keď ju potrebovať
nebude, vráti ju do siete.

Prečo by sa firmy mali rozhodnúť vy zná vať
hodnoty trvalej udržateľnosti? Niekedy môže
byť lacnejšie znečisťovať prostredie, igno -
rovať moderné technológie.
V otázke je skrytá aj odpoveď, pretože firma,
ktorá si uvedomuje trvalú udržateľnosť, sa
snaží aj o nápravu hriechov z minulosti, keď
možno lepšia technológia ešte neexistovala.
Dnes existuje a firmy majú „povinnosť“ staré
zariadenia a postupy vymeniť, rekonštruovať.
Je to v ich vlastnom záujme, veď šetria nákla dy,
znižujú riziká a zlepšujú svoju povesť. 

Povinnosť je to však len morálna.
Nemyslím si, že ide len o morálnu povinnosť.
V prvom rade je dôležité, aby firma rozmýš ľa la
dlhodobo. Môžeme napríklad predpokladať,
že emisie oxidu uhličitého budú spoplatnené.
takže sa treba pripraviť. Existuje ešte jedna sú-
vislosť: povinnosťou štátu je starať sa o zdravie
obyvateľov. V tomto prípade stačí aj morálna
povinnosť.

Akú povesť má trvalá udržateľnosť v Ne-
mecku?
Je to nový pojem, ale konanie podľa neho sa už

presadilo. Typickými sú takzvané win-win situá-
 cie, kde vyhrávajú obe stany. Už sme hovorili
o žiarovkách: ak nahradím klasickú žiarovku
úspornou, tak po zrátaní má zisk každý. Výrobca,
spotrebiteľ i prostredie.

Nejaký čas ste pôsobili v Afrike. Akú má
tento kontinent perspektívu? Bude to vždy
„tretí svet“?
Afrika má vysoký potenciál, nielen vďaka suro-
vinám. Kontinent má príležitosť stať sa výkonnou
elektrárňou sveta. Jeden z africko-európskych
snov je priemyselná iniciatíva Desertec. V se ver-
nej Afrike plánuje vytvoriť sústavu elektrární 
z obnoviteľných zdrojov, najmä na využitie ener -
gie zo slnka. Predstava je, že z tohto tepla by
sa v Afrike vyrobila elektrická energia a vzduš -
ným vedením sa dostala do Európy. Dlho do bým
cieľom je zabezpečiť do roku 2050 zhruba 15 per-
cent spotreby elektriny pre Európu a značnú
časť spotreby pre africký región. Siemens je
jedným so zakladajúcich členov projektu 
De  ser  tec. Pre nás je zaujímavá najmä techno-
logická časť elektrární, solárnych i veter ných,
ako aj prenos elektrickej energie. Na vyše De-
sertec inšpiruje aj ďalšie krajiny, veľké púšt ne
oblasti sú napríklad v Číne. Vieme, že na púšte
dopad ne za šesť hodín toľko energie zo slnka,
že by vystačila na celú spotrebu ľudstva. 



I
de pravdepodobne o jednu z naj roz šíre nej -
ších aplikácií RFID. Na väčšine tovaru je
prilepená nálepka s meandrom z vodivého
materiálu, slúžiacim ako anténa, a RFID

čip, ktorý komunikuje s tým, kto k anténe vyslal
svoj signál – v našom prípade s rámom. RFID
má silné bezpečnostné ambície, ale ako uvidíte,
dokáže toho oveľa viac.

Nákupy budúcnosti
Už dnes sa môžete v predajni Metro v Duisbur gu
stretnúť s komplexným riešením predaja pomo-
 cou RFID. Na každom výrobku sú RFID čipy 
– okrem zjednodušenia nákupu to uľahčuje aj
doplňovanie tovaru a inventúry. A keďže sa
systém osvedčil, vybavia ním všetkých 180 pre -
dajní Metro v Nemecku. 
Ako sa tam bude nakupovať? Vezmime si typic-
kého zákazníka, napríklad pani Anetu Lindne  ro -
vú. Pri vstupe do predajne si vezme nákupný
vozík s dotykovou obrazovkou. Rám vozíka
obsahuje vysielač a snímače potrebné na pre-
vádzku RFID systému. Priloží svoju Metro kartu
k obrazovke, tá ju privíta a vstupná brána ju
vpustí dovnútra. „Všetko, čo vložím do vozíka,
sa mi objaví na obrazovke. Tak mám prehľad
o tom, aká je hodnota nákupu. Keď niektorý
tovar z vozíka vyberiem, automaticky sa zo
zoznamu odstráni,“ hovorí A. Lindnerová. „Keď
niečo nemôžem nájsť, pomocou klávesnice na
monitore vyťukám názov tovaru a na monitore
sa objaví mapa regálov s jeho umiestnením.
Vidím svoju súčasnú polohu i plán cesty, ako sa
k tovaru čo najrýchlejšie dostanem,“ vy svet ľu  je
spokojná zákazníčka. Všetko funguje vďaka
lokálnemu navigačnému systému vnútri pre -
dajnej haly. 
Keď si A. Lindnerová vybrala, prechádza poklad-
 nicou: „Pred pokladníkom klepnem na tlačidlo
check-out, údaje o obsahu košíku sa bezdrôto vo
prenesú do pokladničného systému a ja za pla-
tím. Nemusím nič vyberať na pás.“ 

RFID zvládne všetko
V Metre sa však predáva len kusový tovar. Sys-
 tém je pripravený aj na predaj zeleniny a ovocia.
Dáte ho na váhu s kamerou. Tá rozpozná, čo
na váhe leží a vydá nálepku s čiarovým kódom
a cenou. Na druhej strane nálepky, medzi papie -
rom a lepidlom, je RFID čip s anténou, ktorý
nesie informáciu o tovare a jeho cene, takže po
vložení do vozíka sa pripočíta údaj o tovare k to -
mu, čo je v ňom uložené. 
Rýchlejšiemu rozvoju RFID predajní stále brá -
ni cena RFID čipu. Pohybuje sa od 20 do 30
centov, čo je v niektorých prípadoch viac ako
cena tova ru. Pokles cien sa očakáva, až sa vo
väčšom meradle objavia RFID čipy z plastu 
a výrobcovia tovarov ich integrujú priamo 
do obalov. 

Budúcnosť nákupov: V obchodnom reťazci Metro v Nemecku vyskúšali technológiu RFID. 

Informácie 
na rádiových 
vlnách AUTOR: JIŘÍ NEDAL

FOTO: ARCHÍV AUTORA, SHUTTERSTOCK, SIEMENS

Určite poznáte nepríjemný zvuk pri vychádzaní z obchodu, keď
rám pri dverách začne zúrivo pískať a hore sa rozblikajú červené
svetlá. Veď ste predsa zaplatili! Ale predavačka zabudla deaktivovať
RFID čip, ktorý spôsobil trápnu situáciu, pre ktorú vás všetci
okoloidúci zvedavo sledujú. 
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O niekoľko rokov budeme mať v chladničke
čítačku RFID a obrazovka na jej dverách nás
bude informovať o tom, čo chladnička obsa hu je
– vrátane lehoty spotreby. Bez toho, aby sme
otvorili dvere. Chladnička dokáže aj sama upra-
viť režim chladenia tak, aby mala maximálne
efektívnu spotrebu. 

Zachraňuje ľudské životy
Pre zlé skladovanie, chladenie, prekročenie leho -
ty spotreby, ale aj nedôsledne vedenú dokumen-
 táciu prídu v susednom Rakúsku zhruba o dve
až šesť percent krvi v konzervách, ktoré musia
zlikvidovať. Ročne tak stratia jeden milión eur.
Tomu však odzvonila divízia RFID spoločnosti
Siemens IT Solutions and Services. Bude dodávať
špeciálne vrecká na krv so zabudovaným RFID
čipom sprevádzajúcim cestu konzervy od darcu
k pacientovi. 
Odborníci museli prekonať technický problém,
akým bolo preťaženie pri odstreďovaní krvi 
v centrifúgach. Na RFID čip pôsobilo päťtisíc-
násobné preťaženie, takže čip akoby sám mal
hmotnosť 1,5 tony. Špeciálne vyvinuté puzdro

teraz zabezpečí, že RFID čip preťaženie zvládne
bez ujmy. Na čip je možné uložiť až 30-tisíc úda-
 jov z integrovaných teplotných senzorov, kto ré
dokumentujú teplotný stav krvnej konzervy
počas jej služby. Údaje možno kedykoľvek pre-
čítať a analyzovať čítačkou pomocou rádiových
vĺn. Tým sa straty cennej tekutiny dostanú k nule. 
V Amsterdame zasa umiestnili pod kožu rizi -
kovým pacientom (angina pectoris, infarkt,
mŕtvica, cukrovka) čipy RFID. V prípade potreby
záchranárov informujú o ich diagnóze, krvnej
skupine a podobne.

Tam, kde to asi nečakáte
Automobilky Audi a BMW používajú na svojich
výrobných linkách riešenia RFID od Siemensu.
Nad pásy, ktorými prechádzajú dielce alebo
kom ponenty s nalepenými RFID čipmi, sú
umiestne né ich čítačky. Čipy nesú informácie
o vy ko na ných úkonoch. Výroba má prehľad 
o rozpracovanosti, údaje slúžia systému vyhod-
nocovania kvality výroby v rámci certifikácie
ISO. „Každý celok sprevádzal papier, kam sa
zaznamenávali údaje. Na konci linky sa potom

vyhodnotili. Teraz umastené papiere skončili.
Informácie o výrobku – kto na ňom robil a kto
ho kontroval – si vezie v čipe RFID so sebou. 
A vďaka tomu môžeme preukázať – ako vyža -
dujú normy ISO – všetky potrebné údaje,“ vysvet -
ľuje Carster Ranker, šéf kontroly kvality BMW.

Kreditná karta s čipom
Niektoré banky predstavili karty s technológiou
RFID. Nesú označenie MasterCard PayPass. Čip
nahradzuje magnetický prúžok. Výhoda karty je,
že ňou môžete platiť bez toho, aby ste ju vybrali
z peňaženky alebo aktovky. Ale rovnako ľahko,
ako si môže peniaze „stiahnuť“ obchodník, mô že
ich „ukradnúť“ na svoje konto aj zlodej. Preto
sa zdokonaľujú systémy sekundárnej ochrany
kariet, napríklad obmedzením vyslaného výkonu
z karty, aby bolo potrebné kartu fyzicky priblí -
žiť do „zorného“ poľa čítacieho zariadenia, a to
býva len niekoľko centimetrov. 
Technológie RFID má naozaj široké oblasti vy -
užitia. Existujú aj ďalšie aplikácie slúžiace na
zvýšenie bezpečnosti ľudí i chorých. RFID je
technológia budúcnosti.

Čo to je RFID?
Radio Frequency Identification (RFID – iden-
tifikácia na rádiovej frekvencii) je ďalšia
generácia identifikátorov navrhnutých (nielen)
na identifikáciu tovaru, ktorá nadväzuje na
systém čiarových kódov. Objavuje sa aj v kre-
ditných kartách, ktoré umožnia bezkontakt né
snímanie údajov jednoduchým priblížením
k čítaciemu zariadeniu. Základom činnosti je
čip pracujúci pasívne alebo aktívne. Ak sa
pasívny čip objaví v dosahu čítačky, využije
anténou (meander umiestnený okolo čipu)
prijatý signál na nabitie napájacieho konden-
zátora a odošle odpoveď. V režime aktívnej
činnosti ide o zložitejší a drahší systém, pre-
tože obsahuje aj napájanie – a je teda schop ný
sám vysielať svoje identifikácie. Aktívne čipy
sa používajú na aktívnu lokalizáciu. 

Víťaz: Náramky s RFID čipmi umožňovali podrobnú 
analýzu výkonov bežcov maratónu v Singapure.

Čipy v nemocnici: RFID čip lokalizuje pacientov 
v newyorskej nemocnici Jacobi Medical Center. 

Krvná konzerva: RFID čip ju sprevádza od darcu 
k pacientovi a stále stráži podmienky skladovania.

Nový materiál: Poly IC zníži ceny RFID čipov a prispeje k ich širšiemu uplatneniu v obchodoch.



P
ôvodné kyvadlové lanovky šplhajúce
sa k vrcholom po jedinom nosnom lane,
ktoré si pre svoju odvážnosť vyslúžili
názov „kráľovné hôr“, zostarli a nahra -

dzujú ich presklené, neraz dvojposchodové ka-
bíny jazdiace v závese po dvojici nosných lán.
Alebo sa ako takzvané funitely pripínajú na pár
obežných lán. Ich kapacita sa priblížila až 
k šty rom tisíckam cestujúcich za hodinu a pod-
ľa štatistík sú najbezpečnejším druhom do-
pravy. 

Lanovky, o ktorých sa hovorí
Už vyše sedemnásť rokov priťahuje turistov i ly-
žiarov otočná panoramatická lanovka Rotair,
ktorá sa pri krátkej ceste na vrchol Anjelskej
hory zo švajčiarskeho Titlisu s osemdesiatimi
cestujúcimi pomaly otáča.
Prvá „dvojposchodová“ kyvadlová lanovka v Sam-
 naune na pomedzí Švajčiarska a Rakúska pre -
pravuje rýchlosťou 36 km/h od roku 1994 na
dvojici nosných lán až 180 cestujúcich na trase
dlhej 2 259 metrov. Strojovňa riadená systémom
Siemens je vybavená elektropohonom s výko nom

1 730 kW. Kabína má robustný záves pripevne ný
k behúňu s 32 pojazdovými kolesami, s párom
havarijných bŕzd a núdzovým hydraulickým
pohonom pre prípad havárie v strojovni. Druhá
jazdí v Japonsku a tretia Vanoise-Express si
kabínami pre dvesto cestujúcich vyslúžila zápis
do Guinnessovej knihy rekordov. Od roku 2004
spája najrušnejšie francúzske lyžiarske stredis ká
medzi vrcholmi Les Arcs a La Plagne. Dvojpos -
chodové kabíny prechádzajú údolie vo výške
380 metrov rýchlosťou 45 km/h. V prípade nú dze
sa spustí niektorý zo štvornásobných zá chran-
 ných systémov, pričom jeden z nich dokonca
umožňuje prestup po vysunutom spojova-
com moste do nezávisle jazdiacej druhej
kabíny. 

Nekončiace inovácie
Vešanie väčších presklených kabín pre 40 cestu-
 júcich medzi párom rovnakou rýchlosťou idúcich
lán umožňuje novému typu lanoviek – funi te lom
– jazdiť aj pri stokilometrovom nápore vetra.
Prvýkrát vyšli pred pätnástimi rokmi vo fran -
cúzskom stredisku Val Thorens a v známom

Squaw Valley v Kalifornii a v súčasnosti sa nimi
pýšia desiatky horských stredísk. Vďaka zabez-
pečovacej technike a novým typom poháňacích
staníc s meničmi a silnoprúdovou elektronikou
sa kabíny rozbiehajú bez pohojdávania, kto ré mu
pri prejazde stožiarov bránia aj pneumaticky
odpružené závesy. Na staniciach umožňujú bez-
pečný výstup a nástup cestujúcich s detskými
vozíkmi i vozičkárom. Kabíny sú komfortne
vybavené, vykurované, výhľad ponúkajú veľké
okná s ochranou proti UV lúčom. Vrchol pohod lia
ponúka od roku 2007 funitel od firmy Doppel mayr
v rakúskom Galzigu. Aby cestujúci ne mu se li na
vyvýšenej „konečnej“ zostupovať a nastupovať
po schodiskách, dvadsaťštyrimiestne obrovské
kabíny pri dojazde automaticky zostupujú po-
 mocou velikánskych lanových kolies do prí -
zemia v rovine ulice, kde otvoria svoje dvere. 
S ešte širším rozchodom nosných lán prichá dza -
jú takzvané funifory. Na spôsob kyvadlových
lanoviek jazdia ich behúne po páre nosných
lán ako po vzdušných koľajniciach s rozchodom
3,8 metra a hore i dolu ich plynule ťahá jedno
dvojito vedené ťažné lano. 

Na svete jazdí vyše deväťtisíc kyvadlových a obežných lanových dráh s kabínkami a sedačkami.
Sprístupnili vrcholy veľhôr, sú magnetom lyžiarskych a turistických centier a prispôsobujú 
sa štýlu moderného života.

AUTOR: JAN TŮMA
FOTO: AUTOR, ARCHÍV AUTORA

Peak 2 Peak: V centre Whistler-Blackomb spája štyri 
kilometre vzdialené vrcholy Whistleru a Blackombu.

Kombinované lanovky: Umožňujú vypúšťať na trať vy-
 kurované kabínky alebo sedačky pre šesť až osem lyžiarov. 

Kuriózne: Otočné gondoly Stuckli-Rondo sa večer pre-
najímajú na gurmánske jazdy. 
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Úspechy švajčiarskych „trojčiat“
Ešte predtým, ako sa švajčiarska firma Von Roll
roku 1996 stala súčasťou dnešnej spoločnosti
Doppelmayr Seilbahnen, prišla s nápadom krí-

ženca obežných lanoviek s odpojiteľnými kabín -
kami a troch lán, označovaného ako 3S (Drei
Seile). Odpojiteľné kabínky pre 28 cestujúcich
v závese osemkolesových behúňov jazdiacich po

dvojici nosných lán sa na koncových staniciach
po nástupe cestujúcich a pozvoľnom rozbehu
automaticky pripájajú na obiehajúce ťažné lano
patentovanými spínacími systémami. Rýchlosťou
25 km/h tak zvládnu prepravu až päťtisíc ľudí 
za hodinu. Dvojité nosné laná umožňujú pre -
konávať rekordné rozpätie medzi stožiarmi mi-
moriadnej výšky. Vlani získali hneď dva svetové
rekordy v prekonanom rozpätí i v dĺžke a výške
stúpania. 
K pripravovaným Zimným olympijským hrám
2010 si severoamerické centrum Whistler-Black-
comb obstaralo od firmy Doppelmayr lanovku
3S výstižne pokrstenú ako Peak 2 Peak, pretože
spája vrchol Whistleru so štyri kilometre vzdia -
leným vrcholom Blackcombu. Vyštartovala na
Vianoce 2008 a prepravuje až dvetisíc cestujúcich
za hodinu rýchlosťou 7,5 m/s vo výške 430 met-
rov nad údolím. Aby nedošlo k vzdušnej kolízii,
lanovka má blikajúce svetelné hradlá na trase
a radarové detektory, ktoré pri priblížení lie -
tadla či vrtuľníka začnú vysielať výstražné
signály na frekvenciách pridelených lietad -
lám. 

Lanovky sa poľudšťujú 
Najrozšírenejšie sedačkové a kabínkové lanovky, ktoré sa po nástupe cestujúcich pripájajú auto-
matickým závesom na jediné dopravné lano, nezostali pokroku nič dlžné. Kapacita sedačiek sa
zvýšila až na osem osôb a pred nepohodou ich chránia „bubble“ štíty. Aerodynamicky tvarované
gondoly kabínkových lanoviek, teraz aj s kúrením a automatickým otváraním a zatváraním dverí,
pojmú osem až šestnásť cestujúcich. Spojiť navzájom prednosti sedačkových a kabínkových
lanoviek sa najnovšie darí takzvaným kombinovaným lanovkám. Rozmerom väčšie koncové
stanice umožňujú podľa ročného obdobia, počasia a záujemcov (turisti, rodiny s deťmi, lyžiari)
vypúšťať v intervaloch pod jednu minútu buď kabínku, alebo sedačku. 
Niektoré kabínkové lanovky sa pri jazde otáčajú okolo svojej osi, aby umožnili výhľad na krajinu.
Jedna z prvých lanoviek Stuckli-Rondo vo švajčiarskom Satteli profituje aj z ponuky večernej
pomalej vyhliadkovej gurmánskej jazdy. Pre záujemcov majú v depe pripravených niekoľko
kabínok s jedálenským stolom, grilom a chladničkou pre šesťčlenné „párty“. Večerná spomalená
jazda trvá až tri hodiny na vrchol a späť.
Ešte väčší prevrat pripravujú organizátori lyžiarskeho šampionátu 2013 v rakúskom stredisku
Schladming. Údolná stanica kombinovanej lanovky bude po prvý raz na svete slúžiť ako komplexné
stredisko s lyžiarskym servisom, reštauráciami a informačným strediskom s projekciou na sklené
fasády. Ľudí bude „vysielať“ podľa záujmu na striedavo pripojovaných osemsedačkách alebo
v gondolách GoldenJet. 

Otáčacia: Rotair umožňuje 80 pasažierom panoramatický pohľad na Engelberg pod 
vrcholom Titlisu.

S vykurovaním: Vykurovaná kabína funitelu Gletscherbus v rakúskom Kaprune 
sa preťahuje krátkymi závesmi cez batériu kladiek na podpere.

Svetový rekordér: Dvojpodlažná lanovka Vanoise-Express vyráža s dvesto cestujúcimi
zo stanice La Plagne.



Každý dnes berie ako úplnú samozrej-
mosť, že ho auto spoľahlivo dovezie do
cieľa pomocou satelitnej navigácie GPS,
že kuriérska služba mu expresne doru čí
balíček z Hongkongu alebo že si na
internete vyhľadá potrebné informácie.
Málokto vám však odpovie na celkom
triviálnu otázku, koľko elektriny za deň
spotrebuje jeho počítač, práčka či 
tele vízor. To by sa však už čoskoro
malo zmeniť.

Ako elektrine
zvýšiť IQ 

AUTOR: MARKUS HONSIG, VLADO DUDUC
FOTO: HI!TECH, PICTURES OF THE FUTURE
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C
hybu údajne spôsobil výpadok na pre -
nosovej sústave z vodnej elektrárne
Itaipu, najväčšej hydroelektrárne na
americkom kontinente. Brazília z nej

čerpá dvadsať percent elektrickej energie, Para -
guaj až 95 percent. Okamžite sa objavili obavy,
či Brazília zvládne prípravu majstrovstiev sveta

vo futbale v 2014 a o dva roky nato olympij ských
hier v Rio de Janeiro.
Podobné havárie však nie sú ničím výnimočným.
Pamätného 14. augusta 2003 na východnom
pobreží USA zostalo bez elektriny obrovské úze -
mie medzi Torontom, Detroitom a New Yorkom.
Obrazovky počítačov stmavli, zastavili sa vlaky,

v uliciach jačali húkačky zách ranných služieb
a Wall Street sa prepol do núdzového osvetlenia.
Trvalo až 48 hodín, kým sa podarilo obnoviť
dodávky elektriny, počas ktorých bol najvys pe-
 lejší ekonomický región sveta mŕtvy. Európski
výrobcovia elektriny okamžite vydali vyhlásenie,
že na starom kontinente je takáto havária len

A bola tma...
Svetlá na ulici sa nakrátko stíšili, zablikali, až napokon úplne zhasli. Sao Paulo, Rio de Janeiro a ďalších
štyridsať miliónov ľudí zostalo na niekoľko hodín bez elektriny. Brazília a Paraguaj len pred pár dňami
zažili najväčší výpadok v histórii.
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málo pravdepodobná, pretože využívajú diver-
 zifikované systémy. Ale už o dva týždne neskôr
Londýn a jeho širšie okolie museli čeliť rovna ké -
mu osudu. Približne dvadsať percent zdrojov
vypadlo zo sústavy, čo spôsobilo kolaps doprav-
 ných systémov. O ďalšie štyri týždne zostal po
tme juh Švédska a Dánsko a o päť dní na to aj
Taliansko. Čo je to blackout, zažilo približne
päť desiat miliónov Európanov. Nasledujúci vý-
pa dok elektriny v novembri 2006 uvrhol do
tmy už takmer celú západnú Európu.
Dôsledok, ktorý z toho vyplynul, bol mimoriad  ne
závažný – priemyselná produkcia a komuni ká cie
sa zastavili. Podľa štúdie Technickej univerzity
vo Viedni sa straty za každú nedodanú kilowatt -
ho dinu počas európskych výpadkov vyšplhali
na päť až 35 eur.
Pod všetky výpadky sa podpísali okolnosti, ktoré
v posledných desaťročiach zväčšovali zraniteľ -
 nosť elektrizačných sietí. Bol to najmä prudký

rast obchodovania s elektrinou a s tým súvisia ce
vyťaženie infraštruktúry, dokonca i pri normál  -
nej prevádzke. V prípade amerického blackoutu
situáciu ešte zhoršilo nadmerné pripájanie
opo trebovaných klimatizačných jednotiek počas
horúcich letných dní.
Negatívnu úlohu pri výpadkoch zohral aj rastúci
počet producentov elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie. Solárne a veterné elektrárne
patria medzi takzvaných nestálych výrobcov,
ktorí raz dodávajú do siete veľa elektriny, ino -
kedy málo a niekedy vôbec nič. Solár ne a veter-
né zdroje spoľahlivo fungujú iba pri sku toč ne
širokej distribúcii a rozlohe regulo va nej zóny.
Jadro problému však aj v takýchto prípadoch
pretrváva – nestáli producenti ener gie pri ná -
šajú vysoké nároky na flexibilitu ria denia sie -
tí.
Navyše výroba elektriny je čoraz viac decentra-
 lizovaná. Mikroelektrárne v mestách a obciach,

bioplynové stanice na farmách, fotovoltaické
články na strechách súkromných domov alebo
priemyselné zariadenia majú z roka na rok väčší
podiel na výrobe elektrickej energie. To si vy -
ža du je centralizovať kontrolu elektrickej in-
fraštruk túry na všetkých úrovniach.
Odhaduje sa, že do roku 2050 bude v pre-
vádz ke približ ne desaťtisíc solárnych elektrár-
ní, ktoré vyprodu kujú až trojnásobne viac
elektrickej energie ako všetky súčasné jad ro -
vé elektrárne. Bude ich však potrebné neja -
kým spôsobom integrovať do elektrizačnej
siete.
Odpoveďou na tieto globálne výzvy sú inteli -
gentné siete, takzvané smart grids. Predsta vujú
trvalo udržateľný energetický systém, ktorý
nezávisle reguluje nestálych výrobcov energie.
Jeho súčasťou sú aj prechodné skla diská na
uchovávanie elektriny medzi periódami s vy so -
kou a nízkou produkciou elek triny. 

Z
hruba pred rokom spustili Siemens 
a RWE Energy prvú virtuálnu elektrá reň,
ktorá prepoji la deväť vodných elektrár-
ní v Severnom Porý ní-Vestfálsku. Tento

krok predznamenáva budúci vývoj v oblasti
elek troenergetiky. Širšie využívanie obno vi teľ-
ných zdrojov si totiž vyžiada aj nové energetic ké

siete a nový spôsob ich ria de nia. Výroba elektri -
ny z vetra alebo slnka je decentralizovaná a pro-
 dukuje sa v oveľa menších zdrojoch, ako sú
tradičné elektrárne. Dokonca aj domácnosti sa
budú postupne zapájať do výroby elektrickej
energie pomocou kombino vaných kotlov. Okrem
ohrevu sa teplo využije aj na produkciu elektri ny,

tak ako sa to vo veľ kom deje napríklad v paroply-
nových cykloch. Domácnosti sa zmenia na mikro-
elektrárne.
Malé elektrárne však nie sú schopné dodávať do
siete dostatočné množstvo elektrickej ener  gie.
Okrem toho veterná a slnečná energia sa omno -
ho horšie riadi, pretože elektriny je buď priveľa,
alebo príliš málo, navyše nie vždy v správ nom
čase. Výsledkom sú prerušované dodávky, ktoré
nezaručujú potrebné množstvo elektriny.
Všet ky tieto nedostatky prinášajú nové výzvy
pre trh s elektrickou energiou vrátane bez -
peč  nosti do dá vok a energetických bilancií.
Elektrina je totiž tovar, ktorý sa nedá skla -

Elektrická sieť s mozgom
Elektrinu možno na rozdiel od ropy alebo uhlia vyrábať 
z obnoviteľných zdrojov – vetra, slnečného žiarenia či morskej
vody, ktoré sú v podstate nevyčerpateľné. Aj preto sa o nej 
hovorí ako o energetickom nosiči budúcnosti.

Blackout v New Yorku: Trvalo 48 hodín, kým sa energetikom podarilo obnoviť dodávky elektriny po kolapsu prenosovej sústavy v auguste 2003.



dovať, alebo presnejšie, ktorý nie je možné
skladovať v dosta točnom množstve a na do sta-
točný čas.

Virtuálne elektrárne
Aj keď sila vetra a hodiny slnečného žiarenia sú
relatívne nespoľahlivé zdroje energie, spolu 
s vhodnou elektrickou sieťou môžu byť stabil-
 ným prvkom aj vo veľkoplošných energetických
sústavách. Potvrdil to aj projekt virtuálnej elek-
 trárne v Severnom Porýní-Vestfálsku. Najväčší
nemecký dodávateľ RWE Energy sústredil deväť
malých vodných elektrární spoločnosti North
Rhine Westphalia s výkonmi od 150 do 1 100 kilo-
 wattov do jedného virtuálneho zdroja s celko vým
výstupom 8 600 kilowattov. Postupne k nemu
pripoja aj veterné elektrárne a elektrárne na
biomasu. Ako celok fungujú omnoho efektív nej -
šie, navyše s nižšími vplyvmi na ovzdušie, pre-
tože obnoviteľné zdroje možno v tejto štruk túre
lepšie vybilancovať.
Tradičnú energetickú infraštruktúru tvoria veľké
elektrárne, ktoré dodávajú elektrickú energiu
do centrálnej prenosovej siete vysokého a veľmi

vysokého napätia. To sa v budúcnosti zmení.
Technológie potrebné pre fungovanie virtuálnych
elektrární predstavujú to najlepšie, čo dnes

existuje v oblasti komunikácií a manažér -
skych nástrojov. Zariadenia pre pilotný pro-
jekt virtuál nej elektrárne RWE vyvinul
Sie mens. Ide o sys témy distribúcie energetic -
kých zdrojov DER a decentralizovaného manaž-
 mentu energií DEMS. Prvý zlučuje jednotlivé
elektrárne do spoločnej siete, druhý vytvára
denný prevádz kový plán podľa aktuálnych
cien a požiadaviek zákazníkov a zároveň 
ur čuje, ktoré elektrárne a kedy sa pripoja 
k sie ti.

Inteligentné siete
„Systém manažmentu DEMS prináša do siete
inteligenciu,“ tvrdí Günther Brauner, riaditeľ
Inštitútu pre elektrické systémy a ekonomiku
energetiky na Technickej univerzite vo Vied ni.
Inteligencia bude o pár rokov potrebná aj na
prepojenie lokálnych a centrálnych sietí. Inteli-
gentnú sieť môže doplniť vhodná akumulačná

elektráreň, napríklad prečerpávacia vodná
elektráreň, kde sa bude sústreďovať prebytoč ná
energia. „Na tento účel budeme v Rakúsku po-

trebovať väčšie akumulačné kapacity,“ konšta-
tuje G. Brauner, ktorý by rád videl zvýšenie
rakúskych akumulačných kapacít zo súčasných
1 800 na 5 000 megawattov. Potom by žiadna
hodina energie zo slnečného svitu ani veternej
sily nevyšla nazmar.
Základnou požiadavkou pre naplnenie týchto
cieľov bude veľmi výkonná elektrická sieť. „To je
veľmi dôležité,“ zdôrazňuje aj Leonhard Loibl,
riaditeľ oddelenia pre prenos a distribúciu elek-
 trickej energie spoločnosti Siemens Austria.
„Zvlášť pri zapojení decentralizovaných výrob-
 cov, aby bolo možné riadiť toky elektrickej
energie. Elektrina si totiž vždy vyberá cestu
najmenšieho odporu, aj keď je dlhšia.“ Riadiť
prenosy elektriny po vopred definovaných tra-
sách umožňujú flexibilné AC prenosové systémy
FACTS. Možno si ich predstaviť ako svetelné
semafory na križovatkách vo veľkom meste,
ktoré sú rozmiestnené a načasované tak, aby

Siemens sa spolu s ďalšími priemyselnými podnikmi zúčastní na iniciatíve
Desertec, ktorej cieľom je zabezpečiť pre Európu, Blízky východ a severnú
Afriku trvalo udržateľnú energiu. Vyplýva to z memoranda o porozumení,
ktoré 13. júla podpísali v Mníchove. Ekologická elektrina vyrábaná v so lár-
 nych tepelných elektrárňach na Sahare a veterných farmách na severe
čierneho kontinentu sa bude dopravovať do regiónov s vysokou spotrebou
energie. Autori iniciatívy už začínajú pracovať na technickom a finanč nom
pláne. „Desertec je projekt, ktorý má výrazne prispieť k trvalo udržateľným
dodávkam elektriny v rámci pripravovaného energetického mixu,“ zdô raz-
 nil René Umlauft, šéf divízie obnoviteľných energií v Siemens Energy.
Púštne oblasti na Zemi absorbujú za šesť hodín viac energie, než ľudstvo
spotrebuje za celý rok. Keďže na Sahare svieti slnko okolo 4 800 hodín do
roka, predstavuje obrovské možnosti pre výrobu solárnej energie. Solárne
elektrárne s rozlohou tristo krát tristo kilometrov by dokázali pokryť

celosvetovú potrebu elektriny. Cieľom iniciatívy Desertec je do roku 2050
uspokojiť 15 až 20 percent dopytu Európy po solárnej a veternej energii.
Elektrickú energiu vyrobenú v púštnych oblastiach Afriky bude treba
dopravovať spotrebiteľom v Európe na vzdialenosť dvetisíc kilometrov.
Napriek tomu, že ide o veľké diaľky, pre vysokonapäťové technológie
pre nosu jednosmerného prúdu HVDC to nepredstavuje problém.
Sie mens už realizoval takýto projekt napríklad v Číne. Pomocou tech-
 nológie HVDC prenáša päťtisíc megawattov elektriny z vodných elektrární
vo vnútrozemí krajiny do miest na východnom pobreží, vzdialených
1 400 kilometrov. Po tejto elektrickej diaľnici sa do záťažových regiónov
dostáva až 95 percent elektriny. Pri použití tradičného striedavého prúdu
by sa počas prenosu stratilo približne 400 megawattov. Nízke straty pri
prenose prispeli i k zníženiu emisií oxidu uhličitého o tri milióny ton
ročne.

Elektrické diaľnice

Detailné informácie: Systémy AMIS pokrývajú celú reťaz toku elektrické energie od výrobcov až ku konečnému spotrebiteľovi.



udržali dopravu v pohybe. Na veľké vzdia le nos ti,
ktoré možno prirovnať k diaľniciam na trans-
port elektrickej energie, je nutné používať
prenos jednosmerného prúdu, pri ktorom 
sú nižšie straty. Takýmto spôsobom sa bude
prenášať elektrina napríklad z veterných elek-
trární na otvorenom mori na pobrežie. Len
inteligentne prepojené siete s jednosmerným
a striedavým prúdom budú schopné splniť
bu dúce potreby spojené s kolísaním potrieb
elek trickej energie, využívaním obno viteľ ných
zdro   jov energie a prenosmi na dlhé vzdiale -
nosti.

Inej cesty niet
Dnešný problém ľudstva nie je ani tak nedo sta-
 tok energie, ako skôr nedostatok vhodných
technológií a infraštruktúry. Obnoviteľné zdroje
energie by postačili na zásobovanie sveta dosta-
točným množstvom elektriny. Napríklad spo -

trebu elektriny v celej Európe možno pokryť
využitím slnečného žiarenia, ktoré dopadá na
územie africkej Sahary s rozlohou dvesto krát
dvesto kilometrov. Spoľahlivo a nezávisle záso -
bovať Európu elektrinou by dokázali aj zdroje
veternej energie zo severu, slnečnej energie 
z juhu a vodnej zo severu a východu kontinen-
tu. Mohla by sa z nich vytvoriť hustá sieť vý -
robcov čistej energie. Na to však treba rýchlu
a efektívnu dopravu energie po celej Európe. 
Vysokonapäťový prenos jednosmerného
prúdu je však chúlostivá politická téma. Len
ťažko si predstaviť, že sa vybuduje celkom
nová tisícki lo voltová sieť pokrývajúca celú
Európu. Odpor verejnosti proti mohutným
stožiarom elektric kých vedení je priveľmi
silný. G. Brauner je však presvedčený, že inej
cesty niet. „Potrebujeme diaľnice pre elektri -
nu,“ upozorňuje expert Tech nickej univerzity
vo Viedni. 
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lektromer bude musieť byť inteligent-
 nej ší. Bude sa musieť naučiť presnej šie
merať spotrebu a sledovať čas zapínania
zariadení a spotrebičov, aby sa dali uplat-

ňovať flexibilné modely sadzieb. Inteligentná
sieť a inteligentné merače predstavujú dva nosné
piliere modernej elektrizačnej sústavy. Umožnia
koordinovať výkyvy zaťaženia v sieti na jednej
strane a nároky koncových používateľov na stra -
ne druhej, čím sa vytvorí základ pre optimálnu
bilanciu výroby a spotreby elektrickej energie.
Inteligentné elektromery sa už nejaký čas použí-
vajú v USA. Siemens nedávno predstavil novú
generáciu automatického meracieho a informač -
ného systému AMIS, ktorý do inteligentných
elektromerov pridáva doplnkové funkcie.
„Nebudú zaznamenávať iba spotrebu jednot li -
vých domov v časovej postupnosti, ale pokryjú
celý tok elektriny – od producenta až po konco -

Aj elektromer 
bude inteligentnejší
Tradičný elektromer, tak ako ho poznáme dnes, je jednoduché
zariadenie, ktoré nedokáže plniť úlohy súvisiace s efektívnejším
využívaním elektrickej energie. Vie merať iba spotrebu elektriny
– a to je málo. Funkcie, ktoré si vyžadujú vyššiu inteligenciu 
a presnosť, už nezvláda.

digitalSTROM: Inteligentný čip dSID zabezpečí pre
bežné spotrebiče šesť nových funkcií na riadenie energie.

Princípy inteligentnej
elektrizačnej siete:
1. Veľké elektrárne sú

hlavným dodávate-
ľom elektrickej ener-
gie

2. Emisie oxidu uhliči-
tého sa nepretržite
monitorujú

3. Elektrické vozidlá slú-
žia ako sklad energie
a nástroje na vyrovná-
vanie bilancií

4. Inteligentná interakcia
medzi elektromermi
v domácnostiach,
riadením spotreby 
a cenami elektriny 
na trhu.

Elektrické diaľnice: IT a komunikačné technológie 
zvyšujú možnosti riadenia v energetických sústavách. 



vého spotrebiteľa,“ vysvetľuje Gerd Pollhammer,
riaditeľ oddelenia Energy Automation spo loč -
nosti Siemens Austria.

Rakúsky experiment
Presné údaje o spotrebe sa budú zbierať na trans-
 formátorových staniciach a automaticky posielať
do riadiaceho centra, kde sa využijú nielen na
manažment siete, ale aj na fakturáciu. Elektro -
mery a transformátorové stanice budú komuni -
kovať po rozvodoch elektrickej energie, takže
nebude potrebné budovať žiadne doplnkové
komunikačné kanály. Systém AMIS má otvorené
rozhranie a bude ho možné pomocou softvé ro -
vých aktualizácií rozširovať o ďalšie aplikácie
a funkcie. Zároveň sa k nemu budú dať pripojiť
aj plynomery, vodomery a merače tepla. V bu -
dúcnosti bude pomocou systému AMIS možné
regulovať aj dodávky elektriny zo solárnych
panelov na streche. „Schopnosť obojsmernej

akcie je hlavnou požiadavkou pre budúce siete,“
dodáva G. Pollhammer.
Pilotnú prevádzku systému AMIS s desaťtisíc
elektromermi, ktorá má otestovať jeho praktic-
ké fungovanie, zabezpečuje od vlaňajšieho
októbra spoločnosť Upper Austrian Company
Energie v okrese Vöcklabruck v Rakúsku. Nor-
mál na prevádzka by sa mala rozbehnúť už v tých-
to dňoch, pričom každý rok by firma mala
na inštalovať stotisíc nových inteligentných
elektromerov. Vďaka nim zákazníci získajú
oveľa detailnejšie informácie o spotrebe elek-
triny. „Budú môcť odhaliť skrytých požieračov
elektriny vo svojich domoch či bytoch a opti-
malizovať spotrebu,“ upozorňuje vedúci pro-
jektu Johann Kaltenleithner.
Získané údaje sa budú kombinovať s modelmi
sadzieb, ktoré budú vyjadrovať rozdiely medzi
drahými a lacnými časmi spotreby elektriny,
ako sa to už robí napríklad pri mobilných tele-

 fónoch. Z inteligentnej siete budú mať úžitok
všetci. Prevádzkovateľ si bude môcť lepšie roz-
vrhnúť distribúciu elektrickej záťaže, vďaka
čomu bude môcť využívať sieť efektívnejšie.
Spotrebiteľ zasa bude môcť ušetriť peniaze,
ak si práčku nezapne neskoro popoludní ale -
bo podvečer, keď je energetická špička v pl -
nom prúde, ale počká s praním do nočných
hodín. 

Inteligentné zásuvky
Čo však zatiaľ absentuje pri vytváraní inteli gent-
 ných rozvodných elektrických sietí, sú inteli -
gentné sieťové zásuvky a inteligentné koncové
spotrebiče a zariadenia. Ak by dokázali komu-
nikovať s elektromermi tak ako systém AMIS,
vedeli by určiť najlepší a najlacnejší čas odberu
elektriny – kedy zapnúť chladničku, práčku ale -
bo umývačku riadu, aby sa prispôsobili aktuál-
nemu stavu elektrickej siete. 

Digitálna elektrina
Systém na meranie spotreby elektriny pomo-
cou inteligentných elektromerov bude naj -
účinnejší vtedy, ak sa k nemu pripoja
in teli gentné spotrebiče a zariadenia. Tie sa
však zatiaľ prakticky vôbec nevyrábajú. To
má za následok, že riešenia, ktoré už dávno
fungujú v priemysle, zatiaľ nie je možné
uplatňovať v domácnostiach – manažovať
spotrebu elektrickej energie podľa aktuálne ho
zaťaženia siete a času odberu. Aj v prípade,
že by sa tieto inteligentné spotrebiče dostali
už čoskoro na trh, potrvá ešte dlho, kým sa
situácia zmení, keďže chladničky a práčky sú
drahé produkty s dlhou životnosťou a nedajú
sa tak rýchlo vymeniť.
Aliancia digitalSTROM, ktorá vznikla pri Švaj-
 čiarskom federálnom technologickom inšti-
túte v Zürichu, navrhla riešenie, ako toto
obdobie preklenúť. Ide o vysokonapäťový čip,
ktorý sa dá pripojiť priamo na domácu sieť.
Je schopný zabezpečiť komunikáciu so sieťou
bez dodatočnej infraštruktúry a poskytnúť
každému vypínaču a spotrebiču vlastnú
iden titu. „Elektrina už viac nebude hlúpa,“
hovorí zakladateľ neziskovej organizácie
digitalSTROM Ludger Hovestadt. Spotrebiče,
ktoré sa doteraz dali len vypnúť a zapnúť,
zrazu majú šesť nových funkcií na riadenie
energie – od práce v reálnom čase, merania
spotreby so znalosťou odberného bodu u všet-
kých jednotlivých elektrických spotrebičov
až po spoločné zapínanie skupín spotrebičov,
centrálnu funkciu zapínania a vypínania a ko-
 munikáciu s elektromerom.

Google dovidí až do chladničky
Spoločnosť Google, vlastník najrozšírenejšej
internetovej vyhľadávacej služby, sa začal
intenzívne zaoberať meraním spotreby elek-
trickej energie v domácnostiach. Vypočítal, že
ak by sme presne vedeli, koľko a kedy míňa
naša chladnička alebo rýchlovarná kanvica,
sami od seba a bez väčších obmedzení by sme
ušetrili takmer pätnásť percent energie. Na me-
ranie spotreby vytvoril začiatkom roka vlastný
softvérový nástroj Google PowerMeter a ne dáv-
no urobil ďalší dôležitý krok. Dohodol sa na
spolupráci s prvými energetickými podnikmi,
ktoré poskytujú služby miliónom ľudí. Tí budú
môcť monitorovať spotrebu svojich domác-
ností v reálnom čase pomocou spomínaného
softvérového nástroja. Google na svojom
blogu argumentuje, že „ak by len polovica
amerických domácností znížila spotrebu
elektriny o desať percent, bolo by to pre život-
né prostredie rovnaké, ako keby z ciest zmizlo
deväť miliónov áut“.

Nové technológie: Výkonné transformátory na prenos
prúdu s malými stratami už využívajú v Čine.

Solárny potenciál: Značnú časť spotreby v Európe
pokryje energia získaná na Sahare.

Inteligentné riadenie: Decentralizovaný manažment
DEMS je srdcom virtuálnej elektrárne.



M
ária Kováčová si vydýchla. Práve
sa podrobila vyšetreniu na mamo-
grafe, ktoré vôbec neobľubuje. Dob -
re vie, že pravidelná prehliadka je

najúčinnejšou prevenciou pre jednu z najzáker -
nejších civilizačných chorôb. Mária patrí do
rizikovej skupiny – vo veľmi mladom veku na
rakovinu zomrela aj jej matka. Svetová zdravot-
 nícka organizácia potvrdzuje, že rakovina prs -
níka sa každoročne diagnostikuje približne
jednému miliónu žien na celom svete. Nemec -
kí štatistici zasa vyrátali, že choroba postihne
kaž dú jedenástu ženu v krajine. Najvyššie ne -
bez pe čenstvo číha na ženy vo veku nad 55 ro -
kov. 

Dva uhly, dve snímky
Úspešnosť liečby a tým aj počet zachránených
životov sa od polovice deväťdesiatych rokov
rapídne zvyšuje. A to všetko vďaka diagnostic -
kým postupom, ktoré umožňujú objavenie
nádoru v ranom štádiu. Obrovský skok do-
predu urobila mamografia, technológia vy -

užívajúca na zobrazenie tkaniva prsníka
slabé röntgenové žiarenie. 
Keďže identifikáciu nádoru často sťažuje vrstev-
 natosť hustého tkaniva prsníka, snímajú ho
väčšinou lekári z dvoch rôznych uhlov – zhora
a diagonálne zo strany. Získavajú tak zobra ze nie
podpazušia a hrudnej oblasti. Dôvod? Väčšina
nádorov vyrastá práve vo vrchnej vonkajšej časti
prsníka, ktorá sa nachádza oproti podpazušiu. 
Zásadný pokrok pri snímkovaní dosiahli nové
digitálne mamografické prístroje. Prvé z nich
používajú nemocnice v Ázii a Európe. „Digitálny
mamografický skríning prináša lepšie výsledky
než analógové systémy najmä u žien s vysokou
hustotou prsného tkaniva,“ hovorí Thomas Mer-
telmeier, vedúci výskumného oddelenia spo -
ločnosti Siemens. 

Nižšia radiačná záťaž 
Na rozdiel od konvenčných mamografov,
ktoré používajú röntgenové filmy, je najnovší
prístroj vybavený digitálnym detektorom rönt-
genových lúčov. Na čo je to dobré? Vďaka digi-

talizácii výrazne stúpa kvalita snímok a znižuje
sa dávka ožiarenia. Navyše umožňuje sledovať
snímky v reálnom čase na počítači a ich elek-
tronickú archiváciu. Lekár tak nemusí čakať
na vyvolanie obrázkov, ale môže hneď určiť
prípadnú diagnózu. 
Tím T. Mertelmeiera pracuje na novom troj roz -
mernom postupe, ktorý je známy ako tomo syn-
 téza prsníka. Röntgenová lampa sa pri nej
pohy buje okolo prsníka a urobí 25 snímok 
v uhle od +25 do -25 stupňov. Skladanie cel ko vej
3D snímky je založené na podobnej technike,
aká sa používa v počítačovej tomografii, teda
z jednotlivých virtuálnych „rezov“. Lekári testujú
tri prototypy stroja a s doterajšími výsledkami
sú veľmi spokojní.

Kam nedovidí lekár, nazrie ultrazvuk
Časopis New England Journal of Medicine do ka -
zuje, že nebezpečenstvo ochorenia rakovinou
prsníka je približne päťkrát vyššie u žien s vy-
sokou hustotou prsného tkaniva. V Európe i USA
ju majú približne dve, v Ázii tri ženy z piatich.

Bitka o prsia

Zákerná choroba: Rakovinu prs -
níka každoročne diagnostikujú 
približne jednému miliónu žien 
na celom svete. 

AUTOR: JAN KOPECKÝ, MICHAEL LANG
FOTO: SIEMENS
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Čo rozhoduje o víťazstve v bitkách? Nepochybne včasné informácie a rýchlosť zásahu. Rovnako je to
v boji proti rakovine prsníkov. Našťastie lekári majú kvalitné zbrane – najnovšie zobrazovacie technológie. 



Klinické štúdie preukázali, že úspešnosť de-
tek cie nádoru v týchto prípadoch možno pod-
statne zvýšiť doplnkovým ultrazvukovým
vy šetrením. Pri nehmatateľných invazívnych
nádoroch vzrástla dokonca o 42 percent. Preto
by lekári radi pre sadili, aby sa ultrazvuk stal 
v týchto prípa doch súčasťou štandardného vy-
šetrenia prsníka. Ultrazvuk je neinvazívny zo-
 brazovací postup, ktorý je pre väčšinu žien 
v porovnaní s mamo grafiou pohodlnejší, pre-
tože nevyžaduje stla čenie prsníka. Navyše ho
zvládnu auto matic ké prístroje, ktoré sú schop né
vyšetriť celý prsník naraz. 

Kto poradí a upozorní?
Zhubný nádor sa objaví v priemere každej dvoj-
stej pacientke, ktorá podstúpi skríning. Ultra-
zvukové prístroje vyžadujú ručné vyšetrenie,
ktoré môže byť nepresné, a tak Siemens vyvi nul
systém, ktorý rýchlo a bezbolestne vyšetrí celý
prsník. Vytvorí 250 až 400 jednoduchých snímok.
Všetko to trvá len 60 až 90 sekúnd a pacientka
strávi v ordinácii päť až desať minút. Najdôle -
žitejšie je však čosi iné – prístroj sám urobí

komplexnú analýzu trojrozmerných údajov 
a upozorní lekára na prípadné nezrovnalosti.
Podstatne tak znižuje pravdepodobnosť, že
lekár niečo prehliadne. 

Čo všetko nás ešte čaká?
Výskumníci sa zameriavajú aj na vyšetrenie
prsníkov pomocou počítačovej tomografie (CT).
Dúfajú, že sa im podarí odstrániť problém pre-
krývajúcich sa tkanív vo vrstvovom zobrazení.
Konvenčná metóda CT sa zatiaľ pre skríning
rakoviny prsníkov nevyužíva, pretože dávky
ožiarenia sa považujú za priveľmi vysoké. Pri
novom postupe prechádza prsník pacientky
otvorom na spodnej strane vyšetrovacieho stola.
Röntgenová lampa s detektorom potom rotuje
pod stolom a vytvára trojrozmerný obraz. Plá-
nuje sa zmenšenie dávok ožiarenia na úroveň
mamografie a pritom dosiahnutie takmer rov-
 nakého rozlíšenia obrazu. 
Výskumníci pracujú aj na využití magnetickej
rezonancie (MRI). Tá je ideálna pre detekciu 
a zobrazenie nových krvných dráh. Nádor potre-
 buje hustejšie krvné zásobovanie, aby mohol

rásť. Vyššia koncentrácia ciev ho tak prezradí
vo veľmi ranej fáze vývoja. 
Rakovina sa môže obmedziť na vlastný prsník
alebo sa v pokročilejšom štádiu rozšíri do lym-
 fatických uzlín, kde možno očakávať metastázy.
Znalosť pokročilosti choroby je zásadná pre voľbu
vhodnej liečby, ktorá môže mať rozhodujúci
vplyv na šancu pacientky prežiť. Magnetická
rezonancia poskytuje snímky s najvyšším rozlí -
šením – lekár jasne vidí presné rozmery a tvar
nádoru už v raných štádiách. Ak nádor vytvoril
metastázy, možno použiť magnetickú rezonan-
ciu na skenovanie celého tela a odhaliť se kun-
dárne nádory. 
Až pôjde pani Mária na ďalší skríning, možno
digitálnu mamografiu nahradí trojrozmerná
tomosyntéza. Aby bola istota, že lekári nepre -
hliadnu nebezpečné tumory, podrobí sa tiež
ultrazvukovému vyšetreniu. A ak sa vôbec
nie kedy v jej prsníku objaví nádor, najnovšie
sys témy jej navrhnú individuálny spôsob
liečby. Vďaka tomu sa jej podstatne zvýši
šanca, že sa dožije podstatne vyššieho veku
ako jej matka. 

Najnovšie metódy: Snímok vľavo porovnáva presnosť 3D zobrazenia oproti dvojrozmernému snímkovaniu. Prístroj syngo MammoCAD zvýrazňuje podozrivo vyzerajúci výrastok
(v strede) a vpravo odhalil ultrazvukový skener cystu v prsníku. 

Ultrazvuk: Vyšetrenie ultrazvukom by sa malo stať štandardom u všetkých žien s vyššou
hustotou prsného tkaniva. 

Digitálna mamografia: Urýchľuje proces skríningu a poskytuje vysoko kvalitné 
snímky na včasné zistenie nádorov.
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D
iagnostické centrum Medicora, ako sa
nové pracovisko komplexnej rádio ló gie
nazýva, patrí na Slovensku k absolút-
 nej špičke. Slávnostné otvorenie ho

síce ešte len o niekoľko dní čaká, ale už zhruba
dva mesiace funguje v skúšobnej prevádzke.
„To znamená takmer naplno,“ hovorí prednosta
centra Peter Bořuta, ktorý zároveň šéfuje aj Kated -
re rádiológie a rádiologickej techniky na Slo -
ven skej zdravotníckej univerzite. Centrum sa
bude špecializovať predovšetkým na diagnostiku
kardiovaskulárnych ochorení, onkologických
chorôb a poškodení pohybového ústrojenstva,
ale aj na štandardné vyšetrenia.

Pod jednou strechou
Inštitút je vybavený prakticky všetkými moder -
nými diagnostickými systémami, ktoré sa dnes
využívajú v medicíne – magnetickou rezonan-
 ciou, počítačovou tomografiou, digitálnou
mamografiou alebo digitálnym röntgenom.

Technologický park čoskoro rozšíri i ultra-
zvukový prístroj. Všetky prístroje nesú značku
Siemens. Nachádza sa tu trojteslová magnetická
rezonancia, ktorá je jediná na Slovensku, keďže
doteraz sa u nás používali magnetické rezonan-
 cie so silou najviac 1,5 tesly. Rozsiahla flotila
prístrojov umožňuje lekárom naozaj komplexné
vyšetrenia a výber optimálnej metódy bez toho,
aby chorý pacient musel opustiť budovu.
„Sme síce privátne zariadenie, ale nebudú k nám
chodiť len vyvolení. Budeme spolupracovať so
všetkými zdravotníckymi zariadeniami na Slo-
vensku. Sme otvorení pre všetkých ľudí, ktorí
budú potrebovať špecializované rádiologické
vyšetrenie,“ sľubuje prednosta inštitútu. Vďa ka
modernej diagnostickej technike sa rapídne
skrátia čakacie lehoty na odborné vyšetrenia
a ročne dokážu obslúžiť 60-tisíc pacientov.

Najsilnejší magnet
Prehliadku sme nemohli začať inak ako na od -

delení magnetickej rezonancie, ktorá je zrej me
najväčšou pýchou inštitútu. Prednosta nás za-
viedol do miestnosti, kde traja lekári práve
diskutovali nad monitormi s pomaly sa hýbu -
cimi obrázkami o nejakom náleze. Za veľkou
sklenou tabuľou čnela v plnej kráse troj tes lová
magnetická rezonancia Magnetom Verio, v ktorej
práve ležala pacientka.
Podľa P. Bořutu pacienti oceňujú, že magnet je
kratší a priemer vyšetrovacieho tunela má až
70 centimetrov. „Keď sú vnútri, nemajú vďaka
väčšiemu priestoru také stiesňujúce pocity ako
v starších magnetických rezonátoroch,“ opisuje
výhody prístroja prednosta. Vyšetrenie trvá dva
až štyri razy kratšie a poskytuje vyššiu kvalitu
zobrazenia, na čom má hlavnú zásluhu silnej šie
magnetické pole. „Naše Verio je vybavené všet ký -
mi dvanástimi cievkami, takže nám umožňuje
diagnostikovať každú časť tela,“ pokračuje P. Bo-
řuta. Na každý druh vyšetrenia sa používa špe-
cializovaná cievka, iná na hlavu a iná na cievy.

Dorazil kráľ magnetov
Na samom okraji Bratislavy smerom na Rusovce stojí pri výpadovke nenápadná, hoci nová farebná
dvojbudova, akých v hlavnom meste v ostatných rokoch vyrástli desiatky. V jej prízemnej časti sa
nachádza špičkové zdravotnícke zariadenie.

AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
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Magnetom Verio: Vďaka silnému magnetickému poľu
3T a dvanástim cievkam trvá vyšetrenie dva až štyri razy
kratšie a poskytuje vyššiu kvalitu zobrazenia.



Tie prijímajú a vysielajú signály z magnetu, 
z ktorých sa potom skladá výsledný obraz. Verio
je schopné vyšetriť pacienta od hlavy až po päty
bez toho, aby bolo treba meniť cievky, pretože
umožňuje súčasne zapojiť až 102 cievkových
elementov pripojených cez 32 kanálov a podľa
potreby medzi nimi automaticky prepínať. Je to
jeden z mála prístrojov, ktorý poskytuje celo -
telové vyšetrenie so zameraním na výskyt
metastáz. 
Verio možno navyše použiť aj na vyšetrenie
detí, vrátane novorodencov s vrodenými srd-
covými chybami, ktoré sa na Slovensku dosiaľ
nedali neinvazívne tak presne diagnostiko-
vať. Vďaka novým sekvenciám dosahuje časo -
vá rezolúcia prístroja zhruba 50 mili sekúnd,
takže mu ne ro bí problém zobraziť ani pohyb
srdca a zhodnotiť zmeny v kinetike jednotli -
vých častí srdcového svalu, poškodenie
chlop ní, množstvo krvi vy vrhovanej ko-
morami či odstupujúce cievy. „Samozrejme,
vyhodnotiť funkcie srdca doká žeme nielen 
u detí, ale tiež u dospelých,“ kon štatuje P. Bo -
řuta.
Diagnostiku srdca rozširuje neintervenčné vy -
šetrenie srdcový tepien aj u pacientov s nepra-
videlným rytmom pri neuveriteľne nízkej
radiačnej záťaži, ktoré umožňuje nový prístroj
DSMSCT (Definition Flash). Centrum Medicora
sa tak zaraďuje medzi lídrov v kardiologickej
diagnostike v Európskej únii.

Istota pre ženy
Oproti magnetickej rezonancii cez chodbu sú
dvere s nápisom mamografia. Za nimi sa diag-
nostikuje jedno z najrozšírenejších onkologic-
kých ochorení – rakovina prsníka. Slúži na to
ďalší moderný digitálny prístroj z proveniencie
Siemensu – Mammomat Inspiration. V porovnaní
s klasickou mamografiou je rýchlejší a posky-
tuje zobrazenie s vyšším rozlíšením pri nižšom
radiačnom zaťažení. 
Hneď vedľa sa nachádza ďalšia miestnosť. Zatiaľ
je prázdna. „Tu už o niekoľko dní bude stáť ul-
 trazvuk Acuson S2000, ktorý bude vybavený
špeciálnou sondou na diagnostiku prsníka. Na
ďalšie špecializované vyšetrenia prsníkov použí-
 vame aj klinickú spektroskopiu a špeciálnu
cievku pre magnetickú rezonanciu,“ pripomí na
prednosta.

Virtuálny let črevom
Popri prsníkoch sa inštitút špecializuje aj na
diagnostikovanie pľúcneho karcinómu a ra -
ko  viny hrubého čreva, kde má široké uplatne-
nie počítačová tomografia. Tú má na starosti
ďalší špičkový prístroj z dielne Siemensu 
– Somatom Definition Flash. Umožňuje vy -
užiť pri skrínin gu hrubého čreva virtuálnu
kolonoskopiu, počas ktorej pacient nemusí
podstúpiť obávaný ne príjemný vyšetrovací
zákrok. Ako vysvetľuje P. Bořuta, nie je na
tom nič záhadné. Črevo sa najprv vyplní

vzduchom alebo oxidom uhličitým a pro stred-
níctvom počítačovej tomografie sa softvérovo
spracuje obraz vnútornej strany hrubého čre -
va.

Hmlovina Andromedy
„Za necelé dva mesiace skúšobnej prevádzky
prešlo inštitútom množstvo našich športov-
cov. Napríklad v zahraničí nesprávne diagnos-
tikovaná Dominika Cibulková, Milan Jagne šák
či Jozef Gönczi. Vrcholoví športovci vyžadu jú
včasnú diagnostiku, keďže ich orgány sú mimo-
riadne namáhané,“ zdôrazňuje P. Bořuta.
Troj teslová magnetická rezonancia je schopná
zobraziť v kĺboch a sva loch také detaily, ktoré
donedávna lekári iba tušili. Napríklad pri včas-
nom odhalení ocho renia chrupavky sa pacient
môže vyhnúť ope račnému zákroku a dokonca
aj endoproté  ze.
„Diagnostické techniky zaznamenali neuveri -
teľný pokrok. Keď som pred tridsiatimi rokmi
začínal, vyzerali zobrazenia z magnetickej rezo-
nancie ako hmlovina Andromedy. Dnes dokáže
zachytiť i pohyby srdca,“ dodáva prednosta. Je
však dôležité, aby personál vedel moderné prí -
stroje obsluhovať a v plnej miere využívať. Podľa
P. Bořutu je preto správne, že Siemens ako ich
dodávateľ zabezpečuje kontinuálnu výmenu
informácií medzi jednotlivými zdravotnícky -
mi inštitúciami, ktoré využívajú jeho techno -
lógie. 

Absolútna špička: Farebné prvky slúžia ako navigácia 
k prístrojom najmodernejším na Slovensku.

Profesor Peter Bořuta: Prednosta očakáva, že špičkové
centrum poslúži pacientom z celého Slovenska.

Somatom Definition: Inštalácia CT skeneru i ďalších
prístrojov bola zložitou logistikou operáciou. 

Mammomat Inspiration: Vyšetrenie prsníkov je rýchlejšie a pri nižšom radiačnom zaťažení. 
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Niektoré výrobky používame
každý deň s takou samozrejmos-
 ťou, že si často ani neuvedomu-
 jeme, aké úsilie treba vynaložiť
na ich výrobu. Medzi tieto pro-
dukty dennej spotreby patrí
nepochybne aj papier. 

H
istória výroby papiera siaha zhruba
dvetisíc rokov späť, do starej Číny.
Vtedy sa ešte vyrábal z textilu – ba -
vlny alebo konope. Do Európy ho

priviezli až Arabi a v našej oblasti sa vyrába
vyše päťsto rokov. Dnešné technológie sú, sa -
mozrejme, od tých starovekých úplne odlišné.
Zvykne sa vravieť, že papiereň je technologic -
ky druhou najzložitejšou prevádzkou po

jadrovej elektrárni. 
Navštívili sme výrobný závod Mondi v českom
mestečku Štětí. Patrí medzi najväčšie v strednej
Európe. Začali ho budovať v roku 1949 na mieste
pôvodného cukrovaru. Rýchlo sa rozrastal a dnes
dosahuje jeho denná produkcia vyše 1 200 ton
buničiny a viac ako tisíc ton rôznych druhov
papiera. Vo výrobe buničiny sa mu na Slovensku
vyrovná len SCP Mondi Ružomberok. 
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Varňa: Štiepky putujú zo skladových hromád do varne.
Tu sa zmiešajú s ďalšími surovinami, najmä s vodou,
hydroxidom sodným (NaOH) a sulfidom sodným (Na2S).
V 66 metrov vysokej veži sa zmes pri teplote okolo 150
stupňov Celzia a tlaku 1,3 MPa varí päť až osem hodín.
Získajú sa tak vlákna, takzvaná buničina alebo celulóza.

Doprava buničiny: Získaná buničina sa najprv zbavuje všetkých chemikálií a nečistôt, perie a triedi. Potom sa uskladňuje 
v obrovských nádržiach vo forme vodolátky, ktorá vyzerá ako svetlohnedé „blato“. Na inom úseku sa pred skladovaním 
buničina vybieli. Kedysi sa na bielenie používal chlór, dnes je výroba oveľa ekologickejšia.

Suroviny: Príbeh výroby papiera sa začína v lese. Hlavnou surovinou je drevo z ihličnanov. V Štětí spotrebujú dva milióny kubických metrov ročne – ide však o drevo nízkej kvality,
nevhodné pre nábytkársky priemysel. Polená sa sekajú na niekoľkocentimetrové kúsky – štiepky, ktoré sa skladujú na obrovských hromadách.

Mondi Štětí: Jednu z najväčších stredoeurópskych papierní nájdete len niekoľko kilometrov severne od Mělníka. Vyrástla v roku 1949 na mieste pôvodného cukrovaru.
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Prevíjanie a balenie: Tambory sa prevíjajú na prevíjacích strojoch, spracúvajú sa do
kotúčov, ktoré zabalia špeciálne stroje. Ich rozmery sú nastavené podľa prianí zákazníkov,
ďalších spracovateľov papiera. Sú nimi výrobcovia vriec, tašiek či vlnitých lepeniek.

Skladovanie: V obrovských skladoch čakajú stovky kotúčov na expedíciu k zákazníkovi.
Závod Mondi vyrobí za jediný deň toľko roliek papiera, že keby sme ich všetky naskladali
na seba, tento „komín“ by bol trikrát vyšší ako Eiffelova veža.

Navíjanie: Papier sa navíja na kovový pogumovaný valec – takzvaný tambor. Papier na
ňom môže vážiť aj vyše 20 ton. Ak by sme ho rozvinuli, koniec by bol až vo vzdialenosti
ťažko uveriteľných 37 kilometrov.

Papier: V Štětí vyjde zo všetkých papierenských strojov každú minutú vyše 2 200 metrov
papiera – za mesiac je to vyše 90-tisíc kilometrov. Dostatok na to, aby sme týmto pásom
dva razy obtočili zemeguľu. 

Lisovanie a sušenie: Niekoľko metrov široký nekončiaci pás papiera pokračuje do lisovacej
časti. Tu sa z neho voda lisovaním doslova „vyžmýka“. Tenký papierový list, stále ešte
mokrý, ďalej mieri medzi valce sušiacej časti, ktorých je päťdesiat a ktoré fungujú 
ako žehlička – papier sa na nich dosušuje. Na inom papierenskom stroji v Štětí je len jeden
valec, ale má priemer šesť metrov a hmotnosť 140 ton. Valce ohrieva horúca para.

Výroba papiera: Vlákna sa ešte musia mechanicky upraviť – pomlieť, aby získali správne
pevnostné parametre. Po pridaní gleja a škrobu, prípadne ďalších chemikálií preto putuje
buničina do mlynov. Odtiaľ už pokračuje na papierenský stroj – obrovské zariadenie, do
ktorého z jednej strany priteká upravená buničina a na druhej strany sa navíja nekonečný
pás papiera. Na obrázku je nátok papierenského stroja, z ktorého tečie papierovina na
dlhý pás – odvodňovacie sito, ktoré uháňa rýchlosťou aj vyše 50 km/h. Voda sa odvádza
sitom preč a zostáva tenký mokrý list papiera.



Parný turbogenerátor: Turbogenerátor s výkonom 48,5 MW pochádza z brnianskeho závodu Siemens Industrial
Turbomachinery. 

Expedícia: V paletách po tisíc kusov sú vrecia i tašky pripravené na expedíciu zákazníkovi.

Skladanie: Všetky tri vrstvy sa skladajú dohromady, vzniká tak stena vreca. To sa ďalej
formuje na automatickom skladacom stroji do potrebného tvaru a veľkosti. Podobne
vznikajú aj papierové tašky.

Elektrina z papierne
Pri výrobe papiera vzniká veľké množstvo tepla
– najmä pri spaľovaní odpadových látok. Teplo
však neuniká bez úžitku. V roku 2006 v Štětí
inštalovali výkonný parný turbogenerátor, ktorý
z odpadového tepla vyrába elektrickú energiu.
Od spustenia prevádzky už vyrobili vyše milióna
MWh elektriny.

Očistená voda z Labe
Výroba papiera je nerozlučne spojená s vodou.
Preto sa väčšina papierní nachádza pri rieke. Zá -
vod v Štětí využíva vodu z Labe. Čistička odpado-
 vých vôd má takú kapacitu, akú by potrebovalo
mesto so 660-tisíc obyvateľmi. Voda vypúš ťa ná
späť do Labe je v mnohých parametroch čis tej šia,
ako keď sa z rieky čerpá. Papiereň teda už dávno
nie je neekologickou prevádzkou. 

Hotový produkt: Po dokončení sa papierové vrecia i tašky skladajú na palety. 



Počítače v oblakoch

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA, JIŘÍ NEDAL
FOTO: HITECH, SHUTTERSTOCK

Počítač s takmer neobmedzeným výkonom i kapacitou pamäte, rôznymi programami, prístupom
ku všetkým dokumentom, s neobmedzenými možnosťami komunikácie vždy a všade. Zdá sa vám
takýto IT luxus nedostupný? Mýlite sa. Už dnes je realitou a volá sa Cloud Computing. 
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W
eb hrá v počítačovom svete cen-
trálnu úlohu ako médium, cez
ktoré k nám prúdia informácie.
Prostredníctvom siete však možno

posielať aj služby. Jednoduchšie si väčšina z nás
už vyskúšala. Môžeme si vo fotolabe vytvoriť
vlastnú fotoknihu, poslať veľké súbory cez úlo -
žisko alebo si na stránke predajcu „na mieru“
zostaviť svoje vysnívané auto.

Cloud je metafora
Čoraz viac sa hovorí o Cloud Computingu, novej
technológii, ktorú analytická spoločnosť Gartner
označila za najdôležitejší trend blízkej budúc nos -
ti. Ponúka prístup k podnikovému softvéru
prostredníctvom webového prehliadača, pritom
údaje i programy sú uložené na externých ser -
veroch. Termín Cloud („oblak“) slúži ako meta -
fo ra pre internet a počítačovú sieť. „Oblaky“ ma jú
päť základných charakteristík: servis na želanie
(on-demand), neobmedzený prístup k sieti,
zdieľanie zdrojov, rýchlosť a pružnosť a napo kon
aj merateľný objem „odobraného“ servisu.
Práve posledná charakteristika je dôležitá pre
zákazníka – platí len za to, čo naozaj využil. 

Kultúrna revolúcia
Podľa amerického vizionára a spisovateľa Nicho-
lasa Carra sa strategický význam informačných
technológií zmenšuje, pretože sa stávajú štan-
 dardom a sú čoraz menej nákladné. Uplatnenie
Cloud Computingu však považuje za ďalší pre-
lom – prirovnáva ho k situácii na začiatku 20. sto-
ročia, keď podniky rušili elektrické generátory,
pretože sa pripájali k elektrickým rozvodným
sieťam. 
Cloud Computing zákonite spôsobí zmenu IT
kultúry. Informačné technológie budú flexibilné
a prispôsobia sa individuálnym potrebám jed-
 notlivých používateľov. Na „oblak“ sa budú môcť
pripojiť pracovníci vlastnými počítačmi všade,
kde to bude možné a potrebné, dostanú služby
a kapacity, efektívne a s prijateľnými nákladmi
prispôsobenými rozličným požiadavkám. 
Jednoducho firmy (používatelia) si „nakúpia“
taký výkon, aký budú v danom okamihu potre-
bovať. Je jasné, že vyšší výkon oproti štandard-
nému chodu firmy bude treba napríklad v dňoch,
keď „pôjde“ ročná uzávierka. Cloud Computing
je o dostatočnom dostupnom výkone, nakú pe -
nom pri vzniku jeho potreby. 

Služby na sieti
Cieľom takýchto služieb budú predovšetkým
podniky. Mamutie spoločnosti typu Google už
dnes ponúkajú malým i veľkým firmám počíta -
čové výkony, archiváciu údajov alebo aplikácie
cez internet. Aj Microsoft vyvíja podobné rie še-
nia a mimo nie je ani Siemens, ktorý nedávno
dobudoval medzinárodný Datacenter Cloud.

Na vyžiadanie poskytuje infraštruktúru a one dl ho
pribudnú aj vybrané softvérové služby.
Paleta služieb je široká. Siaha od e-mailových
servisov, komunikačných platforiem cez perso -
nalistiku, účtovníctvo, CRM na riadenie vzťahov
so zákazníkmi až po kompletný systém ERP,
ktorým možno udržiavať informácie a funkcie
podniku zo zdieľaných dátových úložísk. 
„V blízkej budúcnosti otvoríme internetový por -
tál, na ktorom si podniky budú môcť vyskúšať
komunikačné služby,“ hovorí Josef Weisheidin ger
zo Siemens IT Solutions and Services. Cie ľo vou
skupinou sú v tomto prípade menšie a stredné
podniky. Môžu začínať s niekoľkými počítačmi
a postupne zvyšovať ich počet na niekoľko sto -
viek, podľa rastu potreby a možností firmy. 
Výhodou je aj fakt, že počítače používateľov
nemusia byť priveľmi výkonné. „Väčšine posta čí
taký klient, ktorý rýchle nabieha a zo siete pos kyt -
ne všetky potrebné softvérové aplikácie a údaje,“
zdôrazňuje J. Weisheidinger. Jednoduché po -
čí tače je možné používať dlho a neskôr ich re-
vi talizovať, ak by to malo zmysel. To je jeden
z dô vodov, prečo sa Cloud Computing považuje
za významný aj pre znižovanie zaťaženia život-
 ného prostredia. 

Ide to aj inak
Oveľa závažnejší dôvod pre ekologické hodno-
tenie je však fakt, že podnik po zhodnotení
výpočtových potrieb zistí, že veľký výkon a ob -
rovskú diskovú kapacitu potrebuje napríklad
dvakrát do mesiaca. Potom musí zvážiť, či si
postaví vlastnú serverovňu a obrovské dátové
úložisko. S tým súvisí vybudovanie infra štruk-
túry, záložných zdrojov i klimatizácie a mimo-
 riadne náklady spojené s ich prevádzkou. 
Druhú cestu ponúka práve Cloud Computing.
Firma výpočtový výkon, ak ho bude potrebovať,
jednoducho „nakúpi“ vrátane diskovej kapacity
„niekde“ v sieti, v Cloude. Používateľovi je teda

jedno, kde sa jeho úloha zráta. Dôležitejšie je,
že ušetril za zriadenie drahej serverovne a dá-
tového skladu, za energiu potrebnú na ich pre-
vádzku, klimatizáciu, záložné zdroje a za ďalšie
výdavky s tým spojené. Pre takúto firmu je teda
Cloud Computing jednoznačne zelený – ušetrí
jej energiu. Platiť sa bude len za výpočtový
výkon, ktorý sa definuje a presne zráta. 

Otázniky (zatiaľ) bez odpovedí
Život v „oblaku“, to sú neustále sa meniace ka-
pacity a služby. Ako zaručiť bezpečnosť vo svete
ohrozenom vírusmi? Nie je to až také ťažké, ako
by sa na prvý pohľad zdalo. Bezpečnosť údajov
totiž garantuje roztrieštenie na najmenšie
jednotky a rozdelenie po serveroch na celom
svete. Podľa bezpečnostných expertov to posky-
 tuje vyšší stupeň ochrany ako firemné firewally,
ktoré sú vystavené neustálemu bombardovaniu
hakerov. Z technickej stránky to teda nie je žia den
problém. Existuje však viacero otázok, na ktoré
sa budú hľadať odpovede postupne, tak ako
sa Cloud Computing začne rozrastať.
Napríklad právna ochrana údajov zákazníkov,
ktoré budú rozdelené aj na cudzích počítačoch.
Podobne to bude i s riešením problematiky
autorských práv na programy, ktoré „sa roz prsk-
nú“ aj do počítačov, pre ktoré neboli nakúpené.
Problémov je viac, pretože nič podobné zatiaľ
neexistuje, predpokladá sa preto, že nový svet
Cloud Computingu sa bude v prvom nábehu
skladať len z uzatvorených „obláčikov“. 
Ak majú byť služby IT vďaka Cloud Computin gu
naozaj lacnejšie, musia aj súkromní používa -
telia umožniť, aby sa im pri práci mohlo trochu
pozerať na prsty. Pre nových poskytovateľov
je totiž dôležité, aby mali informácie o tom,
ktoré programy a kedy používajú jednotlivé
skupiny používateľov. Bez toho ťažko pri pra via
špecifické ponuky pre rôzne vekové skupiny,
pohlavia alebo profesie. 

Vždy a všade: Cloud Computing sprístupní všetky potrebné technológie kdekoľvek na svete.
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Spojnice medzi brehmi
AUTOR: JIŘÍ NEDAL
FOTO: EMANUEL BOSON, SHUTTERSTOCK

Golden Gate Bridge v hmle: Takéto nádherné scenérie môžete vidieť len v San Franciscu. 

Mosty sú dôležitými spojnicami medzi dvoma brehmi, preklenujú údolia, močariny, jazerá, 
uľahčujú a urýchľujú cestu. Sú rôzne – nádherné, dôležité i zaujímavé. 

N
a svete nájdete mnoho mostov, ale
my vám priblížime tie, ktoré sú dô le -
žité pre miesto, kde stoja. Aj preto
sme zvolili jeden z najvyhľadávanej -

ších mostov cez zátoku San Francisco Bay. Ďalej
jeden z najužitočnejších na starom kontinente,
ktorý skrátil cestu medzi Dánskom a Škandi ná-
viou. A pretože VISIONS vychádza v spolupráci
slovenskej a českej redakcie, nemohli sme vy -
nechať kráľa mostov v strednej Európe – Karlov
most – a rovnako bratislavský Nový most, ktorý
spojil starú časť Bratislavy s rýchlo sa rozvíja-
júcou južnou časťou mesta – Petržalkou. 

Najužitočnejší most
Dlhé storočia sa do Škandinávie nedalo dostať
inak ako pomocou lodí alebo zdĺhavou ob chádz -
kou na pobreží cez Petrohrad. Teraz môžeme

využiť most cez prieliv Öresund, ktorý spája
dánsku Kodaň a švédske Malmö a ktorý pod
vozovkou skrýva aj železničnú trať. Peši vás
však naň nepustia. Hoci Dáni a Švédi dovideli
na seba za pekného počasia z brehu na breh,
trvalo až do júla 2000, kým sa podarilo oba
brehy preklenúť novým mostom a mohli po
ňom oficiálne prejsť prvé autá a vlaky. Obe
krajiny sa dohodli na stavbe v roku 1991, štyri
roky sa pracovalo na stavebnej dokumentácii
a samotná stavba odštartovala v roku 1995. Deň
pred otvorením sa na moste bežal masový pol-
mara tón Bridge Run, ktorého sa zúčastnilo
79-tisíc bežcov. Vlastníkom sa investície do
tohto veľdiela vrátia až v roku 2035.
Celá stavba meria 16 kilometrov a skladá sa 
z troch častí. Prvou je privádzač – podmorský
tunel dlhý 3,5 km, ktorý končí na umelom ostro -

ve. Druhý diel stavby je štyri kilometre dlhá
cesta vedúca po tomto ostrove, na ktorý nad-
väzuje monumentálne dielo – most s dĺžkou
7,8 kilometra, ktorý akoby vyrástol uprostred
mora. Visutý most visí na hlavnom stĺpe vysokom
204 metrov. Mostovka je rozdelená na štyri diaľ -
ničné pruhy, dva pre každý smer. Pri vstupe
zaplatíte mýtne 38 eur a pri prejazde mosta
isto neprehliadnete veľké farmy veterných
elektrární na mori. Písali sme o nich v minulom
čísle VISIONS v článku Megawatty z vetra. 

Kráľ spomedzi všetkých
Kráľom všetkých mostov, najvyhľadávanejším
na svete, je nepochybne most cez zátoku San
Francisco Bay – Golden Gate Bridge. Za jeho
prejazd smerom do San Francisca sa platí päť
dolárov. Denne po ňom prejde 120-tisíc áut,



má šesťprúdovú vozovku a počet pruhov pre jaz -
du jednotlivými smermi sa mení podľa času. 
Čata údržbárov natiera most za dobrého počasia
prakticky neustále. A hneď ako je celý natretý,
môže sa začať v agresívnom prostredí výparov
z morskej soli natierať znova. Najprv bol oran -
žový, aby ho bolo vidno v hmle, ale výpary tejto
farby rozkladajúcej sa v morskom opare boli
toxické a donútili zmeniť farbu na sivú. Ak sa
objavia nízke hmly, vystupuje z nich len kon -
štrukcia a vidno iba nosné laná. Most je častým
cieľom fotografov. Z vyhliadky na Oaklande vid -
no na nádhernú panorámu Golden Gate Bridge,
San Francisca aj so svetoznámou väznicou Al-
catraz. 
O stavbe Golden Gate Bridge sa rozhodlo v roku
1930, otvorený bol 27. mája 1937 pre chodcov
a o deň neskôr aj pre autá. Stavbu viedol inži nier
Joseph Baermann Strauss. Rozpätie pilierov
je 1 280 metrov, celková dĺžka 2 737 metrov.
Má dve nosné laná, každé s priemerom 92 cen-
 timetrov a skladá sa z 27 572 prameňov. Každý
pilier nesie záťaž 95-tisíc ton, kotvové kvádre
sú vystavené zaťaženiu 28,5 tony v ťahu. Oce -
ľové pylóny sa skladajú z niekoľkých tisícok
znitovaných malých oceľových škatúľ. Veže
dosahujú výšku 227,4 metra nad morom. Celé
dielo má hmotnosť 887-tisíc ton a obe veže drží
pohromade vyše 600-tisíc nitov. Posledný nit
je z číreho zlata. 

Najkrajší z mostov
Karlov most je cieľom turistov z celého sveta.
Ide o najstarší most cez Vltavu v Prahe a záro -
veň druhý najstarší zachovaný most v Českej

Päť najdlhších cestných mostov sveta
1. Most cez jazero Pontchartrain, USA (38 600 m, 1883, 1956 a 1969)
Prvý most cez jazero Pontchartrain, severne od ústia Mississippi, postavili v roku 1883. Jeho
dĺžka bola vtedy rekordných 35 kilometrov. V roku 1956 ho nahradili 38,6 kilometra dlhým
mostom postaveným z 2 170 rovnakých prefabrikovaných predpätých betónových dielcov 
s rozpätím 17 metrov. Šírka mostovky je desať metrov, päť metrov nad hladinou. V roku 1969
vedľa neho postavili štvorprúdový diaľničný most. 

2. Shanghai Bridge, Čína (36 000 m, 2008)
Most dlhý 36 kilometrov nad zálivom Chang-čou spája prístavy Šanghaj a Ning-po. Jeho stavba
trvala štyri a pol roka s stála takmer miliardu eur. Šesťprúdová diaľnica skráti vzdialenosť
medzi oboma prístavmi v ekonomicky silnejúcej delte Žltej rieky o 120 kilometrov. Je kon-
štruovaný na rýchlosť 100 kilometrov za hodinu a jeho životnosť má byť vyše sto rokov. 

3. Most cez zátoku Chesapeake, USA (28 200 m, 1964)
Most cez záliv Chesapeake je dlhý 28,2 kilometra. Základ bezpečnej plavby lodí tvorí sústava
malých betónových mostných polí s dĺžkou 19 kilometrov s mostovkou nízko nad hladinou
a dva veľké oceľové mosty, ktoré rozpätím i výškou vyhovujú námorným lodiam. Mostné
úseky spájajú dva dvojkilometrové podmorské tunely. Medzi mostami a tunelmi vybudovali
štyri umelé ostrovy s veľkosťou 450 x 70 metrov.

4. Ponte Vasco da Gama cez rieku Tejo v Lisabone, Portugalsko (17 200 m, 1998)
Pri príležitosti svetovej výstavy Expo ’98 ohromil návštevníkov most cez rieku Tejo v Lisabone,
pomenovaný pri príležitosti 500. výročia objavenia morskej cesty do Indie a po jej objaviteľovi,
moreplavcovi Vascovi da Gama. Má dĺžku 17,2 kilometra, z toho desať kilometrov vedie nad
morom. Šesťprúdová cesta je 14 metrov nad hladinou. Pri najvyšších pylónoch (148 metrov)
dosahuje výška mosta takmer 50 metrov. 

5. Most cez zátoku Öresund, Dánsko – Švédsko (7 845 m, 2000)
Spojenie tvorí umelý polostrov na dánskej strane, kde ústí 3 510 metrov dlhý podmorský tunel,
postavený kvôli námornej doprave. Končí uprostred prielivu na umelo vytvorenom ostrove.
Tu nadväzuje 7 845 metrov dlhý most. Medzi 204 metrov vysokými pylónmi je zavesená mostná
konštrukcia s rozpätím 490 metrov. To ho zaraďuje k najdlhším závesným mostom a je aj
najdlhší medzi dvoma štátmi.

Cez prieliv Öresund: Most spájajúci dánsku Kodaň a švédske Malmö meria 16 kilometrov. Celá stavba pozostáva 
z tunela, umelo vytvorených ostrovov a mosta s 204 metrov vysokými stĺpmi, na ktorých je zavesená mostovka. 
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republike. Nahradil predchádzajúci Juditin most,
strhnutý roku 1342 pri jarnom topení ľadov.
Stavba Karlovho mosta sa začala v roku 1357
pod záštitou kráľa Karla IV. a bola dokončená
v roku 1402. Až do roku 1841, keď dokončili
most cisára Františka I., bol Karlov most jedi ným
pevným spojením cez Vltavu v Prahe. Počas vekov
pribudli sochy a súsošia, dovedna je ich tridsať.
Most získal svoje pomenovanie až v roku 1870
na podnet Karla Havlíčka Borovského, dovtedy
to bol „len“ Kamenný most alebo Pražský most.
Od roku 1965 slúži len pre peších a v súčasnosti
sa robí oprava tohto historického klenotu.
Vo svojej dĺžke je trikrát zlomený proti prúdu
a nepatrne vypuklý. Základ je na mlynských ka -
meňoch podložených dubovými pilótami a je
vybudovaný z kvádrov rôznych pieskovcov.

Väčšina pilierov je vymurovaná. Kronikári tvr dia,
že základný kameň položili v roku 1357. Astro-
nóm Zdeněk Horský (1929 –1988) špekuloval
o dátume 9. júla 1357, 5. hodine a 31. minúte,
vraj preto, lebo tomuto dátumu zodpovedá priaz-
nivá konštelácia (konjunkcia Slnka so Saturnom).
Dátum okrem toho zodpovedá sledu nepárnych
čísel od jednej po deviatu a späť. Teda 1-3-5-
-7- 9 -7-5-3-1. Za staviteľa bol považovaný Petr
Parléř zo Švábskeho Gmündu. V roku 2007 však
bola publikovaná hypotéza, že projektantom
a prvým staviteľom bo kamenár a pražský meš-
ťan Oto, zvaný tiež Otlin. 
Podľa legendy sa do malty pridávali vajíčka. 
V ro ku 2008, v začiatku opráv, sa pri rozbore
pô vod nej malty dokázalo, že táto legenda je
pravdivá. Neskôr sa tiež ukázalo, že maltu 

zalievali mlie kom a vínom. 

Stavba 20. storočia
Bratislavský Nový most, predtým Most SNP, vy -
hlá sili v roku 2002 za „stavbu 20. storočia na
Slovensku“. Bez neho si Bratislavu určite len
ťažko predstaviť. A to aj napriek tomu, že neďa le -
ko vyrástol nový most Apollo, ktorý na návrh
Americkej spoločnosti pre technické inžinier-
stvo získal v roku 2006 cenu Opal Awards ako
najlepšia stavba sveta. Tento most postavili na
plávajúcich pontónoch a potom otočili na miesto
určenia. Na takej silnej rieke, akou je Dunaj v Bra-
tislave, to bolo čosi nevídané a na svete dovtedy
neuskutočnené. 
Ale Nový most je a bude stále symbolom Bra ti sla -
vy. Postavili ho v rokoch 1967 až 1972 podľa

Mesto rekordérov: Šanghaj má hneď dva mosty zo svetových tabuliek. Donghai Bridge je s 36 kilometrami druhým najdlhším mostom sveta a Lupu Bridge má od roku 2002 
s dĺžkou 3,9 kilometra prvenstvo medzi oblúkovými mostami. Niektoré zdroje ako ďalší most uvádzajú aj nadzemnú 40-kilometrovú konštrukciu dráhy Transrapidu.



projektu A. Tesára, J. Lacka a I. Slameňa. Dlhý je
430,8 metra, široký 21 metrov a váži 7 537 ton.
Na moste sú dva jazdné pruhy pre autá, po stra -
nách pod úrovňou vozovky chodníky pre chodcov
a cyklistov. Most je oceľový, zavesený na pylóne
s výškou 84,6 metra. V jeho špici nájdeme lákad -
lo a cieľ mnohých návštevníkov i obyvateľov
Bratislavy – reštauráciu, nazvanú podľa svojho
vzhľadu „UFO“a zrekonštruovanú v roku 2005,
ktorá je spojená s vyhliadkovou plošinou. V ľa-
vom pilieri mosta sa nachádza výťah, v pravom
schodisko.

Atak na prvú päťku
Poradie najdlhších mostov vidíte v tabuľke.
Možno už skoro sa zmení, pretože sa stavia
niekoľko zaujímavých mostov, ktoré zamiešajú

poradie. 
Pre priamy atak na prvé miesto spojili svoje
sily emirát Katar a ostrovné kráľovstvo Bahrajn
v Perzskom zálive. Do roku 2013 postavia Most
zmierenia (Qatar Bahrain Friendship Bridge),
ktorý bude so svojimi 40 kilometrami najdlhší
na svete. Bude stáť na 500 pylónoch zapustených
do mora, ktorého hĺbka tu dosahuje len zhruba
desať metrov. Povedie po ňom diaľnica s dvoma
prúdmi v každom smere a železnica. Cesta medzi
oboma štátmi sa skráti zo súčasných piatich
hodín na polhodinu. Obe krajiny pripisujú mostu
aj vý znam symbolu uzmierenia po zdĺhavých
sporoch o skupinu ostrovov a útesov bohatých
na ropu a zemný plyn.
Najdlhším pozemným mostom v strednej Európe
bude údolný most pri maďarskom meste Körös -

hegy na južnom brehu Balatonu. Bude súčasťou
diaľnice M7 vedúcej k chorvátskej hranici. Nosnú
konštrukciu s dĺžkou 1 872 metrov podopiera
16 pilierov dosahujúcich výšku až 80 metrov. 
Aj na slovenskej diaľnici D1 vyrastá zaujímavé
„súmostie“ cez Považskú Bystricu, ktoré by malo
byť dokončené v júni 2010. Na tomto vyše 9,5-ki-
lometrovom úseku bude až dvadsať mostov, 
z ktorých sa síce ani jeden nezapíše do svetových
tabuliek, ale dosiahnu celkovú dĺžku vyše se dem
kilometrov. Našlo tu uplatnenie šesť rôznych
technológií výstavby a Považská Bystrica sa zme-
 nila na železobetónový mostársky raj. Najzaují-
mavejší most bude ponad mesto. Ide o takzvaný
extradosedový most (zavesený most s nízkym
pylónom) s rozpätiami polí 122 metrov a mos-
tov kou vo výške 30 metrov. 

Karlov most: Úplne opustený ho môžete vidieť naozaj asi len na obrázku. Nový most: Symbol Bratislavy dotvára panorámu tohto moderného rozvíjajúceho sa mesta.

Francúzska národná pýcha
Akoby ste sa vznášali v aute vo výške 270
metrov nad malebným údolím rieky Tam.
Reč je o najvyššom moste na svete pri fran-
cúzskom meste Millau, ktorý od roku 2004
uľahčuje spojenie medzi Parížom a hrani-
cami so Španielskom. Najvyšší zo siedmich
pilierov elegantného mosta je vysoký 343
metrov, čo je o 19 metrov viac ako Eiffelova
veža. Ale nielen tým je tento most z ocele a
betónu unikátny. Dokonale zapadol do kra-
jiny a jeho mierna zákruta poskytuje moto-
ristom úchvatný pohľad na okolie i na
starobylé mesto pod ním. Most navrhol
britský archi tekt Norman Foster a náklady
na stavbu dosiahli takmer 400 miliónov
eur. Denne ním prejde 10-tisíc vozidiel,
pričom firma Eiffage poskytla na stavbu
120-ročnú záruku.
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K
eď sa v roku 1901 pripravoval na brehu
Bodamského jazera na juhu Nemecka
vzlet prvej vzducholode Zeppelin,
málo kto veril, že sa začína skvelá éra

vzdu choplavby. Istý vážený generál sa grófa
Fer di nan da von Zeppelina spýtal, či „by nebolo
lepšie prenechať vzduch vtákom“. Za ne prázd ne -
ný a trochu nervózny šľachtic mu len odvrkol:
„A zem necháme dobytku.“ Výsledkom roz trž ky

bola výzva na súboj. Gróf mal vtedy 61 rokov
a aby sa konečne mohol venovať vzducholodiam,
odišiel z postu armádneho generála do penzie. 

Splnený sen generála
Premiéra zepelínov nebola oslňujúca a po prvých
neúspechoch zostal gróf bez investorov. Podr ža li
ho lojálni zamestnanci a armáda, ktorá sa stala
jeho hlavným odberateľom. Vzdušné plavidlo
LZ-5 z roku 1909 už bolo hrozivou zbraňou – vy -
soko nad zemou vydržalo 38 hodín a preletelo
vyše tisíc kilometrov. 
Gróf von Zeppelin však sníval o dopravnej 
vzduchoplavbe. Založil DELAG, prvú leteckú spo-
ločnosť na svete. S flotilou siedmich vzdu cho lo dí
bez jedinej nehody prepravil vyše 30-tisíc ces-
 tujúcich. V najvýznamnejších nemeckých
mestách budoval sieť štrnástich základní, ale
veľkolepé plány prerušila prvá svetová vojna.
F. von Zeppelin prišiel s novou kon štrukciou

vzducholodí. Kým predtým sa použí va li nestu -
žené balóny v tvare cigary (takzvané blimpy),
gróf pospájal rad valcovitých balónov a pre kryl
ich kovovými rebrami, ktoré potiahol pev nou
tkaninou. Hoci sa meno Zeppelin stalo syno ny-
 mom pre vzducholode s vystuženou kon -
štruk ciou, jeho stroje nevynikali brilantnou
aero dynamikou. Bol samouk, postupoval empi-
ricky bez hlbšieho výskumu. V koncerne Luft -

schiffbau Zeppelin sa už počas vojny vytvorila
opozičná „mladá škola“, ktorá presadzovala od -
bornejšie prístupy. A tak keď gróf v roku 1917
zomrel, mal vo firme zdatných nasledovníkov.

Zlatý vek vzduchoplavby
Po smrti F. von Zeppelina sa kormidla ujal Dr. Hu -
go Eckener. Hoci jeho meno dnes poznajú len
odborníci, práve on sa pričinil o slávu značky
Zeppelin. Bývalého novinára nadchli vzducho-
lode pri reportáži z prvého letu v roku 1901.
O päť rokov neskôr už velil vzducholodiam
DELAG-u. 
Po vojne bola nemecká vzduchoplavba v troskách.
H. Eckener však nezabudol na sny o medzi kon-
tinentálnej doprave a o výskumných výpravách
do neznámych oblastí planéty, ktoré sníval 
s F. von Zeppelinom. Potenciál vzducholodí
odhadli správne. V roku 1919 britská R 34 ako
prvý lietajúci stroj prekonala Atlantik. O nie koľ-

ko rokov neskôr preleteli Talian Umberto Nobile
s Roaldom Amundsenom na malej a šikovnej
vzducholodi Norge nad severným pólom. 
Keď zákazy Versaillskej zmluvy poľavili, pustili
sa do práce aj v Nemecku. H. Eckener sa roz ho dol
postaviť veľkú luxusnú vzducholoď pre medzi-
kontinentálnu dopravu, ktorá by prekonala všet-
ko, čo sa dovtedy podarilo. Takmer 236-metrové
plavidlo LZ-127 dostalo meno Graf Zeppelin a sta-

lo sa najúspešnejšou vzducholoďou všetkých čias.
Ešte v roku 1928 uskutočnila diaľkový prelet s pa -
sažiermi z Nemecka do USA a späť. O rok neskôr
podnikol H. Eckener plavbu okolo sveta. Výlet
tr val tri týždne a cestujúci prekonali vyše 35-ti síc
kilometrov. Svetový ohlas bol obrovský a dnes
môžeme len závidieť, veď nemáme nič, čo by sa
takémuto zážitku vyrovnalo. V roku 1931 si Graf
Zeppelin ešte zaletel ponad severný pól, kde me -
dzinárodná vedecká skupina merala magnetické
pole a urobila prvé panoramatické fotografie
nepreskúmaných oblastí Zeme. Počas svojej dl hej
kariéry prepravil pri takmer šesťsto letoch 34-ti -
síc cestujúcich.
Keď v roku 1932 prešiel Graf Zeppelin na pra vi -
delnú dopravu medzi Nemeckom a Brazíliou,
existovali plány prepojiť vzducholoďami všetky
kontinenty. Angažovali sa aj Briti, ktorí plánovali
spojiť Albión pravidelnými linkami so zámor -
skými kolóniami: Kanadou, Južnou Afrikou a In-

Keď kraľovali zepelíny
Najväčšiu slávu zažili v období medzi vojnami. Ovládli oblohu, pospájali 
všetky kontinenty a plachtové lietadlá pri nich vyzerali ako nedokonalé
hračky. Vzducholodiam zasvätili život vynikajúci vynálezcovia, neohrození 
kapitáni i veľkí vizionári. Prečo ich teda stihol osud technických dinosaurov?

Nad Riom de Janeiro: Najúspešnejšia vzducholoď Graf Zeppelin zabezpečovala 
pravidelnú dopravu z Nemecka do Južnej Ameriky. 

Luxus a pohodlie: Štrnásťmetrová jedáleň v lodi Hindenburg mala špičkový dobový 
dizajn. Brilantne ožila v scénach filmu Indiana Jones a posledná križiacka výprava.

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: AEROS, BOEING, NASA, OHIO AIRSHIPS, 

US NAVY A ARCHIV AUTORA



Alberto Santos-Dupont bol prototyp hrdinu
ro mánov Jula Verna. Syn brazílskeho veľko -
obchodníka s kávou sa v Paríži usadil v roku
1891. Otec údajne na synove letecké pokusy
obetoval polovicu majetku. Ako absolvent paríž -
skej techniky zostrojil prvú dokonale riaditeľnú
vzducholoď, čo v roku 1901 dokázal obletom
Eiffelovej veže. Za nevídaný výkon získal veľkú
slávu. Na prelome storočí používal svoju „vrec -
kovú“ vzducholoď č. 9 v každodennom živote
na cesty po Paríži a kotvil rovno pri chodníku.

diou. Ale to najlepšie len malo prísť.

Vzdušný palác Hindenburg
Vrcholom všetkého bolo plavidlo LZ-129 Hin-
denburg. Tento technický zázrak zostane zrej me
navždy neprekonaný. Priestory pre cestujúcich
boli zabudované priamo do cigarového trupu na
dvoch palubách. Na hornej bolo 25 kabín s tep lou
a studenou vodou, štrnásť metrov dlhá jedáleň,

hala, čitáreň a pisáreň. Boky trupu lemovali
presklené vyhliadkové terasy. Na dolnej palube
sa nachádzala aj kuchyňa a fajčiareň izolovaná
bezpečnostným zariadením. Ako je známe, Nem -
ci používali ako nosný plyn explozívny vodík.
Monopol na nehorľavé hélium mali Američania
a nikdy ho neuvoľnili, dokonca ani britským
spojencom. U Zeppelina to nepovažovali za
tragédiu, desiatkami rokov prevádzky v ťažkých
podmienkach (aj v bojoch svetovej vojny) zís -
kali s vodíkom veľké skúsenosti. 
Od marca 1936 prepravil Hindenburg takmer
2 600 cestujúcich, z toho vyše polovicu cez At lan-
tik. Až prišiel 6. máj 1937. Pred zrakmi novi ná-
rov a kameramanov vzducholoď explodovala
pri pristávacom manévri v americkom Lake-
hurste. Z 97 cestujúcich zahynulo 37. Vyšet ro-
vanie označilo za príčinu výboj statickej elektriny,
ktorý zapálil vodíkovú náplň. Dodnes však kolujú
verzie, že išlo o sabotáž jedného z členov po sád-

ky, antifašistu, ktorému prekážali výsostné znaky
s veľkým hákovým krížom ako reklama Hitlerovi.

Záhadný koniec obrov
Tragédia v Lakehurste mala byť dôkazom ne bez-
pečnosti a nespoľahlivosti zepelínov. Ale nebola
jedinou. Pri havárii britského plavidla R-101 za-
hynulo 48 ľudí a americká USS Akron mala na
svedomí dokonca 73 obetí. Lenže prvá katastrofa

sa udiala v noci nad francúzskymi lesmi a druhá
na šírom mori, ďaleko od novinárov a kamier.
Naopak, filmové zábery z explózie Hindenbur ga
a vzrušenú rozhlasovú reportáž Herberta Morri -
sona videli a počuli milióny ľudí po celom svete
(aj dnes ich bez problémov nájdete na internete).
Nebolo až také dôležité, že z 97 cestujúcich sa šesť-
desiat podarilo zachrániť. Bilancia pádov sú čas-
 ných lietadiel býva zvyčajne oveľa drsnejšia. 
Po havárii Nemci dokončili a zalietali sesterskú
loď Hindenburga nazvanú Graf Zeppelin II. A ro-
zostavali ďalšiu. Skutočný koniec prišiel až 
s dru hou svetovou vojnou. Nacistický maršal
Her mann Göring potreboval výrobné kapacity
a všetky lode dal zošrotovať, aby použil hliník na
stavbu lietadiel. Po vojne ovládli oblohu doprav -
né lietadlá, ale o pohodlí zepelínov môžu ces-
tujúci v lowcostoch len snívať. Na dlhé desaťročia
sme tak vzducholodiam prisúdili nedôstojnú
úlohu atrakcií a reklamných pútačov. 

Romantika 
vernovských 
čias

Nad Manhattanom: Plavidlo USS Akron postavil v roku 1928 spoločný podnik Goodyear-Zeppelin.

Oblet Eifellovej veže: Za nevídaný výkon pomenovali 
po Albertovi Santosovi-Dupontovi v Paríži ulicu a v Brazílii 
dostal cenu za pokrok vo vzduchoplavbe.

Namiesto auta: Vzducholoď č. 9 používal Alberto 
Santos-Dupont na dopravu po Paríži. 

Propaganda: Najväčšiu vzducholoď Hindenburg
zneužili nacisti aj na olympiáde v Berlíne.

Konštrukcia: Na stavbu 244-metrového Hindenburga
použili desiatky kilometrov nosníkov, profilov a lán.



Jeho záujem o lietanie bol nezištný, všetky svoje
zlepšenia odovzdal nasledovníkom a výslovne
sa zriekol patentových práv. Po vypuknutí prvej
svetovej vojny sa zapojil do hnutia Červeného

kríža a jazdil so sanitkou na západnom fronte.
V roku 1915 sa vrátil do Brazílie sklamaný zis-
tením, že letecký pokrok, o ktorý sa zaslúžil,
sa zmenil na strašnú zbraň.
Dielom A. Santosa-Duponta vyvrcholila roman-
tická éra vzduchoplavby. Najlepší vynálezcovia
sa takmer poldruha storočia trápili otázkou, ako
spútať neovládateľné balóny. Pokúšali sa ich
riadiť pomocou najrozličnejších systémov, od
vesiel cez plachty, kolesá, objavil sa aj návrh
zapriahnuť do riadenia orlov. Na druhej strane
sa našlo dosť vážených učencov, ktorí dokazo va li,
že let balóna proti vetru je teoreticky vylúčený.
A Francúzska akadémia vied odmietala prijímať
návrhy na tri veci: kvadratúru kruhu, tunel pod
kanálom La Manche a riaditeľné balóny. Lenže
„cimrmanovská éra“ druhej polovici 19. storočia
vydala svoje plody. Prvé manévre predviedol
Henri Jules Giffard v roku 1852. V Paríži mu
tlieskalo množstvo divákov, ale úspech nebol

dokonalý, pretože vtedy mal k dispozícii len
parný stroj a ten sa na pohon ľahkého plavidla
nehodil. V roku 1884 vyskúšali francúzski vy ná -
lezcovia Charles Renard a Arthur Krebs elektri nu.

Správa o vzducholodi La France obletela svet
a inšpirovala J. Verna k dielu Robur Dobyvateľ.
Neskôr sa však ukázalo, že ani elektrina nie je
tou správnu cestou. 
Princíp lietania vzducholodí je jednoduchý – nos -
ný plyn, ktorým sú naplnené, je ľahší ako okolitý
vzduch. Dlho trvalo, kým sa dospelo k záveru,
že ideálny tvar vzducholodí je pozdĺžny, pretože
podobne ako trup lode sa ľahšie ovláda. V zad-
nej časti sú výškovky, ktoré plavidlu pomáhajú
stúpať i klesať, a smerovky, pomocou ktorých
sa otáča. Aby kormidlá reagovali, musí vzducho-
loď dosiahnuť dostatočnú rýchlosť. Para či elek-
 tromotory nemali spočiatku dostatočný výkon,
A. Santos-Dupont ako prvý použil ľahké spa ľo-
 vacie motory. Najväčšiu vzducholoď histórie,
L.Z. 129 Hindenburg, držalo vo vzduchu 200-ti -
síc kubických metrov vodíka a štyri dieselové
motory Daimler-Benz (každý s výkonom 890 kW)
jej udelili rýchlosť 135 kilometrov za hodinu. 
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Chystá

P
o celom svete vznikajú projekty, ktoré
by mohli do desiatich rokov povýšiť
vzdu cholode na štandardnú súčasť
leteckej dopravy. Lacná tichá prevádzka

bez otrasov a vibrácií ich predurčuje všade tam,
kde nerozhoduje rýchlosť: pri preprave veľkých
nákladov, hliadkovaní alebo v turistike. 

Trochu ťažšie ako vzduch
Vzducholode už nie sú doménou nadšencov,

zaujímajú sa o ne významné inštitúcie i vý rob-
 covia. Americká agentúra DARPA, ktorá podpo ru -
je perspektívne vojenské technológie, vyhlásila
program Walrus HULA. Cieľom bolo vytvoriť
globálny dopravný prostriedok schopný odviesť
náklad nad päťsto ton na vzdialenosť 22-tisíc
kilometrov. Program vlani ukončili a jeho výsled-
 kom je koncept takzvaných hybridných vzdu-
cholodí. 
Klasické vzducholode majú v porovnaní s lie tad-
lami rad predností, ale aj jednu zásadnú ne vý -
hodu. Vo vzduchu sa vďaka nadnášaniu ľahkým
plynom cítia ako ryby vo vode, ale problém je
udržať ich pri zemi. Manévre pri pristávaní, kot -
vení a štarte vyžadujú množstvo ľudí a drahej
techniky. V týchto situáciách sú mimoriadne cit -
livé na poryvy vetra a iné poveternostné nástra hy.
Riešením je kombinácia výhod lietadiel ťažších
ako vzduch a balónov. Dve tretiny vztlakovej si ly
zabezpečí hybridným vzducholodiam hélium,

Vzducholode sa stávajú hitom
aerokozmického priemyslu
blízkej budúcnosti. 

Prvá vzducholoď: Giffardovo plavidlo z roku 1852 poháňal parný stroj.

Za hranice Zeme: Okolo roku 2030 by mali vzducholode
skúmať Titan, mesiac planéty Saturn.Veľká éra: Všade, kde sa vzducholode objavili, vzbudzovali obdiv tisícov návštevníkov.



zvyšok obstarajú preklopné vrtule a vztlakové
plochy. Tie môžu mať podobu klasických krídiel,
ale vztlak môže generovať aj vhodne tvarované
teleso vzducholode. 

Lietajúce luxusné hotely
Príkladom hybridnej vzducholode je Aeroscraft
z dielne americkej spoločnosti Wordwide Aeros
Corporation. Bude lietajúcou obdobou zaoceán-
 skych plávajúcich hotelov. V päťhviezdičkovom
luxuse prepraví 250 cestujúcich nad kontinent mi
i oceánmi na vzdialenosť päťtisíc kilometrov.
Okrem priestranných kabín bude na palube
niekoľko reštaurácií, fitnescentrum s bazénom
a kasína. Najväčšou atrakciou by však mala byť
promenáda s panoramatickými oknami a do ko -

nalým výhľadom na krajinu pod loďou. Projek tov
turistických vzducholodí je viac, ale Aeroscraft
sa dostal najďalej. Vlani odskúšali funkčný mo del
a na budúci rok chcú postaviť prvú vzducholoď
v skutočnej veľkosti 64 metrov. Firme však na
päty šliape renomovaný letecký výrobca Lock-
heed-Martin, ktorý rozpracoval pôvodný kon-
cept hybridnej vzducholode SkyCat od britskej
firmy Advanced Technologies Group.

Kolosy veľkej hmotnosti
Výrobcov vzducholodí láka aj doprava nákladov.
Všetko, čo sa doteraz vytvorilo, chce prekonať
americká spoločnosť Ohio Airships. Hybridná
vzducholoď s názvom Dynalifter bude ozajstný
kolos. V najťažšej verzii Heavy Freighter má
na vzdialenosť päťtisíc kilometrov prepraviť
230 ton nákladu (najsilnejšie lietadlo An-124
Ruslan odvezie 150 ton). Obor s dĺžkou 330 met-
rov a rozpätím krídel 135 metrov nepotrebuje

na pristátie letisko a celá infraštruktúra sa vmestí
na plochu štvorcového kilometra. Ohio Airships
už odskúšala technologický demonštrátor a s ko-
merčným využitím ráta po roku 2010.
Americký Boeing sa zasa spojil s kanadskou
firmou Sky-Hook pri vývoji lietajúceho žeriava
pre spoločnosti ťažiace ropu. Plavidlo dlhé
necelých sto metrov prepraví 40-tonový náklad.
Technologicky ide o kombináciu vrtuľníka a ne-
vystuženej vzducholode (takzvaného blimpu).
Vzducho loď Jess Heavy Lifter chcú nasadiť od
roku 2012.

Satelity pre chudobných 
Dnes žiaden odborník nepochybuje, že dru ži ce
sú pre telekomunikačné využitie priveľmi drahé.

Cena za vynesenie na orbitu je mimoriadne
vysoká a aj najmenšia porucha celý podnik
zahatí. Vzducholode bez posádky ponúkajú
lacnejšiu alternatívu. Operovali by v stratosfé-
rickej výške 22 kilometrov, čo pre telekomuni-
kácie postačuje. Energiu by čerpali zo slneč ných
panelov, takže slúžiť by mohli aj niekoľko rokov
a pri poruche ich možno stiahnuť a opraviť. 
Hoci názov „telekomunikačná vzducholoď“ znie
nezvyčajne, nejde o fantázie. Na jej vývoji in-
ten zívne pracuje kanadská spoločnosť 21th
Century Airship. A podobné plavidlo pod 
ozna čením ISIS vyvíja pre americkú armádu
firma Lockheed-Martin. Flotila vzducholodí
by nahradila systémy včasnej výstrahy umiest-
nené na lietadlách. Pripravovaný radar veľký
ako 15-poschodová budova odhalí auto ukryté
pod stromami na vzdia lenosť tristo kilometrov.
Vzducholode poháňané slnečnou energiou
budú schopné meniť polohu a akékoľvek

miesto na planéte dosiahnu za desať dní. Nie
je vylúčené, že raz nahradia aj protiraketový
radar, ktorý chceli Američania postaviť v Českej
republike. 

sa veľký návrat

Aeroscraft: Luxusný hotel pre 250 cestujúcich. Pripravuje sa aj nákladná a vojenská
transportná verzia tejto hybridnej vzducholode.

Dynalifter: Obor s dĺžkou 330 metrov prepraví cez Atlantik 230 ton nákladu. Využije sa
v menej rozvinutých regiónoch, napríklad v Afrike.

SkyCat: V britskom projekte pokračuje americký letecký
gigant Lockheed-Martin.

Jess Heavy Lifter: Pri ťažbe dreva alebo obsluhe ťažobných
veží netreba drahé a ekologicky nevhodné cesty.
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Vraví sa, že 21. storočie bude storočím
energie. Do roku 2020 má na Zemi žiť osem
miliárd ľudí a podľa Medzinárodnej agentúry
pre energetiku sa do roku 2030 zvýši spotreba
o 50 percent. Máme k dispozícii dostatok
energetických zdrojov?
Do roku 2030, ktorého sa mnohí čoskoro doži-
jeme, energetické zdroje vydržia, ale ich cena
výrazne vzrastie. V odbornej literatúre sa ujal
termín peak oil, ktorý označuje vrchol ťažby
ropy ako rozhodujúceho energonosiča. Za ním
už ťažba ropy nebude stúpať, pretože sa nenájde
dostatok nových nálezísk. Vznikne nerovnováha

na trhu a prudký nárast ceny ropy. A ako je už
teraz pravidlom, ropa bude ťahať hore aj ceny
zemného plynu a čierneho uhlia. Nárast cien
vyvolá šok v energeticky náročných odvetviach
a u najchudobnejších obyvateľov. 

Vieme, kedy nastane obdobie ropného
zlomu?
To nie je jasné. Najpesimistickejšie predpovede
hovorili o piatich rokoch, optimistické o dvadsia-
tich. Prognózy sa stále menia. Je to spôsobené
aj tým, že do ťažiteľných zásob sa dnes započítajú
aj tie, ktoré sa dosiaľ pri nižšej cene nevyplácalo

využívať. Pred dvadsiatimi rokmi sa napríklad
za efektívny považoval sloj hnedého uhlia s hrúb-
kou aspoň tri metre. Dnes nám stačí šesťdesiat
centimetrov. Vtedy sme išli do hĺbky najviac
kilometer, dnes sa kope aj tri kilometre pod
zemou. Novými technológiami dokážeme vy -
ťa žiť ložisko ropy na 75 percent, predtým len
z jednej polovice.

Globálna recesia zrejme ropný zlom o pár
rokov oddiali. 
Určite áno. Iná otázka je, ako sa potom ľudstvo
dokáže prispôsobiť novým cenám ropy a jej
produktov a či si udrží aspoň súčasný životný
štandard. Možno dovtedy rezignujeme na neustá-
ly rast HDP a budeme pracovať viac na skvalit ne-
ní života. Takýto prístup vyžaduje od politikov,
aby začali presadzovať iné ukazovatele ako do-
teraz. Napríklad francúzsky prezident Nico las
Sarkozy vyzval štatistický úrad Francúzska, aby
pre hodnotenie stavu národnej ekonomiky určil
iný ukazovateľ ako HDP. 

Za vysokú hodnotu sa považuje zdravé
životné prostredie a na to má energetika
výrazný vplyv.
Nemyslím si, že vo vyspelejšej časti sveta hrozí

Vedie slovenskú delegáciu vo Svetovej energetickej rade, kde
sa diskutuje o energetických scenároch na najbližšie desaťročia.
Prudký rast spotreby v Číne a Indii postavil na hlavu všetky vízie,
ktorými sa svet ešte pred niekoľkými rokmi riadil. „Dnes sa ukazuje,
že jedine nové technológie v oblasti jadra zabezpečia udržateľný
zdroj z hľadiska ekologického a vôbec udržateľnosti života na
planéte,“ hovorí profesor František Janíček, prorektor pre rozvoj
Slovenskej technickej univerzity. 

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: EMANUEL BOSON

Jadro: riešenie pre
ďalšie polstoročie



zničenie životného prostredia. Horšia situácia
je a ešte nastane v rozvojovom svete. Nevieme
odhadnúť, aké ekonomické a politické dôsledky
tam bude mať zvýšenie cien všetkých energo no-
si čov. Problém vznikne aj vtedy, keď vyššie ceny
energií spôsobia presun niektorých priemysel-
 ných odvetví z vyspelého sveta. Ide najmä o hut-
níctvo a chémiu. Tieto výroby sa presťahujú do
krajín, ktoré „ležia na rope“ či zemnom plyne.
Dôsledky takejto reštrukturalizácie budú ďale ko-
siahle, a to nielen tie ekologické.

A nepomohli by nové technológie na
efektívnejšie využívanie surovín?
V ekologickom i v ekonomickom zmysle sa za
„najhoršie zlo“ považuje spaľovanie uhlia. 
Isteže, ako riešenie sa ponúkajú technológie,
pri kto rých sa oxid uhličitý zo spáleného
uhlia ukladá do podzemia alebo na dno morí.
Ide však o finanč ne neobyčajne náročné tech-
nológie. Azda zemný plyn je ekologickejší.
Jednotka energie vyrobená spálením zem-
ného plynu vyprodukuje zhruba polovicu
oxidu uhličitého v porovnaní so spaľo vaním
uhlia. Zemný plyn však predstavuje pre jeho
odberateľov vyššie riziko z hľadiska bez -
pečnosti dodávok. Zásoby sa vytvárajú ťažšie

a nedajú sa dobre ťažiť pri nízkych teplotách
okolia. 

Nemotáme sa v začarovanom kruhu?
Celosvetovo hrá prím energia z fosílnych
palív, ale ak nič nezmeníme, nevyhneme
sa jej zdražovaniu a ohrozeniu životného
prostredia na planéte. 
Európska únia sa snaží oddialiť obdobie ropné ho
zlomu presadzovaním využívania obnoviteľ ných
zdrojov energie. Nie som si istý, či je to jediná
a efektívna cesta. Som presvedčený, že musíme
začať vo väčšej miere využívať jadrovú energiu.
Tá môže znížiť spotrebu fosílnych zdrojov a od -
dialiť nárast ich ceny. Som si istý, že rozši ro va nie
výroby elektriny z jadra a rozvoj jadrových
technológií sú lacnejšie ako ukladanie oxidu
uhličitého na dno oceánov. 

Takže budúcnosť vidíte v jadrovej ener-
ge tike? 
Využitie štiepnej reakcie uránu a ďalších prvkov
je komplexne najprijateľnejšia technológia na
najbližších päťdesiat rokov. Dovtedy môžu fyzici
a odborníci na materiály pre vysoké teploty
pracovať na tom, aby pripravili technológie na
komerčné využívanie termojadrovej fúzie.

Ale s jadrom budú asi politické problé my.
Rozhodujúce štáty Európskej únie, predo -
všetkým Nemecko, nejdú týmto smerom. 
Očakávam, že prehodnotia nerozumné opatre-
 nie predčasne odstaviť jadrové elektrárenské
zdroje do roku 2020. Nejde totiž len o energe -
tickú bezpečnosť Nemecka. Ak by sa v rámci
únie podarilo zabezpečiť nadpolovičný, ešte lep-
 šie dvojtretinový objem výroby elektriny z jadra
(teraz je asi štvrtinový), som presvedčený, že
by sa oslabil negatívny vplyv rastu cien fosílnych
palív na cenu elektriny. Zvýšila by sa energetic ká
bezpečnosť celej únie a zároveň by sa tu poda-
rilo udržať energeticky náročný priemysel, na
čom majú všetci záujem. Oveľa prezieravejší
prístup majú Francúzi. Ich jadrové elektrárne
pokrývajú vyše 80 percent potrieb krajiny a ešte
dokážu takmer pätinu elektriny vyvážať. Ak
Nemci naozaj ukončia komerčné využívanie
jadrovej energie, budú musieť takmer tretinu
svojich kapacít nahradiť konvenčnými zdroj mi,
ktoré prinášajú veľa problémov. 

Nemci si veľa sľubujú od obnoviteľných
zdrojov.
Áno, využitie obnoviteľných zdrojov v Nemecku
je vo všetkých smeroch inšpirujúce. Ale aj tak
nepredpokladám, že by sa im do roku 2020 po-
darilo pokryť viac ako 12 percent svojej spotreby
elektriny. Brusel im určil cieľ 18 percent, ale do
neho sa započítava aj tepelná energia.

V akom poradí by ste teda zoradili techno-
logické riešenia, ktoré by strednodobo riešili
energetické potreby ľudstva?
Na prvom mieste je vývoj jadrových reaktorov
ďalších generácií, ktoré by umožnili ešte vyššie
takzvané vyhorenie paliva. Hneď za tým nasle du -
je vývoj vysokoteplotných jadrových reaktorov,
čo je kľúč k vodíkovej energetike a zároveň vývoj
technológií na termický rozklad vody pre efek-
tívnu produkciu vodíka. 
Prelomové budú aj technológie uskladnenia
elektrickej energie. Energetike tiež môžu výraz -
ne pomôcť biotechnológie na produkciu dru hej
generácie biopalív. A hoci to nepatrí do energe-
tiky, nemožno zabudnúť na súbor všetkých
technológií na udržanie zdravia.

Nespomenuli ste technológie na úsporu
energie, hoci ušetrená je hádam najlacnej šia.
Určite, šetrenie s energonosičmi beriem ako
samozrejmosť. Zaujímavá je napríklad nová
koncepcia inteligentných sietí, takzvaných smart
grids. Rozšírenie inteligentných sietí znamená
pre odberateľa možnosť využívať elektrinu v kaž-
 dom čase čo najefektívnejšie, podľa okamžitej
situácie v jej dodávkach. Napríklad v domácnosti
by sa automaticky zapla práčka v čase, keď je
elektrina najlacnejšia.

František Janíček vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej
v roku 1979 a pôsobil potom na Katedre elektroenergetiky EF SVŠT. V roku 1989 ho vymenovali
za docenta a v septembri 1999 za profesora. V rokoch 2000 až 2007 bol dekanom Fakulty
elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, od februára 2007
je prorektor pre rozvoj STU. Patrí k významným odborníkom v oblasti elektroenergetiky. Je
autorom vysokoškolských učebníc, odborných monografií a príspevkov na medzinárodných
vedeckých konferenciách. Vedie slovenský výbor vo Svetovej energetickej rade a je členom
viacerých vedeckých rád univerzít na Slovensku. Riešil viac ako deväťdesiat projektov pre prax.
Oponoval viaceré významné projekty v oblasti liberalizovaného trhu s elektrickou energiou
a podieľal sa na vypracovaní Energetickej politiky SR. 
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Ale ani so šetrením to nemusí byť také jedno -
znač né, ako by sa zdalo. Príkladom sú ťažké
osobné automobily, ktoré predstavujú plytva nie
energiami a zaberajú verejný priestor. Európ skej
komisii sa nepodarilo presadiť prísne limity
na vypúšťanie oxidu uhličitého, lebo by tým
postavila mimo zákona automobily triedy SUV.
Automobilky sa s tým nedokážu vyrovnať, pre-
 tože by museli redukovať pracovné miesta. Veľ ké
automobily sa tak vyrábajú ďalej aj s podporou
rôznych subvencií, akými je napríklad takzvané
šrotovné. 

V súvislosti s dostavbou tretieho a štvrté ho
bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach
sa veľa hovorí o energetickej sebestačnosti
Slovenska. Ako sme vlastne na tom?
Sebestačnosť vo výrobe elektriny nie je až taká
naliehavá požiadavka. Vlani, keď ešte kríza ne -
pôsobila, sme na pokrytie spotreby doviezli len
dve percentá elektriny. Aj po odstavení posled né -
ho reaktora v elektrárni v Jaslovských Bohuni-

 ciach by sa v tomto roku mohla zopakovať tak mer
vyrovnaná bilancia. To však neznamená, že
netreba budovať nové zdroje. Mnohé počas
nasledujúcich pätnástich rokov dožijú. Preto
je rozhodujúca dostavba blokov v jadrovej elek-
 trárni Mochovce a verím, že už koncom roka
2012 sa prifázuje prvý reaktor do siete. Navyše
existuje náročný zámer zvýšiť podiel elektriny
z jadra vybudovaním nového jadrového zdroja
so začatím prípravných prác v roku 2014. Napriek
vysokým investíciám to môže mať veľký ekono -
mický význam – ako som už povedal, jadro na
rozdiel od spaľovania zemného plynu znamená
menší vplyv vývoja na cenu elektriny na komo-
ditných trhoch. 

Predstavte si rok 2050. Ako by mohla
optimálne vyzerať slovenská energetika? 
Mali by sme mať aspoň dva jadrové reaktory
tretej generácie a lepšie ako dnes využívať
hydropotenciál na výrobu elektriny. Dovtedy
budú technologicky zvládnuté malé jadrové

reaktory s elektrickým výkonom do sto mega -
wattov a s odberom tepla pre využitie v mestách.
Zemný plyn sa bude využívať ako chemická
surovina a na vykurovanie len v nízkoenerge -
tických domoch prostredníctvom kogenerač ných
jednotiek. Na vidieku a na okrajoch miest sa
bude v rodinných domoch kúriť kotlami na drev-
né pelety. Tie by sa vyrábali aj z drevín vypes to-
vaných na najhorších pôdach a zle prístupných
pozemkoch. Solventnejší by využívali tepelné
čerpadlo. V tom čase už dokážeme vyrobiť men-
šiu časť elektriny z fotovoltických a veterných
elektrární s celkovým inštalovaným výkonom
tisíc megawattov. Ale celkový podiel obnovi teľ-
ných zdrojov nebude vyšší ako 17 percent. 
Automobily budú dvojaké. Na dlhšie cesty so
spotrebou najviac štyri litre na sto kilometrov,
prepínateľné na viac druhov palív: benzín, eta nol
a metanol. Mnohí ľudia budú využívať v mes te aj
malé elektromobily s kapacitou batérie na sto
kilometrov jazdy. A čo je dôležité, obyvateľom
bude slúžiť kvalitná hromadná doprava. 



T E C H N O L Ó G I E

K
eď na Viktóriino jazero padne noc a vo -
da potemnie, pre Pottasa Aboya a jeho
troch kolegov sa začína pracovný deň.
Štvorica kenských rybárov pádluje na

najväčšie africké jazero, až kým sa pobrežie v diaľ -
ke nezmení na úzky pás. Na hladinu potom opa-
 trne položia malú plť. Vezie modrú batériu a nad
ňou, na opore vyrobenej z vetiev, visí úspor ná
žiarovka Osram. Vo svetle sa voda trblieta tmavo-
zelenou farbou. „Svetlo priťahuje najmä omenu,
druh sardinky,“ vysvetľuje P. Aboy a po tom svoju
podomácky vyrobenú plť jem ne postr čí a sleduje,
ako sa pomaly stráca v temnote na jazere. „Počká-
me, kým sa okolo svetla zhromaž dí dostatok rýb,“
hovorí. „Po tom rozhodíme sieť okolo plte a rých-
lo ju zatiah neme.“ P. Aboy sa uprene pozerá do
tmy, kde jedinou viditeľnou vecou je malé trblie -
tajúce sa svetlo, pohojdáva júce sa na jazere
veľkom ako Írsko.
S novými elektrickými svietidlami je naša štvo rica
priekopníčkou medzi 175-tisíc rybármi loviacimi
vo vodách Viktóriinho jazera. Domo rodí rybári
používajú svetlo ako návnadu už generácie, ale
zdrojom svetla sú petrolejové lampy. Podľa orga-
nizácie pre rozvojovú pomoc Global Nature Fund
(GNF) to má fatálne dôsledky. Vysoko horľavý
petrolej spôsobil mnohým rybá rom vážne popá-
leniny a znečisťuje vodu, ktorá už dlho nie je naj-
čistejšia. Problém sú aj sklení kové plyny. Petro lej
v lampách okolo jazera vyprodukuje približne
50-tisíc ton CO2 ročne. Od vlaňajšieho apríla
preto spoločnosť Osram spolu s GNF ponúka
v rámci projektu Umeme Kwa Wote (Energia
pre každého) čisté a bezpečné zdroje osvetlenia.

Tradície ťažko prekonať
Ľudia v tomto regióne sa však s tradíciou lúčia
ťažko. Nejde len o otázku technológie. „Tenden-
ciu silno sa držať svojich sociálnych a rozho do -
vacích zvyklostí je tu veľmi silná. Pritom sa
úplne odlišujú od vyspelých krajín,“ vysvetľuje
Jochen Berner, manažér tohto projektu za Osram.
„Ak sa napríklad ktosi zaujíma o niektorú z na -
šich lámp, nie je vylúčené, že manželka mu
rozhodnutie zruší. Ženy v Afrike sú často zod-
 povedné za rodinný rozpočet.“ Aj preto bolo
treba trpezlivo vysvetľovať. 
Na prenájom svietidla treba vložiť dvetisíc ken-
ských šilingov, čo je zhruba 20 eur. Pri priemer-
 nom mesačnom príjme okolo 35 eur to je dosť,
ale ide len o zálohu, ktorú pri vrátení lampy
dostane používateľ späť. Dobitie batérie, s kto-
rým úsporná 11-wattová žiarivka Osram vydrží
dvanásť hodín, čo pohodlne vystačí na jednu
rybačku, vyjde na sto šilingov, teda jedno euro.
„Vklad je asi toľko, čo stojí nová petrolejová
lampa a na každú noc treba kúpiť petrolej za
150 šilingov. S nami tak zákazník ušetrí 30 per-
cent,“ vysvetľuje J. Berner. 
Nové lampy využíva približne šesťsto klientov,
z toho 150 rybárov, čo tím Osramu považuje
za úspech. 

Hi-tech v chatrčiach
Pre väčšinu z tridsiatich miliónov ľudí žijúcich
okolo Viktóriinho jazera neexistuje iná voľba
ako toxické petrolejové palivo. Nemajú totiž
prístup k elektrine. Hoci lampy boli pôvodne
určené pre rybárov, osvedčili sa aj v miestnych

domácnostiach. Jedna z nich svieti v obci Nyan-
diwa zo stropu chatrče, honosne nazývanej
obchod U mamy Austin. Majiteľka už nemusí
zatvárať so západom slnka. Mama Austin však
oceňuje najviac, že deti si večer pri učení ne -
ničia oči a nemusia dýchať výpary z horiaceho
petroleja. Petrolejové lampy sú zodpovedné
za pľúcne ochorenia a väčšinu požiarov. Ben
Otieno z dediny Nyandiwa spomína, ako raz
zhoreli tri domy počas jediného mesiaca. „Pri
požiari prídu ľudia doslova o všetko.“ 
Základom projektu Umeme Kwa Wote sú miest-
ne energetické strediská – malé dobíjacie elek-
trické stanice napájané strešnými solárnymi
bunkami, úplne nezávislé od stredísk rozvodnej
siete. „Ľudia si v stredisku môžu prenajať naše
úsporné lampy i batérie, ktoré si tu môžu aj
dobíjať,“ vysvetľuje J. Berner. „Spolu s lampami
poskytujeme aj prečistenú pitnú vodu a mož no
si tu dobiť mobilné telefóny.“ 
Osram vybudoval už štyri energetické stredis-
ká: tri sú v Keni a jedno v susednej Ugande. 

Svetlo pre Viktóriino jazero
AUTOR: FLORIAN MARTINI
FOTO: PICTURES OF THE FUTURE

Na pobreží Viktóriinho jazera ľudia svietia petrolejom celé generácie.
Toto špinavé palivo je však hrozbou pre zdravie i životné prostredie.
Preto Osram, dcéra spoločnosti Siemens, ponúka miestnym obyvateľom
úsporné žiarovky. 

Namiesto petroleju: Moderné lampy boli pôvodne
určené pre rybárov, ale osvedčili sa aj v domácnostiach.



Č
o bude o desať či dvadsať rokov? Zvlád -
nu metropoly nápor individuálnej do-
pravy? Na otázku, aké bude mestské
vozidlo budúcnosti, hľadajú automo bil -

ky odpoveď už dnes. Zabudnite na luxus a vý kon.
Napokon, ten vám bude o niekoľko rokov na
nič, v meste oceníte celkom iné kritériá. Naprí -
klad čistú prevádzku a malé rozmery, ktoré vám
uľahčia parkovanie a manévrovanie. 

Malé a ešte menšie
Kým dnes sa za malé považujú všetky autá s dĺž-
kou do štyroch metrov, v budúcnosti sa pri prav-
te na radikálny rez. Toyota svojím sériovým
modelom iQ dlhým necelé tri metre ukázala, že
sa to dá. Do tohto formátu sa jej podarilo vtesnať
štyroch pasažierov, hoci je len o 30 centimetrov
dlhší než dvojmiestny Smart Fortwo. Peugeot
novým konceptom BB1 tromfol oba automobily.
Hravá mestská štúdia odvezie tiež štyroch dos -
pelých ľudí, aj keď na dĺžku má len neuveriteľ-
ných 2,5 metra. Je vidieť, že o jej vývoj sa
posta rala divízia skútrov. Namiesto volanta tu
napríklad nájdete motocyklové riadidlá, ktoré
zaberajú oveľa menej miesta. Priestor uvoľnil
aj motor, keďže BB1 poháňajú dva elektromo-
tory zabudované priamo do zadných kolies.
Vozidlo prejde na jedno nabitie 120 kilometrov,
čo je podľa štatistík až dvojnásobok prie mer nej
vzdialenosti, ktorú európski vodiči absolvujú
v dennej mestskej premávke. 

Prednosť dostane elektromotor
Elektrický pohon je vôbec najlepšou alternatívou
pre malé mestské autá budúcnosti. Nielen pre
nulové emisie. Šancu na nový život dávajú elek-
 tromobilom nové lítiovo-iónové batérie. Podľa
prognóz OECD by mali do roku 2025 získať 
v mestskej premávke až 40-percentné zastú pe-
nie. Väčšina mestských konceptov sa naozaj
spolieha výlučne na „tankovanie“ zo zásuvky,
k najnovším patrí napríklad Renault Twizy ZE,
Nissan NuVu a mnoho ďalších.

46 47 VISIONS 04 2009

A U T O  M O T O

Dennodenné zápchy a smog, to je realita súčasnej dopravy 
v mestách. Práve v nich jazdí 60 až 70 percent všetkých 
registrovaných áut. Je to podobné, akoby ste vlastnili štvorizbový
byt, ale traja zo štyroch členov domácnosti by využívali len 
jednu jedinú miestnosť. 

Mestá ovládnu
malé autá

AUTOR: TOMÁŠ ANDREJČÁK
FOTO: ARCHÍV VÝROBCOV

Nissan Pivo: Do výroby sa asi nedostane. Je priveľmi
futuristický, ale parkovať s ním je úplná hračka.

Volkswagen L1: Kompaktný dvojmiestny 
automobil s hybridným pohonom spotrebuje 
len 1,34 litra nafty. Vyjsť s ním môžete aj za 
hranice mesta.



Najväčšou technologickou výhodu elektromo-
bilov je možnosť odpútať sa od klasickej mecha-
nickej závislosti medzi spaľovacím agregátom
a kolesami. Čo to znamená, demonštroval Nissan
invenčnou štúdiou Pivo II. Toto auto s guľovitou
otočnou kabínou ruší klasické predstavu o tom,
čo je pohyb vpred a vzad. Slobodu v priečnom
aj pozdĺžnom smere mu dávajú práve otočné
kolesá s elektromotormi. Parkovanie je úžasne
jednoduché. Pivo sa doslova zasunie do voľného
priestoru, čo by žiadne štandardné auto nedo -
kázalo. 

Ako na motorke
Mestské autá sa môžu zmenšiť aj tým, že budú
užšie. V takomto prípade by síce odviezli
maximálne dve osoby sediace za sebou, ale
podľa štatistiky priemernej obsadenosti európ-
 skych áut dve sedadlá bohato stačia. Na túto
tému zahralo BMW štúdiou Clever. Dvojmiest na
trojkolka s nakláňajúcou sa kabínou, s kto rou
môžete jazdiť motocyklovým štýlom, si vystačí
s klasickým spaľovacím motorom, čo by ju ceno -
vo zvýhodňovalo. Jednovalec s výkonom 12,5 kW
využíva ekologický zemný plyn a jeho spotreba
je adekvátna spotrebe len 2,4 litra benzínu.
Ešte menej paliva potrebuje nový technologický
zázrak z Wolfsburgu – Volkswagen L1. Na šírku

má len 1,2 metra a neskutočne nízky koeficient
aerodynamického odporu 0,19. V porovnaní 
s Cleverom ide o plnohodnotný dvojmiestny
automobil so štvoricou kolies, dojazdom až
680 km a maximálnou rýchlosťou 160 km/h.
Hybridná sústava sa skladá z dvojvalcového
dieselu (20 kW) a elektromotora (10 kW). V mest-
skej premávke dokáže naplno využiť prínos
hybridnej technológie, spotrebuje priemerne
len 1,38 litra nafty. 

Zabudnite na stresy 
To však ešte stále nemusí riešiť problém par -
kovania v prehustených mestách. Pomôcť by
mohol projekt City Car Network, ktorý zasahuje
do oblasti verejnej dopravy, ale na základe indi-
viduálnych malých mestských elektromobilov.
Špeciálna konštrukcia podvozku mini vozidielka
MIT think by ich umožnila parkovať podobne
ako nákupné vozíky v obchodných centrách.
Na jedno miesto potrebné pre klasický auto-
mobil by sa tak zmestili až štyri vozidlá. Systém
verejného využitia mestských áut, podobne
ako bicyklov, napokon už existuje v niektorých
európskych metropolách. Napríklad v nemec kom
Ulme môže ľubovoľne dlho využívať každý z je-
ho 120-tisíc obyvateľov i návštevníkov elektrický
Smart EV. Stačí sa zaregistrovať, získať tak elek-

 tronický identifikátor a otvoriť si voľné vo -
zidlo na parkovacom mieste. Platí sa podobne
ako pri mobilných telefónoch za čas používa-
nia. 

Dve kolesá stačia
S pravdepodobne najextrémnejším riešením
individuálnej mestskej dopravy prišiel koncern
General Motors (GM). Do boja s mestskou pre-
 mávkou chce vyslať jednonápravové čudo
PUMA. Na jej vývoji spolupracuje so spoloč -
nos ťou Segway, známou výrobou jednomiest-
nych Human transportérov. PUMA bude pracovať
na rovnakom princípe, umožní však prepravu
až dvoch osôb, ktoré budú sedieť vedľa seba.
Posádku bude pred poveternostnými podmien-
kami chrániť ľahká karoséria. PUMA potrebuje
na zaparkovanie nepomerne menej miesta a dos -
ta ne sa aj tam, kde to klasické vozidlo nedo ká -
že. Elektromobil prejde na jedno nabitie až
55 km a dva elektromotory jej dodajú rýchlosťou
55 až 60 km/h. Keďže GM predpokladá vzá jom nú
komunikáciu medzi jednotlivými vozidlami a vy -
užívanie GPS, neráta s montážou airbagov a iných
bezpečnostných zariadení. Vozidlá budú o sebe
vedieť a vylúčia akúkoľvek zrážku. GM to s vý -
robou myslí vážne a na novom čude by sme
sa mohli zviesť už v roku 2012. 

Peugeot BB1: Budúci miláčik veľkých metropol. Pri dĺžke 2,5 metra odvezie štyroch ľudí.

GM PUMA: Šokujúca „dvojkolka“ pracujúca na princípe Seagway odvezie dvoch ľudí 
chránených pred zlým počasím až rýchlosťou 60 km/h. 

MIT think: V rámci projektu City Car Network by mohol malý elektromobil použiť
každý, podobne ako nákupný košík v obchodných centrách.

Twizy Z.E.: Koncept mestského elektromobilu od Renaultu na rok 2011.



P
otreba odlíšiť sa je aj vo svete dvoj ko -
lesových strojov natoľko výrazná, že
výrobcovia sériových motocyklov začí-
najú ponúkať takzvané „custom bikes“,

motorky na mieru. Priekopníkom bol v tomto
smere Harley-Davidson, keď už v roku 2000 začal
s redukovanou výrobou modelu Softail Deuce.
Potrebu spestriť sériovú ponuku si dobre uve-
 domujú aj producenti iných značiek. BMW prišlo
nedávno s konceptom Lo Rider, ktorý dovoľuje
majiteľom širokú mieru úprav podľa vlastného
vkusu. Prispôsobiť sa dajú výfukové systémy,

sedačky, svetlomety i farba. Vďaka tomu sa
zmení aj celkový charakter motorky – od poho -
dového cruisera až po agresívneho trhača as-
faltu. 
Druhý najväčší výrobca motocyklov v USA,
Victory Motorcycles, zasa zostrojil upravený
model Victory Vegas 8-Ball Capone, ktorý pri-
bližuje „custom bikes“ mladým nadšencom.
Výnimočnosť motorky Capone sa zakladá na
sade dielcov, ktoré by si mohli zákazníci
kúpiť a sami namontovať na pôvodný model
Vegas 8-Ball, a tak by mali vlastnoručne

„postavený“ chopper.

Motocykel na kľúč
Ak vám ani toto nestačí, k dispozícii máte špe-
cialistov na stavbu motoriek. Prezentujete im
predstavu o vašej novej kráske a oni sa pokúsia
do detailu vaše želania splniť. Určite ste to už
videli, napríklad v garáži na stavbu motoriek
Orange County Choppers, preslávenej najmä
vďaka reality šou na Discovery Channel. Na za-
 čiatku je len kopa kovu a plechov, nasleduje
tvarovanie, potom zváranie a nakoniec povrcho-

Chopper na želanie
Dokonale vymodelované tvary, mnoho chrómu, silný motor a nádherné kresby. S takto upravenou
extravagantnou mašinou budete na cestách kraľovať všetkým sériovým hondám či yamahám. Motocykel
dnes vlastní už kdekto a absolútnu istotu výnimočnosti vám poskytne len stroj postavený podľa vašich
vlastných predstáv. 

AUTOR: JOZEF JAKUBÍK
FOTO: GETTYIMAGES, OCC, SIEMENS

Legendy: V kultovom filme Bezstarostná jazda sa koncom 60. rokov s dvomi hipisákmi – Dennisom Hopperom a Petrom Fondom – predstavili aj choppery C. Vaughsa a B. Hardyho
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vá úprava podľa chuti zákazníka. Nezáleží na
tvare, farbe ani veľkosti. Dá sa všetko. 
Veľkej obľube sa v poslednom čase tešia fu-
turisticky ladené konštrukcie. Ponúka ich na prí-
klad Harley-Davidson zhmotnené do modelu
V-Rod. Hoci ide o sériovo vyrábané motorky,
množstvo staviteľov sa nimi dalo inšpirovať.
V-Rody majú rám z oceľových rúrok a o odpru-
ženie sa stará predná obrátená vidlica. Disky
kolies sú z ľahkých zliatin a zadné koleso je
pomerne široké. Sériovo vyrobená motorka
slúži často ako základný kameň, do ktorého
budúci majiteľ vloží niečo zo seba. Nikdy nejde
o kópiu. Stavitelia zákazkových motoriek toto
pravidlo nekompromisne dodržiavajú. 

Ruky nahrádza počítač
Stavitelia po vyhotovení návrhu zvažujú, ktoré
dielce dokážu vyrobiť sami a ktoré radšej objed-
 najú vo firmách špecializujúcich sa napríklad
na rámy alebo výfuky. Veľa staviteľov si objed-
 náva aj motory, pneumatiky, brzdy, svetlá či
tlmiče. Nielen preto, že ich výroba je náročná
a často nákladná, ale aj kvôli tomu, že postavený

stroj musí spĺňať platné predpisy a normy. 
Ak sa staviteľ rozhodne, že si bude časť dielcov
vyrábať sám, môže si vybrať z niekoľkých mož-
ností. Kým kedysi sa nádrže, blatníky, ale aj
rámy vyrábali ručne, dnes je tento proces oveľa
jednoduchší – počítačový. Moderné programy
začínajú uprednostňovať aj výrobcovia zo „sta-
rej školy“, pretože im umožňujú zobraziť každú
tvorivú myšlienku a simulovať množstvo nezvy-
čajných pohľadov. Takto vygenerované návrhy
slúžia ako vstupné súradnice pre špeciálne
frézy, ktoré dokonale „vymodelujú“ akýkoľ vek
tvar súčiastky. 

Slávni stavitelia
Na koho sa obrátiť, ak zatúžite po jedinečnom
originálnom stroji? Výrobca Orange County
Choppers sa preslávil stavbou tematicky zame -
raných chopperov. Medzi tie najznámejšie
patrí napríklad Black Widow, Liberty Bike
alebo motocykel pre newyorských hasičov. 
Skutočným majstrom a podľa mnohých do -
konca najlepším staviteľom chopperov je
Billy Lane. Vlastní niekoľko patentov na

dielce a súčiastky, okrem iného na známu
súčiastku „six-gun“, čo je bubienok koltu
zabudovaný do rôznych častí motoriek:
rukovätí, držiakov či stúpačiek. V roku 2002
mu časopis Easyriders udelil titul najlepšieho
staviteľa za motorku Psycho Billy Cadillac, kde
použil koleso bez stredu, takzvané hubless. 
Kým B. Lane je kráľom klasických chopperov,
stavbe futuristických motoriek kraľuje Roger Gol -
dammer. Tento konštruktér porušil asi všetky pra -
vidlá, ktoré by sa mali pri stavbe motoriek
dodr žiavať. Slávu mu priniesla motorka Gol dam-
mer Board Tracker, pri ktorej sa inšpi roval his  to -
 ric kými pretekárskymi strojmi. Mala „ne vidi teľ né”
odpruženie zadnej vidlice a palivovú nádrž za -
budovanú do rámu. Získal niekoľko titulov
svetového šampióna v stavbe motoriek, naposle -
dy v roku 2008 za stroj Gold member. 
Zoznam staviteľov motocyklov je dlhý, ale pri
tých najslávnejších máte dve istoty. Predo všet kým
– siahnete si hlboko do vrecka. A druhou istotou
je, že získate motorku, ktorá vás dokonale odlíši
od všetkého, čo jazdí na našich cestách. A o to
vlastne ide. 

Zelený chopper
Slávny americký výrobca motoriek Orange
County Choppers zvolil pri výrobe svojej
poslednej tematickej motorky ekológiu. 
V spolupráci so spoločnosťou Siemens po-
stavili stroj Siemens Smart Chopper, ktorý
poháňa elektromotor a šestica akumulátorov.
Tie možno nabíjať z akejkoľvek 110-volto-
vej zásuvky a na jedno nabitie zvládne ne-
celých sto kilometrov jazdy. Osempalcový
elektromotor Advanced DC Motors dosahu -
je výkon 27 koní, čo stačí na maximálnu
rýchlosť 160 km/h. Na výrobu motorky po-
užili recyklované materiály a úsporné LED
svetlá.

Otec a syn: Zakladateľ Orange County Choppers Paul Teutul (vpravo) so synom Paulem pózujú s modelom Lincoln. Na snímku vpravo je ich chopper pre firmu Solidworks.



H
ra má desať kôl, každému sa hovorí
frame. Hráč má v každom kole dva
pokusy, aby zrazil desať kolkov, okrem
kola posledného. Ak hráč vo frame

zrazí kolky na prvý raz, ide o strike, druhýkrát
už nehádže a pokračuje ďalší hráč. Ak zrazí
všetky kolky druhým hodom, má spare. Pokiaľ
sa mu to podarí v poslednom kole, môže

hádzať ešte raz – len v poslednom kole sa
môže hádzať trikrát. 
Za každý zrazený kolok si hráč priráta jeden
bod. Ak sa mu nepodarí strike, pri ďalšej hre
(pri rátaní zisku z ďalšieho framu) sa mu
pripočítajú ešte body z nasledujúcich dvoch
framov. Ak hodí spare (všetky kolky spadnú
na druhý hod), priráta sa zisk z jedného nasle-

 dujúceho hodu. Maximálny možný zisk je tristo
bodov, čo zodpovedá stavu, keď hráč hodí jede -
násťkrát po sebe strike. 

Je bowling veda?
Zrejme nie. Hrá sa na obdĺžnikovej dráhe, pričom
na jej konci stojí desať kolkov v trojuholníkovom
tvare. Vrchol trojuholníka je predsunutý sme -
rom k hráčovi. Pár dráh má dĺžku od začiatku
nábehu až po koniec stroja na stavanie kolkov
25,41 metra a šírku 3,51 metra. Možno však
postaviť aj nepárny počet dráh, jedna dráha
má potom šírku 1,05 metra. Povrch dráhy je
monolitná konštrukcia zo syntetickej fenolovej
živice. Hrubá je 0,95 centimetra a ošetruje sa
špeciálnym olejom. Kolok je vysoký 38 centi -
metrov a jeho hmotnosť je zhruba 1,5 kilo-
gramu. Zdena Krajíčková, zastupujúca známu
bowlingovú firmu Brunswick, vysvetľuje, že
existuje niekoľko druhov kolkov. King sú s ko-
runkou, pruhované Stripes dostali meno

Chodievate si s priateľmi oddýchnuť a relaxovať na bowling?
Možno ani neviete, že pri podobnej hre sa bavili už v starovekom
Egypte. Hry s kolkami sa hrali aj v starom Ríme. V dnešnej 
podobe sa pravidlá ustálili koncom 19. storočia v USA. Prvú 
bowlingovú guľu podobnú dnešnej vyrobili v roku 1905.

K
ol

ko
vé kráľovstvo

AUTOR: JIŘÍ NEDAL
FOTO: BRUNSWICK, BOWLING.CZ, SHUTTERSTOCK

Veselé motívy: Niektoré modely sú exkluzívne určené
len pre niektoré štáty, napríklad Singapur či USA, ktoré
sú vlastne kolískou tohto športu. 
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podľa slango vého výrazu pre americkú vlaj -
ku, ďalej sa používajú kolky Birthday Party 
a Gold. 

Veda o guli
Na kolky sa hádže tvrdou polyuretánovou guľou,
ktorej hmotnosť sa udáva v librách (jedna libra
je 0,454 kilogramu). A tu sa začína mágia – exis-
 tujú totiž rôzne ťažké gule, pričom ich obvod
nesmie byť väčší ako 68,6 centimetra a hmotnosť
by nemala presiahnuť 7,25 kilogramu. Guľa
má zväčša tri otvory na lepšie uchopenie prstami.
Základné gule sú určené pre rovné hranie. Ide
o gule „spare ball“, kde ťažisko je umiestnené
presne uprostred telesa. Nájdete ich v každom
bowlingovom centre. 
Existujú však aj reaktívne gule, ktoré majú
excentrické ťažisko mimo centra. Takých gúľ
však v štandardnom bowlingovom centre veľa
nenájdete, pretože tie si hráč môže dať vyrobiť
na mieru vo firmách zameraných na bowlingové
príslušenstvo. Majú rôzne charakteristické

vlastnosti, od matného povrchu až po vysoký
lesk, samozrejme aj rôzne jadrá vnútri gule,
ktoré ovplyvňujú smer hodu. Hráč si ich dá
navŕtať podľa ťažiska svojho tela a veľkosti
ruky a prstov. 
Profesionálni hráči používajú reaktívne gule
vo frame na prvý hod. Dôvod? Guľa pri excen-
trickom umiestnení ťažiska rotuje vo väčšom
polomere, ako je jej polomer. Existuje teda vyššia
pravdepodobnosť, že zhodí väčší počet kolkov.
Tieto gule umožňujú profesionálom hádzať spô-
 sobom, ktorý pozorovateľom vyráža dych. Po
hode to vyzerá, akoby chod gule nemal s fyzikou
nič spoločné. Odborníčka Z. Krajíčková dodáva,
že „pri hode excentrickou guľou hrá veľkú úlohu
aj mazanie dráhy či klimatické podmienky v her -
ni, takže rovnaká guľa aj s navŕtaním sa môže
v rozličných herniach a v rukách rôznych hráčov
správať absolútne odlišne“. 

Hračky naokolo
Gule štýlu „fun“ sú veselé, s obrázkami a slúžia

na rekreačné hranie. Vyrábajú sa na zákazku
a firmy ich majú v ponuke niekoľko desiatok.
Ale ako upozorňuje Z. Krajíčková, potlač gule
vyjde aj na niekoľko sto eur, pretože na túto
službu sa špecializujú firmy v USA a cenu pre-
dražuje doprava. Niektoré motívy sa navyše
nes mú do Európy dovážať a sú predajné len 
v USA. 
Sofistikované sú aj stroje, ktoré postavia kolky
a pošlú späť guľu. Samostatnou kapitolou sú
počítače na rátanie skóre. Nájdete v nich hro-
madu animácií, ktoré sa objavia na obrazovke,
podľa toho, či zahráte strike alebo spare. Prí-
padne ak nezhodíte žiaden kolok. 
A poslednou vecou, o ktorej môžete v súvislosti
v bowlingom rozmýšľať, sú tašky na prenášanie
náradia a výbavy hráča bowlingu: gulí a obuvi,
uterákov a ďalších pomôcok. Ponúkajú sa v rôz-
nych zaujímavých farebných i dizajnových vy-
hotoveniach. Bowling je jednoducho svet sám
o sebe. A technika v ňom hrá väčší význam, ako
sa môže zdať na prvý pohľad. 

Guľa: Jej správna voľba a uchopenie je prvým krokom k úspechu. 

Z histórie: Jedno z prvých zariadení na stavanie kolkov a atmosféra bowlingového klubu z polovice minulého storočia. 

Všetko so sebou: Vozík na príslušenstvo, ktoré dobrý hráč bowlingu potrebuje. 
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P
amätáte sa na meoskop? Do plasto vé ho
neforemného prehliadača sa vložil
kotúčik s diapozitívmi nasnímanými
špeciálnym fotoaparátom s dvoma

objektívmi. Oči sa priložili na dve okienka a už
ste žasli nad plastickosťou obrázkov. 

Technológie troch rozmerov 
Veľmi zjednodušene možno povedať, že po dob-
ne vzniká aj trojrozmerný obraz zložením
identických záberov z dvoch kamier snímajú-
cich danú vec z iného uhla. Musia byť doko na-
le synchronizované tak z hľadiska času (na
zlom ky milisekúnd), ako aj zaostrením, zoomom,
farebným vyvážením i clonou. Výsledný ob -
raz sa potom musí sledovať cez špeciálne
okuliare. 
Pri projekcii sa používajú rôzne metódy – na -

príklad polarizácia alebo anaglyf, najnovšie
stereoskopia. Prvá metóda zabezpečuje roz -
delenie obrazu pre ľavé a pravé oko prostred-
níctvom rôznej polarizácie svetla, druhá
fa rebným odlíšením. 
Polarizácia (používaná v kinách IMAX) vy ža -
duje okuliare s rôznymi priezormi s polarizač nou
vrstvou z minerálov, pri anaglyfe (napríklad
na YouTube) potrebujete okuliare s rôznofa -
rebnými priezormi – modrozelený a červený.
Ďalšou technikou je takzvané aktívne zobra -
zenie využívajúce striedavé zatmievanie pra -
vého a ľavého oka, ktoré majú na starosti
aktívne okuliare. Technológia 3D autostereo -
skopických monitorov využíva projekciu
rôznych obrazov do rozličných smerov. Tech-
nológia INFITEC je odvodená od anaglyfu, ale
využíva šesť vlnových dĺžok, takže zachováva

farby. HMD displeje využívajú dve mikroobra-
zovky.

Nakrúcanie 3D filmov
Možno sa vám zdá, že nakrútenie 3D filmu je
jednoduché. Vezmú sa dve kamery, umiestnia
vedľa seba na vzdialenosť ľudských očí (zhruba
65 milimetrov), klapka a ideme. Nie. Požadované
funkcie poskytujú len profesionálne elektronic -
ky ovládateľné kamerové systémy. Optimálna
by bola možnosť nastaviť rozstup kamier od
nuly podľa veľkosti scény (pre veľmi malé objek-
ty snímané zblízka) až po rozstupy rádovo sto -
viek metrov (snímanie pohorí v pozadí).
Rie  šením sú špeciálne montáže kamier (v anglič-
tine nazývané „rig“ alebo „paracam“) – umiest-
nené sú kolmo na seba a obraz sa sníma cez
polopriepustné zrkadlo. Jedna z kamier je

Budúcnosť má tretí rozmer
Žijeme v trojrozmernom priestore, a tak ho aj odmalička vnímame. Napriek tomu, alebo možno
práve preto, chodia ľudia s čoraz väčším záujmom do kinosál, kde si nasadia okuliare a nechajú
sa očariť obrazom, ktorý vystupuje z plochého plátna, je plastický a má hĺbku, jednoducho 
pôsobí ako živý. 

AUTOR: VLADIMÍRA STORCHOVÁ, ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: MAUR FILM 2009, SHUTTERSTOCK



umiestnená na koľajniciach, a tak možno nasta-
viť akúkoľvek separáciu nezávisle od veľkosti
použitých kamier.

Prečo skončil IMAX
Na premietanie 3D filmov je nevyhnutná špe -
ciálna technológia, preto sa s touto technológiou
nestretnete v každom kine. Bratislava bola v ro -
ku 2002 stredoeurópskym priekopníkom, keď
v jednom z nákupných centier otvorili troj roz-
merné Kino Orange IMAX. Predbehla Viedeň,
Krakov, Varšavu (2005) aj Prahu a Budapešť
(2006). Špeciálne postavená kinosála s extrém-
 nym prevýšením sedadiel pre vyše 340 divákov
mala projekčnú plochu od jednej steny k druhej
a od podlahy po strop. Špecialitou bol aj digi -
tálny priestorový zvuk s výkonom 24-tisíc
wattov a subwoofer schopný reprodukovať
frekvenčné tóny až po 24 hertzov. Kino však
po troch rokoch skončilo prevádzku. O dô vo -
doch sa dodnes veľa nevie, šepkalo sa o nízkej
návštevnosti. Do kina IMAX však na jedno pred-
stavenie prišlo v priemere 67 divákov, čo bola
najvyššia priemerná návštevnosť zo všetkých
slovenských kín.

Na 3D filmy čakala Bratislava do tohto roka, keď
ju medzitým predbehol Ružomberok. Prevádz-
kovateľ multikín upravil sálu na premietanie
filmov súbežne v plochej podobe 2D i v prie sto-
rovej verzii 3D. Potrebná digitalizácia kina
vyžaduje investíciu do 150-tisíc eur.

Pozor na pojmy
Osobitnou kapitolou 3D je počítačová animácia.
V tomto prípade nejde o 3D film v pravom zmysle
slova. Pri počítačovej animácii sa jednotlivé
objekty vytvárajú vo virtuálnom trojrozmernom
priestore počítačových programov určených
na modeláciu (Modo, Rhino), prípadne sa mo -
delujú v programoch, ktoré majú v sebe okrem
iného aj animačné moduly (Maya, 3DSMax, XSI).
Možno pracovať aj so záznamom reálneho
trojrozmerného objektu preneseného pomocou
3D skenerov do počítačových programov a ná s-
ledne transformovaného do virtuálneho pries-
toru príslušného modelovacieho modulu. 
Špičkou v oblasti počítačovo animovaného
filmu je štúdio Pixar už od roku 1997. Každý
z celovečerných filmov Pixaru (má už dvadsať -
dva Oscarov v rozličných kategóriách) bol niečím

prelomový a posunul dopredu mož nosti počí-
tačovej animácie. Prvým filmom Pixaru uvá -
dzaným vo vybraných kinách v systéme 3D
bola snímka Up (v českom dabingu Vzhůru do
oblak), ktorý otváral filmový festival v Cannes
(prvý raz v histórii festivalu to bol animovaný
film). Pixaru úspešne kontruje štúdio Dream-
works, kde vytvorili Shreka, Príbeh žraloka,
Dobu ľadovú, Pána prsteňov a ďalšie trháky. 

Aj obrazovka bude 3D 
Nosiče Blu-ray svojou kapacitou dovoľujú ukla -
dať aj 3D filmy, takže budúcnosť je jasná. V sú-
časnosti sa na trhu objavil film Monštrá oceánov
na Blu-ray diskoch z produkcie National Geo-
graphic, hraný a animovaný prírodovedný
do kument o prehistorických obyvateľoch oceánov.
Pri disku máte pätoro okuliarov, ktoré umožnia
sledovanie v 3D. Blu-ray Association pracuje
na špecifikácii podmienok pre 3D na Blu-ray.
„V budúcom roku chceme vydať náležité od -
porúčania. Už teraz sme však dohodli, že na
diskoch budú vždy obe – 3D i 2D kópie fil -
mu,“ hovorí predseda asociácie Neils Leib-
brandt. 

Cars: Jeden z najúspešnejších filmov štúdia Pixar sa 
čoskoro objaví aj v 3D. 

Piráti z Karibiku: Producent Jerry Bruckheimer chystá pokračovanie Pirátov z Karibiku 
a nevylučuje, že budú vo verzii 3D. 

Spomienka na IMAX: Veľkoformátové 3D kino vydržalo v Bratislave tri roky. Okuliare 3D: Odkryjú
všetky trojrozmerné 
detaily na obrazovke 
televízora.



D I G I T Á L N E  H R A Č K Y
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Presne do jamky
Každý hráč golfu určite ocení, keď pozná presnú vzdialenosť loptičky od jamky. Existuje

niekoľko spôsobov, ako ju odmerať, ale krokovanie či pásové meradlo by na ihrisku vyzerali
prinajlepšom čudne. Našťastie „migrácia“ technológií do nových oblastí spôsobila, že aj golfisti
môžu dnes používať najmodernejšie meracie prístroje, ktoré donedávna slúžili napríklad len
ostreľovačom vo vojnových konfliktoch. Takým je aj Leica Pinmaster od výrobcu vynikajúcej
optiky. So sedemnásobným zoomom dokáže presne zacieliť na akúkoľvek jamku, ktorá nie
je ďalej ako 640 metrov, a s presnosťou niekoľkých centimetrov odmerať vzdialenosť odpalu.
Uľahčí vám tak výber správnej palice. Prístroj má hmotnosť len 220 gramov, údaje zobrazuje
na prehľadnom LCD displeji a jeho ovládanie je naozaj intuitívne. 

Hviezda večierka
Ak plánujete večierok a hľadáte záruku jeho dokonalosti, skúste SingStand. V podstate ide o zariadenie určené
na spievanie karaoke, ktoré sa však od klasických výrazne líši. Zásadnou funkciou SingStandu je Auto Voice Control,
ktorá zo skladby vymazáva pôvodné vokály. Karaoke sa v tomto vyhotovení dostáva na úplne novú úroveň. Stačí
na „stojan“ pripojiť iPod alebo iný MP3 prehrávač a pustiť obľúbenú skladbu, z ktorej systém odstráni spev a vám
tak ponúkne priestor na dokonalú improvizáciu. Ak máte umelecké ambície, SingStand ponúka možnosť použiť
vlastné hudobné nástroje a pripojiť sa k obľúbeným hudobníkom. K SingStandu je možné pridať aj pár mikrofónov
a súčasťou sú tiež dva reproduktory či funkcia Vocal guide, ktorá zlepšuje spevácke schopnosti vystupujúcich. 

Bubny, ktoré nerušia
Chcete sa zlepšiť v hre na bicích a nepoštvať si pritom proti sebe všetkých
susedov? Môžete sa presťahovať na samotu, ale máte aj druhú možnosť,
oveľa dostupnejšiu. Logitech Wireless Drums je v podstate bezdrôtový ovládač
na hraciu konzolu Wii od Nintenda. V skutočnosti však ide o dokonalú náhradu
za pravé bubny. Zostava je zložená z troch plne prispôsobiteľných bicích
membrán a dvoch činelov. Pri hraní vytvárajú živý dojem. Bicie sú vyrobené
z odolného materiálu, takže ich vôbec nemusíte šetriť. Pedál z nehrdzavejúcej
ocele, ktorý nahrádza kopák, má nastaviteľnú pružinu a nijako mu neublížia
ani divoké rokenrolové sóla. Bezdrôtový „ovládač“ má výdrž päťdesiat hodín na
dve ceruzkové batérie, takže pokojne zvládne aj celý koncert s niekoľkými prídavkami.
Bubny budete môcť nosiť kamkoľvek, pretože sa dajú zložiť do kompaktnej a pre-
nosnej formy. 
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Trochu iný mixér
Už na prvý pohľad je jasné, že tento prístroj nepatrí do rúk všetkým.
Vyzerá pomerne futuristicky, akoby čakal na budúcnosť. Stanton
SCS.3m však patrí do prítomností a jeho schopnosti ocenia
všetci, ktorým učaroval počítačový dídžejing. Podivný
názov ukrýva šikovnú hračku, ktorá nie je nič iné ako
zmenšená a vynovená verzia mixážneho pultu. MIDI ovládač
sa cez USB konektor pripojí k počítaču. Stanton SCS.3m obsahuje
všetky funkcie štandardného dvojkanálového mixovacieho pultu
vrátane obľúbeného crossfadera, funkciu, ktorá dovolí pri hraní
prelínať piesne bez prerušenia, ale aj ekvalizátora. Vyzerá to tak, že aj
v tejto oblasti „odzvonilo“ klasickým gombíkom a spínačom. Budúcnosť dí-
džejingu je dotyková.

Viditeľné fotografie
Dlhší čas sa zdalo, že kompaktné fotoaparáty nás už nemôžu prekvapiť. Niekto
možno čakal rýchlejšie snímanie záberov, niektoré naivky možno volali po
kvalitnejšom obraze pri vyššej citlivosti. Ale čo ukázal Nikon, to čakal málokto.
Spoločnosť predstavila kompakt CoolPix S1000pj, ktorý má okrem iného
zabudovaný miniatúrny projektor. A ten sa dá využiť hneď po zhotovení
fotografií, ktoré si môžete rovno premietnuť na stenu. Pre niekoho možno
zbytočná funkcia. V skutočnosti však obraz dáva nový význam. Okrem toho
je CoolPix vybavený snímačom s rozlíšením 12,1 megapixela, ktorý vám
dovolí nastaviť citlivosť ISO až na hodnotu 6 400. Aparát ma 2,7-palcový
TFT LC displej a je schopný nahrávať videosekvencie v HD rozlíšení.

Neotrasiteľný zvuk
Klasické gramofóny od firmy Thorens pozná každý skúsený audiofil. Táto značka sa
nemalou mierou zaslúžila o vývoj „podvozkov“, ktoré svojou konštrukciou dokážu
sprostredkovať veľmi kvalitný zvuk. Inak to nie je ani pri gramofóne Thorens TD309
Tri-Balance. Dizajnom pripomína erb a toto riešenie má dôležitý význam pre nerušený
hudobný zážitok. Trojnohá základňa totižto dokonale distribuuje a najmä obmedzuje vibrácie.
Druhý stupeň ochrany pred nechcenými zvukmi predstavuje nízkonapäťový nehlučný motorček
a jeho nastavenie, ktoré chráni pred extrémami v najnižších tónových sférach. Absolútna kvalita
je ešte poistená špičkovým tanierom z kremeňa. 



Tá, ktorá prežila

Neige je hravé štvorročné dievčatko s plnými líčkami. Keby ste ju však videli ani nie pred rokom, 
nespoznali by ste ju. „Keď som sa s Neige zoznámila – bolo to asi pred rokom – nikto si nebol istý, 
či prežije,“ hovorí Mia Farrow, herečka a vyslankyňa dobrej vôle UNICEF, ktorá v máji 2008 navštívila 
Stredoafrickú republiku. „Celé dva týždne nejedla. Ruky aj nohy jej opuchli, obličky zlyhávali. Vďaka 
UNICEF mohla prísť do nemocnice a dostať lekárske ošetrenie. Pohľad na ňu teraz je úžasný, je zdravá 
a krásna. Je to neuveriteľné, som dojatá.“ Neige má ešte dvoch súrodencov, ich otec pred štyrmi rokmi 
odišiel do národnej armády a odvtedy o ňom nemajú správy. Mama nemá prácu, jedlo je vzácne a je 
pre ňu ťažké postarať sa o deti.

UNICEF všade tam, kde to deťom neumožňuje zdravotný systém krajiny, sprostredkúva očkovanie, 
sleduje stav výživy detí a zriaďuje výživové centrá pre deti najviac poznačené hladom. Podvyživeným 
deťom podávame nevy hnutnú výživu, vitamíny a lieky, aby sme predchádzali poškodeniu ich zdravia. 
V rizikových oblastiach dodávame rodinám siete proti komárom na ochranu pred maláriou, očkujeme 
deti proti osýpkam a tetanu, bojujeme proti detskej obrne a ďalším závažným ochoreniam, často 
spôsobujúcim smrť detí.

Neprehliadajme deti. Chráňme ich.
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Váš pravidelný mesačný príspevok môže deťom zmeniť život.

Zaregistrujte sa a prispievajte prostredníctvom:

•  trvalého príkazu v prospech účtu 
4000915348 / 3100

•  predtlačených poštových poukazov

•  zrážky zo mzdy

   •  SMS v tvare UNICEF A na krátke číslo
              v sieti Orange Slovensko. Prispe-
jete tak mesačne sumou 2 € / 60,2520 Sk 
Pre deaktiváciu SMS služby zašlite SMS v tvare:
Unicef D alebo zavolajte na krátke číslo 870. 


