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Vážení čitatelia, milí priatelia,
sen o dlhovekosti je krásny a ľudstvo ho po-
stupne úspešne napĺňa. Uplynulé storočie 
predĺžilo priemerný vek o neuveriteľných 
tridsať rokov. Vo vyspelom svete sa dožíva-
me okolo osemdesiatky a pokroky v medicí-
ne signalizujú, že čoskoro sa bez problémov 
priblížime k stovke. A to nie je všetko. Kto-
vie, možno už v roku 2025 sa objaví tablet-
ka, ktorá nám pri jednoduchom užívaní do-
volí žiť 120 či viac rokov. Plnenie snov však 
občas prináša nečakané dôsledky. Platí to 
aj pre dlhovekosť. Podľa odhadov Eurosta-
tu bude u nás v roku 2050 viac ako polovi-
ca populácie staršia než 65 rokov. Slovensko 
sa dramaticky zmení – ako ďalšie európske 
štáty – na krajinu seniorov a tento trend sa 
bude prehlbovať. To vyvolá zmeny, rozsah 
ktorých si ani nevieme predstaviť, vlastne 
žiadna generácia v histórii nestála pred ta-
kou ohromnou výzvou. Sen o dlhšom živote 

sa dostáva do reálnejšej podoby. Opäť však 
musí prehovoriť veda, ale tentoraz už nesta-
čí len pridávať „roky navyše“, veď dlhá sta-
roba nikoho až tak neláka. Snívame o plno-
hodnotnom živote, o udržaní vitality a mož-
nosti zachovať si ekonomickú sebestačnosť. 
Aby dlhovekí neznamenali len hrozbu či do-
konca katastrofu pre dôchodkové systémy, 
prípadne zdravotnú starostlivosť. To bude 
jedna z najväčších vedeckých výziev pre naj-
bližšie desaťročia a už existujú prvé koncep-
ty, ako ju naplniť. 

Vladimír Šolík
vedúci sektora 

Siemens Healthcare 

zima 2012
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Vysokorýchlostné vlaky Velaro D, určené pre nemecké železnice, musia odolať aj ex-
trémnym podmienkam. Súpravy testujú v klimatickom veternom tuneli inštitútu 
Rail Tec Arsenal vo Viedni. Okolo päťsto vysoko citlivých senzorov sleduje reakcie 
materiálov pri pôsobení tepla, chladu a ľadu. Na snímke je ventilačná mriežka, na 
ktorú technik naniesol silnú vrstvu snehu. 

Extrémne fujavice vo viedenskom tuneli 
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Elektrický superšport
Francúzska automobilka Exagon predstavi-
la nový elektromobil, ktorý môže byť pria-
mym konkurentom pre klasické superšpor-
ty. Vozidlo s názvom Furtive-eGT poháňajú 
dva elektromotory od spoločnosti Siemens, 
ktoré mu poskytujú výkon vyše štyristo ko-
ní a umožňujú vystreliť z nuly na 100 km/h 
za 3,5 sekundy. Ručička tachometra sa do-
káže vyšplhať až na 287 km/h, na bežných 
cestách je však obmedzená na 250 km/h. 
Vozidlo má dojazd až štyristo kilometrov. 
Batérie s kapacitou 53 kWh sú veľmi stabil-
né – aj po vyše troch tisíckach nabíjacích 
cyklov si zachovajú 80 percent kapacity. 
Autom tak v súčte bez problémov najazdíte 
okolo milióna kilometrov. 

Nové diódy s kremíkovou 
receptúrou
Vedci spoločnosti Osram vyvinu-
li nový spôsob výroby svietiacich 
diód typu LED na základe kremí-
ka. Štandardne sa tieto diódy vy-
rábajú na zafírovom podklade, 
ktorý má vhodnejšiu štruktúru 
pre nanášanie polovodičovej vrs-
tvy ako kremík. Zafír je však rela-
tívne drahý, čo negatívne vplýva 
aj na cenu diód. Použitím kremí-
ka ako nosného substrátu vedci 
dosiahli výrazné zvýšenie efekti-
vity celého procesu, čo umožňuje 
znížiť výrobné náklady o desiatky 
percent. Vyrobené diódy sú zatiaľ 
len prototypy, ktoré treba otes-
tovať v reálnych prevádzkových 
podmienkach. Na trhu by sa však 
mohli objaviť už o dva roky.

Uši na koľajniciach
Vývojári spoločnosti Siemens vyvinuli 
systém schopný zo zvuku prechádzajúce-
ho vlaku rozpoznať, v akom stave sú jeho 
kolesá. Akustické senzory, ktoré sú roz-
miestnené pozdĺž koľajníc a železničného 
zvršku, neustále snímajú zvuky vlakov. 
Softvér všetok zachytený šum analyzu-
je a porovná zvuk generovaný kolesami 
vlaku s referenčnými hodnotami. Keďže 
aj malé defekty na kolesách vyvolávajú vo 
zvukovom spektre citeľné zmeny, môže 
systém včas odhaliť aj inak ťažko zistiteľ-
né poruchy. Zariadenie dokáže v súčas-
nosti vyhodnocovať len signály zachyte-
né pri rýchlostiach nižších ako 160 km/h, 
v budúcnosti však bude schopné zvládať 
aj podstatne vyššie rýchlosti. 
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Stereo pre 
nedoslýchavých
Život s poškodeným sluchom 
nie je jednoduchý, vedci spo-
ločnosti Siemens preto ne-
ustále zdokonaľujú pomôcky 
pre sluchovo postihnutých. Za 
jeden z najväčších úspechov 
považujú sluchové prístroje 
schopné reprodukovať stereo-
fonický zvuk. Používateľom 
prinášajú možnosť počuť obo-
ma ušami, ktorá výrazne zvy-
šuje kvalitu zvuku a približuje 
pacientov k normálnemu fyzio-
logickému sluchu. Vďaka mi-
niaturizácii sú dnešné modely 
vybavené aj bezdrôtovými sys-
témami, ktoré môžu prijímať 
signál prakticky z ľubovoľné-
ho zariadenia, napríklad z po-
čítača či mobilného telefónu.

Fotovoltické elektrárne 
rýchlo a efektívne
Efektivita fotovoltických elektrár-
ní nezávisí len od schopnosti pane-
lov premieňať dopadajúce slnečné 
žiarenie na elektrický prúd, ale aj od 
dispozície celej elektrárne. Už pri jej 
plánovaní preto treba brať do úvahy 
rad parametrov vrátane topografie 
terénu, podnebia či rozmiestnenia 
servisných ciest. V budúcich rokoch 
by mohol celý tento komplikovaný 
proces plánovania významne uľah-
čiť a urýchliť špeciálny program vy-
vinutý vývojármi spoločnosti Sie-
mens. Program dokáže za niekoľko 
sekúnd vytvoriť stovky rôznych ná-
vrhov budúcej elektrárne, z ktorých 
potom automaticky vyberá z hľadis-
ka efektivity najvýhodnejšie.

Bezdrôtový systém 
hlásenia požiaru
Divízia Technológie bu-
dov spoločnosti Siemens 
vyvinula hlásiče požia-
ru Swing s bezdrôtovou 
technológiu. Využívajú 
patentovanú technoló-
giu ASA pre zdokonale-
nú analýzu signálov, čo 
podstatne zvyšuje ich 
spoľahlivosť a flexibilitu. 
Systém je vhodný najmä 
pre miesta, kde doteraz 
nebolo možné inštalovať 
požiarne detektory. 

Softvér simuluje evakuáciu ľudí
Divízia Technológie budov a Corporate Technolo-
gie spoločnosti Siemens vyvinuli softvér schopný 
simulovať evakuáciu a optimalizáciu únikových 
trás v budovách a na štadiónoch. Okrem prevencie 
ho možno využiť aj v reálnych systémoch automa-
tizácie budov, aby priamo riadili a ovplyvňovali 
evakuáciu.



Elektrina z odpadového tepla
Horúce odpadové plyny dokážu súčasné technológie využiť len 
vtedy, ak sú zahriate na stovky stupňov Celzia. Napríklad plyno-
vé turbíny v elektrárňach na zemný plyn produkujú plyny, ktoré 
slúžia na výrobu pary pre prevádzku parnej turbíny. Teplo z re-
akcií využíva na predhriatie iných látok aj chemický priemysel. 
Čím je však odpadové teplo „chladnejšie“, tým ťažšie ho využiť. 
Výskumné centrum spoločnosti Siemens, Corporate Technolo-
gies, skúma viaceré riešenia tohto problému. Testuje napríklad 
termoelektrické generátory na výrobu elektriny v prostrediach 
s teplotami v rozmedzí od 200 do 300 stupňov Celzia. Snímka 
zobrazuje petrochemický závod, kde sa pri rôznych procesoch 
produkuje odpadové teplo.

Elektronický lístok pre rôzne 
dopravné prostriedky
Inteligentný cestovný lístok, ktorý vyvinula spoločnosť Siemens, 
umožňuje prepojiť rôzne dopravné prostriedky verejnej dopra-
vy. Čipová karta má dve dôležité funkcie: prihlásenie/odhlásenie 
a automatickú registráciu prítomnosti/neprítomnosti. Je kompa-
tibilná medzi viacerými prevádzkovateľmi mestskej dopravy, ale 
ponúka aj prepojenie s parkovacími systémami, požičovňami áut 
alebo bicyklov. Ľudia v mestách sa tak môžu dostať do cieľa poho-
dlnejšie aj bez vlastných dopravných prostriedkov. 

Bezpečné gestá na operačnej sále
Zobrazovacie systémy sa v medicíne čoraz viac rozširujú a neslúžia už len pri diagnóze, ale aj pria-
mo pri zákrokoch. Chirurg si napríklad počas operácie prezerá snímky z predchádzajúcich vyšet-
rení. Keďže používané monitory sú zväčša dotykové, kontakt zvyšuje riziko infekcie. Bezpečnejšie 
a intuitívnejšie riešenie ponúka nový systém, ktorý umožňuje ovládať zobrazenie len pomocou gest. 
Na posúvanie obrázkov stačí chirurgovi len mávnuť rukou, na priblíženie zasa oddialiť dlane od se-
ba. Pohyby snímajú infračervené kamery a chirurg sa tak nemusí ničoho dotknúť.
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Podzemné hlodavce sú imúnne proti rakovine
Hlodavce sa dožívajú len pár rokov. Výnimkou sú len africké 
krtkopotkany holé, ktoré umierajú okolo tridsiatky. Dlhovekos-
ťou oplývajú aj príbuzné slepce, ktoré takisto trávia celý život 
pod zemou. Spája ich aj ďalší unikát – nikdy neochorejú na ra-
kovinu. Vzhľadom na ich príbuznosť a podobný životný štýl by 
sa dalo predpokladať, že sa proti nádorovému bujneniu bránia 
rovnako. Tím vedcov z Rochesterskej univerzity však zistil, že 
krtkopotkanov pred rakovinou chráni gén p16, vďaka ktoré-
mu sa nádorové bunky po dosiahnutí určitého počtu prestanú 
deliť a zahynú. Vznik nádoru sa tak zastaví na samom začiat-
ku. Obranný mechanizmus slepcov funguje inak. Keď sa bun-
ky dostanú do takzvaného prekancerózneho stavu, ktorý pred-
chádza malígnemu bujneniu, začnú produkovať samovražed-
ný interferón beta. Ten zabíja nielen všetky abnormálne bunky, 
ale aj zdravé v ich okolí, ktoré by mohli podporovať rast nádoru. 
U slepcov sa tak vyvinul úplne iný protirakovinový mechaniz-
mus ako u krtkopotkanov. V oboch prípadoch však ide zrejme 
o adaptáciu na podzemný spôsob života. Obe „metódy“ prináša-
jú ďalšie cenné poznatky pre boj s touto chorobou.

Nová nádej pre ekologické biopalivá
S biopalivami do áut zatiaľ nemáme jednoznačne dobré skúse-
nosti. Spoločnosť Cool Planet Energy Systems však oznámila, 
že je na dobrej ceste k lacnému biopalivu, ktorého cena by bez 
akýchkoľvek dotácií nemusela prevýšiť tridsať centov za liter. 
Výhodou nového biopaliva bude aj to, že vstupnou surovinou je 
predovšetkým odpad, ktorý vzniká pri pestovaní obilnín. Nedo-
chádzalo by tak ku konkurenčnému obmedzeniu produkcie po-
travín. Firma vyskúšala toto palivo v štandardnej automobilovej 
prevádzke. Na zmes bežného benzínu a nového biopaliva jazdili 
autá z flotily spoločnosti Google. S testovacou zmesou, ktorá ob-
sahovala päť percent biopaliva, vozidlá prešli tisíce kilometrov. 
Spaľovanie zmesi sa odrazilo na výrazne nižších emisiách oxidu 
uhličitého oproti autám s bežným palivom. Biopalivo sa vyrába 
stlačením rastlinnej biomasy pod obrovským tlakom, ktorá sa 
potom vloží do špeciálneho reaktora nazývaného frakcionátor. 
Z biomasy sa začne uvoľňovať plyn, ktorý sa pomocou katalyzá-
tora skvapalní. Firma Cool Planet Energy Systems potvrdila, že 
získala investície pre ďalší rozvoj od množstva významných ra-
finérskych a energetických firiem.

Ľudský genóm sa dá 
prečítať už za dva dni
Spoločnosti Celera Genomics kedysi trvalo prečí-
tať ľudský genóm niekoľko rokov. Čítanie genómu 
vedca Jamesa Watsona v roku 2008 sa skrátilo na 
niekoľko mesiacov. Teraz sa vedcom podarilo sek-
venovať celý ľudský genóm len za päťdesiat hodín. 
Štúdiu uskutočnil tím pod vedením Stephena King-
smora v Kansaskej detskej nemocnici. Vedci sekve-
novali genóm siedmich novorodencov, ktorí zomre-
li krátko po narodení v dôsledku genetickej mutá-
cie. U piatich z nich dokázali spätne určiť problém, 
ktorý zavinil ich smrť. Veľa chorôb, ktoré sa preja-
via v prvých mesiacoch života, spôsobujú genetické 
mutácie. Použitie súčasných metód na diagnostiku 
však trvá štyri až šesť týždňov, čo je veľmi dlhý čas 
a na liečbu je už neskoro. Vedci z Kansaskej detskej 
nemocnice použili prístroj Illumina HiSeq 2500. 
Analyzoval pritom celý genóm a určil zásadné mu-
tácie. Väčšia účinnosť sa dosiahla zmenou analytic-
kého softvéru. Predtým museli lekári sami rozpo-
znať a určiť v genóme mutáciu a priradiť ju k choro-
be. Teraz už to urobil prístroj sám.



Zopakujú elektromobily 
úspech iPhonu? „Aj pri elektromobiloch sa môžeme 

inšpirovať úspešným príbehom 
iPhonu,“ tvrdí šéf Drive Techno-
logies „Inside e-Car“ spoločnosti 
Siemens Jörg Grotendorst. Elek-
tromobily majú potenciál zmeniť 
dopravu rovnako ako smartfóny 
zmenili našu komunikáciu. Ponúka-
jú pridanú hodnotu, imidž technic-
kej dokonalosti, sú čisté i štýlové, 
a hoci budú drahšie ako štandard, 
môžu byť užitočnou súčasťou do-
mácnosti.

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: JOZEF JAKUBČO
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 Aké je auto vašich snov?
Elektrické Porsche. Verím, že 
raz sa budú vyrábať bežné 
športové autá s elektrickým 
pohonom a akceptovateľným 
dojazdom. 

 Prečo je na cestách stá-
le tak málo elektromobilov? 
V Európe i USA tvorili vlani 
len desatinu percenta z pre-
daných áut.
Sme len na začiatku a skúša-
me prvé kroky. Zákazníci za-
tiaľ neprejavujú veľkú potre-
bu, odrádza ich viacero dôvo-
dov – vysoká cena, obmedzený 
dojazd a tých, čo očakávajú 
športovejšie emócie, aj maxi-
málna rýchlosť. Neexistovala 
ani spoločenská objednávka, 
ktorá by motivovala výrobcov. 
Pomaly sa začína meniť a sil-
ným impulzom bude rozhod-
nutie Európskej únie znížiť do 
roku 2020 priemerné emisie 
nových vozidiel o tretinu, na 
95 gramov na kilometer. 

 Pri autách zohrávajú emó-
cie dôležitú úlohu. Elektro-
mobily majú imidž technické-
ho pokroku, moderny a eko-
lógie. To je veľký potenciál. 
Môžeme sa inšpirovať úspe-
chom smartfónov. Pred desiati-
mi rokmi bola situácia s mobil-
nými telefónmi podobná ako 
dnes s elektromobilmi. Fungo-
vali relatívne dobre a jedinou 
vecou, ktorá zaujímala ľudí, 
najmä manažérov na cestách, 
bola výdrž batérie. Objavil sa 
iPhone, a hoci stál takmer dva-
krát viac ako bežný telefón, stal 
sa hitom. Priniesol nové funk-
cie, jednoduchý dotykový dis-
plej, pripojenie na internet a to 
všetko v novom dizajne. Výdrž 
batérie odrazu nebola problé-
mom, pretože smartfón zaujal 
úplne novými možnosťami ko-
munikácie. To by mohli zopa-
kovať aj elektromobily – bu-
dú drahšie ako bežné autá, ale 
môžu ponúknuť výnimočnú 
pridanú hodnotu založenú na 
špičkových technológiách. 

Na začiatku cesty 
 Dnešné elektromobily sú 

však v podstate len klasické 

modely s elektromotorom. 
Žiadala by sa zásadná inová-
cia, aby sa stali atraktívny-
mi a odlíšili sa od konfekcie. 
Automobilky skúšajú dve cesty 
– využiť štandardný dizajn 
s menšími zmenami alebo vy-
tvoriť úplne novú koncepciu. 

O ich perspektíve rozhodne trh. 
Mne sa páči koncepcia BMW. Po-
núka úplne nový dizajn a imidž 
vozidiel, ktoré sa nedajú porov-
návať so štandardným portfó-
liom automobilky. 

 Elektromobily robia prvé 
kroky k zákazníkom. Čo 
vlastne môžu ponúknuť?
Najmenej osemdesiat percent 
bežných používateľov áut prej-
de denne okolo päťdesiat kilo-
metrov. Jazdia najmä do prá-
ce a späť. Na to je elektromo-
bil ideálnym prostriedkom. 
Nehodí sa na dlhšie trasy, ale 
ak rodina nevlastní dve autá, 
môže si na dovolenkové „cesty 
za slobodou“ vhodné auto aj 

požičať. Športovejším vodičov 
osloví výnimočný krútiaci mo-
ment elektromobilov. Ocenia 
ich aj používatelia, ktorých by 
som nazval kalkulátori: drobní 
podnikatelia, ktorí pravidelne 
dochádzajú za zákazníkmi na 
krátke vzdialenosti. Myslím, že 

už teraz si kupujú elektromo-
bily a sú radi, že celý rok nemu-
sia navštíviť čerpaciu stanicu. 

 Koľko možno používaním 
elektromobilu ušetriť? 
Ťažko porovnávať, ceny elek-
triny sa v každej krajine líšia, 
v mnohých štátoch sú verej-
né nabíjačky bezplatné. Jazda 
elektromobilom môže vyjsť 
v porovnaní s naftou dvoj- až 
trojnásobne lacnejšie. Je fakt, 
že elektrina pre dopravu ča-
som zdražie, ale to isté čaká aj 
ropu. Hlavná prednosť pritom 
zostane – elektrina sa bude 
produkovať z čistých obnovi-
teľných zdrojov a automobil 
nevypúšťa škodlivé emisie. 

Potenciál pre vývoj
 Ako budú vyzerať elektro-

mobily o niekoľko rokov? 
Vývoj ťažko predvídať, ale cel-
kom isto budú „inteligentnejšie“. 
V Siemense pracujeme na novej 
IT architektúre pre elektromobi-
ly. Jej základom je systém „dri-
ve by wire“, kde sa mechanické 
prvky riadenia nahrádzajú elek-
tronickými. Dovolí včleniť rôzne 
elektronické asistenčné systémy 
priamo do riadenia. Auto doká-
že samostatne zaparkovať, brz-
diť v nebezpečných situáciách, 
pomáhať pri prejazde zložitými 
úsekmi, komunikovať s okolitý-
mi autami a v bežných doprav-
ných situáciách prevziať riade-
nie za vodiča. Predpokladám, 
že to všetko prepojí jednoduché 
hlasové ovládanie. Pritom nová 
architektúra vám umožní pri-
dávať nové asistenčné a bezpeč-
nostné systémy podobne, ako 
dnes updatujete notebook.

 Hendikepom elektromobi-
lov je ich vysoká cena, mno-
hé vlády ju preto občanom 
vykrývajú rôznymi príspev-
kami. Očakávate, že výroba 
väčších sérií by mohla ča-
som cenu znížiť? 

„Architektúra auta umožní pridávať nové systémy 
podobne ako dnes updatujete notebook.“



Použijem príklad: Volkswagen 
vyrobí denne tridsaťtisíc klasic-
kých motorov. To sa musí pre-
javiť aj v ekonomike produkcie. 
Elektromobily budú však vždy 
o čosi drahšie ako klasické autá, 
najmä pre cenu batérie. 

 Batérie sú vôbec „slabým 
miestom“ elektromobilov. Je 
šanca, že raz sa ich kapacita 
podstatne zlepší?
Nečakajte skokové riešenie. 
Dnes hovoríme o dojazde 150 
kilometrov, zajtra sa pridá de-
sať, o päť rokov sa možno do-
siahneme tristo i viac kilomet-
rov. Súčasná lítiovo-iónová 

technológia nám nikdy nepo-
skytne energiu pre jazdy na 
dlhé vzdialenosti. To nezna-
mená, že sa nemôže objaviť 
nové riešenie, a nie je dôvod, 
aby sme s rozvojom elektro-
mobility vyčkávali. 

 Srdcom každého auta je 
motor. Možno tu je príleži-
tosť, aby sa energia z batérií 
lepšie využila. 
Elektromotory majú už dnes 
vysokú, viac než 90-percentnú 
účinnosť, benzínový len 35 per-
cent. Energia z batérií je však 
vzácna, preto sa snažíme čo naj-
viac ju využiť. S elektromotormi 

má Siemens dlhoročné skúse-
nosti, ale hľadáme aj nové ino-
vatívne riešenia. Experimentu-
jeme napríklad s elektromobi-
lom s motormi umiestnenými 
v náboji kolies. Nepotrebuje 
prevodovku či diferenciály, kde 
sa stráca energia. Vyvíjame tiež 
systém dobíjania batérie pri brz-
dení a dokážeme obnoviť 80 per-
cent vyprodukovanej kinetickej 
energie. To dovolí zvýšiť dojazd 
elektromobilu o ďalších 120 ki-
lometrov. 

Obchodné modely
 Na začiatku úspechu iPho-

nu bol jeden skvelý produkt. 

Doprava je však komplex-
nejšie odvetvie ako komu-
nikácie. Elektromobily po-
trebujú úplne novú infraš-
truktúru, treba ju nielen 
vymyslieť, ale aj postaviť 
a zaplatiť. 
V Siemense sa sústreďujeme 
na rýchlosť nabíjania baté-
rií. Prinášame koncept bez-
kontaktného nabíjania. Znie 
to trochu futuristicky, ale 
v princípe sa batéria nabíja 
prechodom cez elektromag-
netické pole. Indukčné ciev-
ky možno umiestniť na stano-
viskách taxíkov alebo v cest-
ných pruhoch a môžu napájať 
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prostriedky verejnej dopravy. 
Podieľame sa aj na riešeniach, 
ktoré umožnia využiť elek-
tromobily na dlhšie trasy. Na 
päťstokilometrovej diaľnici A9 
z Mníchova do Lipska inštaluje-
me nabíjačky s výkonom 50 ki-
lowattov, ktoré vám nabijú ba-
tériu za tridsať minút, kým vy-
pijete kávu na čerpacej stanici. 

 Rozvoj elektromobility 
naráža aj na obchodné pre-
kážky. Dlho sa napríklad 
hľadala zhoda pri štandar-
de konektorov na nabíjanie. 
Áno, ale v Európe a USA 
sme sa už dohodli. Japonci 

si ponechali vlastný systém 
CHAdeMO, ale to nepovažu-
jem za problém, do Japonska 
z Európy asi vlastnými autami 
často jazdiť nebudeme... Treba 
doriešiť aj iné otázky, naprí-
klad ako budeme za nabíjanie 
batérií platiť – paušálom, v ce-
ne parkovného alebo si ich bu-
deme vymieňať na čerpacích 
staniciach? Aj tu by sme sa 
mohli inšpirovať obchodnými 
modelmi, ktoré priniesli tele-
komunikační operátori. 

 Európa v porovnaní s Ja-
ponskom, USA a možno aj 
Čínou v elektromobilite za-
ostáva. Nemecko sa rozhodlo 
prevziať iniciatívu a vláda 
vytýčila program, aby do ro-
ku 2020 jazdilo v krajine mi-
lión elektrických vozidiel.
Nesúhlasím, že zaostávame. 
Verím, že e-mobilita je ako ma-
ratón a my sme stále len niekde 
na začiatku. V nemeckej ini-
ciatíve nejde o milión čistých 
elektromobilov. Program pod-
pory elektromobility sa skladá 
z niekoľkých cieľov. Predpokla-
dá nasadenie 50-tisíc komerč-
ne používaných áut na elek-
trický pohon – napríklad do-
dávok, smetiarskych vozidiel, 
autobusov. Pol milióna by malo 
byť plug-in hybridov a zvyšok, 
450-tisíc vozidiel, čistých elek-
tromobilov. 

 Aké nástroje využíva vlá-
da na podporu tohto cieľa?
Nedotuje nákup vozidiel. Pri-
zvala zúčastnené priemysel-
né podniky, výskumné ústavy 
a univerzity, aby na progra-
me spolupracovali. To považu-
jem za najdôležitejšie: vznikla 
platforma, kde na programe 
pracujú veľkí hráči zo všet-
kých dôležitých odvetví, od 
automobilového priemyslu cez 
elektrotechnikov, energetikov 
až po stavbárov. 

 Myslíte si, že elektromobi-
ly môžu raz úplne ovládnuť 
dopravu? 
Blízku budúcnosť nevidím 
čierno-bielo. Nebude jedno 
riešenie, ktoré zvíťazí nad os-
tatnými. Dôležité bude nájsť 

správnu funkcionalitu. Zákaz-
níci sami povedia, čo potrebu-
jú a ešte dlho bude vedľa seba 
existovať viacero riešení: plug-
-in hybridy, autá s elektrickými 
batériami i s pohonom na plyn. 
Príde čas, keď sa ropa stane 
mimoriadne vzácnou a dospe-
jeme k záveru, že nie je ro-
zumné spaľovať ju v automo-
biloch. Elektromobilitu vní-
mame aj ako súčasť širšieho 
programu využitia obnoviteľ-
ných zdrojov. Výroba elektri-
ny z vetra či slnka má výkyvy 
a elektromobily ich pomôžu 

tlmiť. Počas nadprodukcie ju 
uložia do batérií, keď zavládne 
zima či bezvetrie, budú vracať 
elektrinu do siete. Raz bude-
te pozerať televíziu napájanú 
z elektromobilu, ktorý bude stáť 
pre vaším domom. Autom jaz-
díme menej ako desať percent 
dňa, zvyšok stojí v garáži, prečo 
ho takto nevyužiť? Tento veľký 
projekt vyžaduje nové, takzvané 
inteligentné elektrické siete. Aj 
preto je dôležitá vládna podpora 
sofistikovaného výskumu a vý-
voja, ktorá sa v Nemecku začala 
pred poldruha rokom. 

Jörg Grotendorst (43) vyštudoval automatizáciu na Univer-
zite v Duisburgu. Pôsobil v projekcii elektronických systémov 
pre Daimler a Ford, potom nastúpil do spoločnosti Contine-
tal, kde začínal vo výskume a vývoji pohonných jednotiek 
a podvozkov. Neskôr sa stal výkonným viceprezidentom pre 
hybridné a elektrické automobily a následne vicepreziden-
tom pre stratégie a technológie pohonných jednotiek. Do spo-
ločnosti Siemens nastúpil na jar roku 2012 ako šéf pre elek-
tromobilitu divízie Drive Technologies.
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A
ko to býva, sny nie sú vždy len 
príjemné. Aj ten o dlhšom živo-
te nás v reáli dokázal zaskočiť. 
Vyspelé štáty sveta v dôsledku 

úspechu z minulého storočia rýchlo star-
nú a ako starnú, začínajú sa báť o budúc-
nosť. 

Vek vrások
Za oceánom v USA zaplavuje mohutná 
vlna šesťdesiatnikov z generácie „baby 
boomers“, teda detí z povojnových rokov. 
O dvadsať rokov sa z nich stane armáda 
osemdesiatnikov, akú svet nikdy nevidel. 
Situácia však nie je zďaleka taká drama-
tická ako v Japonsku, kde v polovici 21. 
storočia stretnete na ulici v dvoch prípa-
doch z piatich človeka staršieho ako 65 
rokov. 
Európa na tom v priemere nie je o nič lep-
šie, aj keď tu existujú isté výnimky, na-
príklad Írsko. Starších ľudí v dôchodko-
vom veku pomerne rýchlo pribúda. V ro-
ku 2060 bude v Európskej únii ľudí nad 
65 rokov dvojnásobok ako detí a ľudí nad 
80 rokov by malo byť rovnako ako detí. 

A keby sa naplnili odhady prognostikov, 
z detí, ktoré sa dnes narodia vo vyspe-
lých krajinách, sa polovica dožije sto ro-
kov a tri štvrtiny oslávia svoje 75. naro-
deniny. 
Krajiny bývalého Československa sa držia 
v demografickej revolúcii na špici. Čes-
ká republika bude podľa demografických 
predpovedí patriť k jednej z najstarších 
spoločností na svete, čoskoro bude mať 
dokonca vyše 40 percent obyvateľov nad 
60 rokov. Situácia sa ešte zhorší, keď zo-
starnú „Husákove deti“, teda silné popu-
lačné ročníky narodené v sedemdesiatych 
rokoch minulého storočia. 
Na Slovensku je populácia o čosi mlad-
šia, ale základný demografický trend je 
v podstate rovnaký. Prírastky nových 
obyvateľov sa v ostatných desiatich ro-
koch často pohybovali tesne 
okolo nuly. Rovnako ako 

Svet starne 
a my starneme s ním 

AUTOR: MICHAEL LANG, JOSEF JANKŮ
FOTO: PICTURES OF THE FUTURE, BIGSTOCK

Keď sa s nami pred dva-
nástimi rokmi rozlúčilo 
20. storočie, napriek mno-
hým dramatickým udalos-
tiam sme mu mali byť za 
čo vďační. Počas uplynu-
lej storočnice sa podarilo, 
aspoň v časti sveta, uviesť 
do života mnoho revoluč-
ných zmien. Zväčša išlo 
o uskutočnenie dávnych 
ľudských snov: viac „vecí“, 
zábavy či bezpečnosti. 
A predovšetkým viac ro-
kov. Počas 20. storočia sa 
priemerný vek obyvateľov 
sveta predĺžil takmer 
o tridsať rokov.
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zvyšok sveta aj stred Európy vstupuje do 
veku vrások. 

Priepasť alebo šanca?
Zmena, ktorá stojí pred nami, je ohrom-
ná. Určite sa nedokážeme pripraviť na 
všetky jej dôsledky, niektoré z nich sú 
však jasné. Politici, ekonómovia a, sa-
mozrejme, i my ostatní sa naprí-
klad musíme 

dohodnúť na podobe dôchodkov. 
Niektorí odborníci sa obávajú, že starost-
livosť o seniorov bude stáť vyše tretiny 
hrubého domáceho produktu. V najhor-
šom prípade nebude ani dosť peňazí, ani 

zdravotníckeho personálu, dokonca ani 
nemocníc. Počet seniorov v Česku a na 
Slovensku vo veku nad 85 rokov môže byť 
v roku 2066 zhruba osemnásobne vyšší 
ako dnes. 
Dokážu si starnúce krajiny udržať ekono-
mickú vitalitu, najmä zoči-voči mladým 
národom rozvíjajúceho sa sveta? Dnes 
stále ekonomicky ešte rozdelený a len 
pomaly sa zbližujúci svet ohrozuje nové 
rozdelenie. Ale táto priepasť časom zmiz-
ne, pretože aj menej rozvinuté štáty azda 
zbohatnú natoľko, aby prešli dôkladnou 
demografickou revolúciou, ktorej dôsled-
ky v súčasnosti pociťujeme my. Vlastne 
pred ostatným svetom sme len o čosi „na-
pred“. Čo sa počas tejto obrovskej zme-
ny naučíme, môžeme odovzdať (a predať) 
ďalším, ktorí sa dostanú do rovnakej si-
tuácie. 
Sen o dlhšom živote je krásny, ale nemáme 
dôvod, aby sme ho nechali prerásť do noč-
nej mory. Máme na to viac času ako všetci 
ľudskí obyvatelia Zeme pred nami. 
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A
k existuje štát, kde starnutie be-
rú vážne, je to Japonsko. Krajina 
s najdlhšou priemernou dĺžkou 
života a najvyšší počtom dô-

chodcov ani nemá inú možnosť. K čomu 
sa dopracovali?
Budúcnosť dôchodcov by mala byť podľa 
japonských predstáv a skúseností nebý-
valo technická. V najružovejších víziách 
seniorom pripravujú jedlo roboty, posteľ 
či zariadenie bytu ovládajú hlasom a ges-
tami, autá sú špeciálne navrhnuté tak, aby 
sa do nich pohodlne nastupovalo, a budú 
do značnej miery jazdiť autonómne. 
Možno to znie až priveľmi optimisticky. 
Jedna z japonských vízií sa však celkom is-
to naplní už veľmi rýchlo. Ten bude s nimi 
v spojení neustále, a to vďaka takzvanému 
digitálnemu zdravotníctvu. 
Tak ako používame digitálne technoló-
gie na bežnú komunikáciu, budeme ju 

využívať aj na komunikáciu medzi pacien-
tom a lekárom. Nepôjde len o lepší tele-
fón, ale celý systém diaľkového sledovania 
komplexného zdravotného stavu pacienta. 

Ten prinesie veľkú zmenu prístupu k cho-
rým či starým ľuďom – umožní im pod-
statne dlhšie zostať mimo nemocnice a sú-
časne de facto v rukách odborníkov. 

Merať možno všetko
Arzenál vyvíjaných prostriedkov je už te-
raz prekvapivo rozsiahly a vývoj v tomto 
smere podniká celý rad laboratórií i spo-
ločností (vrátane firmy Siemens). Už dnes 
sa napríklad používajú senzory na sle-
dovanie činnosti kardiostimulátorov či 

voperovaných defibrilátorov. 
„Budík“ je spojený s akýmsi mobilným 
vysielačom, ktorý zvyčajne minimálne 
raz za deň automaticky odvysiela údaje 

z prístroja do informačného centra. Za-
znamená prípadné srdcové ťažkosti, ale 
aj poruchu prístroja alebo nebezpečne 
nízku hladinu energie v batérii. Lekár si 
tak môže pozvať pacienta na návštevu len 
vtedy, ak to naozaj treba. 
Vo fáze prvých praktických skúšok sú 
viacúčelové senzory na sledovanie kom-
pletného zdravotného stavu, ktoré doká-
žu merať tlak, teplotu i tep a poskytnúť 
pomerne komplexný obraz zdravotného 
stavu pacienta. Sú vybavené aj senzormi 

Demografi cká zmena bude znamenať aj zmenu v zdravotníctve. Nemusí byť nevy-
hnutne drahšia, ale budeme si zrejme musieť zvyknúť hovoriť s lekármi častejšie 
na diaľku. A oni nás budú vyšetrovať bez priameho kontaktu.

Ako dostať lekára domov

Sigrid Gornová (83) z Postupimu mala počas testu SmartSenior prístup k viacerým službám. Absolvovala aj 
„virtuálne návštevy“ v Centre telemedicíny nemocnice Charité v Berlíne, jednej z najväčších univerzitných 
nemocníc v Európe.

„Starnutie populácie nie je vo vyspelých krajinách hlavnou príčinou 
rastu zdravotných nákladov.“
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polohy tela či pohybu, ktoré sú schopné ur-
čiť, či pacient nespadol alebo neomdlel. 
Počítač na základe údajov zmeria rýchlosť 
chôdze, prestávky i trasu a môže vyhodno-
tiť, či sa nestalo niečo nezvyčajné. Systém 
v takom prípade môže napríklad esemeskou 
či e-mailom ľahko upozorniť človeka na 
druhom konci. Tieto technológie podporujú 
aj operátori mobilných sietí, aby získali zá-
kazky na prenos dôležitých údajov. 

Lacnejšie a lepšie?
Neustále spojenie s pacientom má aj eko-
nomický zmysel. S rastúcim priemerným 
vekom si ťažko predstaviť čosi iné ako ďal-
ší tlak na zvyšovanie nákladov. Starší ľu-
dia sú častejšie chorí a vyžadujú preto viac 
starostlivosť – to je nespochybniteľný fakt. 
Nejde o neriešiteľný problém. Ekonomické 
analýzy ukazujú, že starnutie populácie 
zatiaľ nie je vo vyspelých krajinách hlav-
nou príčinou rastu zdravotných nákladov. 
Tou sú rýchlo sa rozširujúce možnosti me-
dicíny, teda nové prípravky a technológie. 
Z toho hľadiska bude musieť zrejme zdra-
votníctvo lepšie rátať náklady na zavádza-
nie nových prostriedkov (bez ktorých sa, 
samozrejme, úplne nezaobíde). 
Ďalší priestor k úsporám sľubuje zvyšo-
vanie efektívnosti starostlivosti. Digitali-
zácia umožní rýchlejšie a zrejme aj pres-
nejšie odhaľovanie komplikácií, ktoré 
vedú k ťažkým zdravotným následkom 
a zároveň vysokým výdavkom. 
Jeho zavedenie však nebude jednoduché, 
ide takmer o akrobatický kúsok. Musí sa 

nájsť rovnováha na tenkej hrane medzi 
cenou nových postupov a prínosom pre 
pacienta i zdravotníctvo ako celok. 

Čo s horou údajov?
Nástup digitálneho „diaľkového“ zdra-
votníctva bude mať aj nechcené dôsled-
ky: na lekárov sa začne valiť vlna strojo-
vých údajov o pacientoch. Niekto by im 
mal pomôcť sa v nich orientovať. A pomô-
žu im zrejme opäť, samozrejme, „počíta-
cie stroje“. 
Skúsenosti s veľkými súbormi dát, lepší 
softvér i hardvér vzbudzujú nádeje, že si 
počítače môžu poradiť aj s analýzou zdra-
votných údajov a v niektorých ohľadoch 
dokonca lepšie ako ľudia. 

V jednej praktickej skúške vo Francúzsku 
napríklad algoritmy prehľadávajú zozna-
my pacientov po operáciách a vyberajú 
tých, ktorým by mohli hroziť sekundárne 
komplikácie. Niekedy ide o jasné prípady, 
inokedy možno ľahko prehliadnuť detai-
ly, ktoré zvyšujú riziko ďalších problé-
mov. Systém správne určil takmer 90 per-
cent pacientov s komplikáciami a „falošný 
poplach“ spustil len zhruba pri každom 
pätnástom. 
Do zdravotníctva mieri aj počítač Watson, 
ktorý porazil ľudských súťažiacich v sú-
ťaži Riskuj. Jeho schopnosti komplexného 
vnímania problémov by sa mali využívať 
pri hľadaní možných príčin u pacientov 
s nejasnou diagnózou. 
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S
tarnúci vyspelý svet má pred sebou 
veľmi nerovné preteky: proti prí-
levu noviniek. Už dnes je problém 
sledovať novinky vo svojom odbo-

re, ale aj vývoj nových spôsobov trávenia 
voľného času. A bude to len horšie, naj-
mä preto, že to bude horšie s našou „to-
leranciou“ pre rýchle novinky. S rastom 
priemerného veku sa bude zmenšovať 
segment oddaných milovníkov inovácií. 

Naopak, budú pribúdať konzervatívni zá-
kazníci, ktorí si na nové zvykajú pomalšie. 
Nemusí to však znamenať stagnáciu. 
„Prelomové“ technológie budú stále zna-
menať hit, ale s dôrazom na kontinuitu 
a prístupnosť. Koho by nepotešilo, ak bude 
môcť svoj nový telefón ovládať postupmi, 
ktoré sa naučil na starom počítači? Novin-
ky, ktoré sa dokážu prezentovať konzer-
vatívne, si skôr nájdu cestu k starnúcemu, 

ale stále najbohatšiemu publiku sveta, te-
da k obyvateľom rozvinutých krajín. 

V novom balení
Stačí sledovať, ako trh s elektronikou oži-
vilo dotykové ovládanie. Tablety napríklad 
dodnes nemajú z racionálneho hľadiska jas-
né použitie. „Placky“ boli zatiaľ v podstate 
len hračky, pritom sa ich po svete predáva-
jú desiatky miliónov kusov. Používatelia na 

Hi-tech na staré kolená? 
Chce to zmenu
Chcete nový telefón, tablet, počítač, holografi ckú televíziu či ro-
botické auto? Dnes to láka, ale čo po šesťdesiatke, keď sa človek 
mení na konzervatívneho spotrebiteľa?
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nich zrejme oceňujú práve intuitívne a jed-
noduché ovládanie, ktoré umožňuje „siah-
nuť“ si na inak neuchopiteľný internet. 
Podobné technológie, založené na vyu-
žití prirodzených talentov nášho moz-
gu (ovládať svet rukami sa učíme od na-
rodenia), sú pre nás prístupnejšie aj vo 
vyššom veku a nebojíme sa ich. Tie budú 
udávať smer, ako to potvrdzujú praktické 
skúšky so seniormi a nepochybne aj vaše 
vlastné skúsenosti. 
Zapojenie hmatu pritom môže byť len 
začiatok. S rozvojom výkonu počítačov 
i schopností programátorov sa rýchlo 
objavujú nové možnosti ďalšieho zvyšo-
vania umelej inteligencie. Zrejme čosko-
ro sa dostane k slovu rozpoznávanie reči 
a pohybu. Počítač vás bude poznať a doká-
že vám trebárs pomôcť nájsť stratené kľú-
če. Systémom, ktorý bude sledovať pohyb 
drobných predmetov (kľúča od auta, pe-

ňaženky) po vašej domácnosti, chce pre-
raziť jeden kalifornský start-up. Hoci je 
stále pridrahý, ukazuje nový komunikač-
ný kanál do sveta IT. 
Počítače teda budú čoraz schopnejšími 
„asistentmi“. V pracovnom i osobnom ži-
vote. Starší ľudia napríklad asi viac oce-
nia možnosť pracovať z domova. A rozší-
renie elektronickej komunikácie je jed-
ným z najreálnejších spôsobov, ako riešiť 
otázku izolácie starších ľudí od spoloč-
nosti. 
Technológia už je na svete, ostáva len 
otázka, ako ju elegantne a pritom ceno-
vo dostupne zabaliť. Možno asi očakávať, 
že seniorom bude viac vyhovovať model 
„uzavretého ostrova“, teda nejakej inter-
netovej enklávy typu sociálnej siete, viac 
ako bezbrehý a slobodný internet, kde 
každý môže, čo len chce. Ale aj to ukáže 
len prax. 

Čo nás rozhýbe
Počítače však neriešia (a možno ešte zhor-
šujú) veľký problém: mobilitu. Áno, ľudia 
môžu viac pracovať z domova, ale plno-
hodnotný život nie je možný bez pohybu. 
Ľudské telo potrebuje pohyb kvôli zdra-
viu, to je jasné. V pokročilom veku je na-

vyše veľmi dôležitou psychickou vzpru-
hou, ktorú predstavuje vedomie samo-
statnosti. 
Ako môže pomôcť technológia? Možno 
viac, ako by ste čakali. Po celom svete sa 

testujú najrôznejšie zariadenia, ktoré 
podporujú a zvyšujú silu ľudských sva-
lov. Sama elektronika už sníma, kopíruje 
a zosilňuje pohyb ľudského tela.
V Japonsku si predstavujú, že by mohli 
pomôcť sestrám pri manipulácii s pa-
cientmi, vo Veľkej Británii či na Novom 
Zélande skúšajú, ako by mohli pomôcť pri 
pohybe paraplegikom. Americká armáda 

od nich čaká zvýšenie pohyblivosti pe-
šiakov v plnej poľnej a pomoc pre vojakov 
v skladoch. Je teda celkom reálne, že o tri-
dsať či päťdesiat rokov by mohli pomáhať 
aspoň niektorým nemohúcim seniorom 
k lepšiemu životu. 
Optimista by mohol namietať, že podobné 

úlohy by mohli časom plniť aj autonóm-
ne roboty. Nie je to nemožné. Do výrob-
ných hál v blízkej budúcnosti zamieria 
stroje, ktoré môžu bezpečne spolupraco-
vať s ľuďmi. Dokážu nielen pracovať, ale 
aj brať ohľad na ľudských spolupracov-
níkov, aby ich neohrozili ani v nečaka-
ných situáciách. Postupy z tejto takzva-
nej „mäkkej“ robotiky by sa mohli časom 
uplatniť aj v zdravotníctve, napríklad 
v podobe domácich asistentov. 
Otázkou je, či nebude lepšie využívať sys-
témy priamo posilňujúce ľudské schop-
nosti. Nejde len o to, že stroje budú potre-
bovať vlastný „mozog“, a teda budú o čosi 
drahšie a komplikovanejšie. Horšie je, že 
by nás mohli pripraviť o pocit, ktorého sa 
vzdať nechceme – o samostatnosť. 
Budúcnosť je nevyhnutne staršia, ale to 
neznamená, že by sme ju mali prenechať 
strojom. 

SmartSenior@home
Novú podobu zdravotnej vzdialenej starostlivosti skúša na celom svete niekoľko pro-
jektov. Medzi najzaujímavejšie sa rozsahom i úrovňou radí projekt SmartSenior@home 
podporovaný nemeckým ministerstvom zdravotníctva. Má takmer tri desiatky prie-
myselných partnerov a významne sa v ňom angažuje aj firma Siemens. Vyvíja systé-
my, ktoré umožňujú jednoduchý a zároveň bezpečný prenos zdravotných údajov me-
dzi pacientom a jeho lekárom, vrátane EEG či krvného tlaku a teploty. Takisto aj lepší 
a jednoduchší systém na uskutočnenie dialýzy v domácnosti (vylepšená, inak dnes už 
používaná peritoneálna dialýza). Iné prístroje sú určené najmä na zvýšenie komfortu 
života seniorov, vrátane akéhosi komplexného digitálneho asistenta. Ten by mal po-
máhať aj v takých drobnostiach, akým je upozornenie, že pri odchode zabudli vypnúť 
elektrinu či zavrieť okno.

Senzor pohybu a svetla (vľavo) stráži byt a cez bezdrôtovú sieť spustí alarm, ak nastane problém.  
Senior získa informácie na prístroji jednoduchšom ako hodinky.

„Budúcnosť je staršia, ale to 
neznamená, že by sme ju mali 
prenechať strojom.“



„T
echnológie batérií dozreli na-
toľko, aby umožnili dosiahnuť 
dostatočný cestovný výkon bez 
dobíjania,“ hovorí Franz Prok-

sch zo spoločnosti Siemens. Medzi jednotli-
vými nabitiami prejde autobus vzdialenosť 
120 až 150 kilometrov. Firma Wiener Linien 
môže tiež zaviesť model s priebežným na-
bíjaním pomocou staníc, ktorým poskytu-
je energiu trolejové vedenie električkových 
liniek, čo by umožnilo prakticky nepretr-
žitú prevádzku. Súčasne by takto riadené 

trasy významne zmenšili veľkosť batérie, čo 
by umožnilo ďalej znížiť hmotnosť a ušet-
riť náklady. „Cena elektrických autobusov 
je zhruba dvakrát vyššia v porovnaní s naf-
tovými autobusmi, investícia sa však vypla-
tí, pretože prevádzkové náklady sú o tridsať 
percent nižšie ako pri dieselových mode-
loch,“ zdôrazňuje F. Proksch. 

Autobus bez kompromisov
Zvlášť pôsobivé je porovnanie účinnos-
ti oboch typov pohonov: vznetový motor 

využíva okolo 35 percent energie, pričom 
elektrický motor z nej dokáže vyťažiť až 
90 percent. Elektromotor navyše doká-
že obnoviť až polovinu trakčnej energie. 
Nové elektrické autobusy sa vyznačujú aj 
inovačnou technológiou nabíjania pros-
tredníctvom prípojok alebo pantografo-
vých zberačov. Nabíjanie lítiovo-ferito-
vých batérií je rýchle – zaberie 10 až 15 
minúť na jednu hodinu prevádzky. 
Ďalšou výhodou nových elektrických au-
tobusov je vysoká manévrovateľnosť. 

Trolejbusy bez troleja
Nová generácia elektrických autobusov pre centrum Viedne je tichá 
a úplne bez emisií. Elektrobusy vyvinuté fi rmou Siemens umožnia viesť 
úzkymi uličkami historického centra dlhé trasy s nízkymi prevádzkovými 
nákladmi a mestu zachovať čistý vzduch.

AUTOR: JOSEF VALIŠKA
FOTO: SIEMENS
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Ľudia s obmedzenou schopnosťou pohy-
bu a orientácie ocenia aj ich ďalšiu funk-
ciu: jednoduché nastupovanie. Autobus 
si v zastávke „kľakne“ a zníži tak svoju 
podlahu. Elektrické autobusy neprodu-
kujú žiaden oxid uhličitý, ale ani rušivý 
hluk, čo je, samozrejme, pre mesto ďal-
šou výhodou. 

Emisie v úlohe  
čierneho pasažiera 
Viedeň nie je jediným mestom, ktoré rie-
ši projekty na vylúčenie emisií z mest-
skej hromadnej dopravy. Za oceánom na 
podobnom koncepte pracuje Kalifornia, 
ktorá je priekopníkom v trendoch ekolo-
gizácie dopravy v USA. Prijala už niekoľ-
ko prísnych zákonov, ktoré by mali v bu-
dúcnosti vytlačiť z ciest neekologické 
vozidlá. Do týchto opatrení pochopiteľne 
zapadá aj koncept Zero Emission Bus (na-
zývaný Z-bus). 
Kalifornia požaduje od veľkých doprav-
cov s dvesto a viac autobusmi, aby od 
budúceho roka vyčlenili každoročne pri 

rozširovaní vozového parku aspoň 15 
percent na autobusy s nulovými emisia-
mi. Ponúka dokonca podporu nákupu 
ekologických vozidiel, či už nákladných 
áut alebo autobusov. 

Superkondenzátory  
namiesto batérií
Pre dvoma rokmi zaviedla v Hongkon-
gu spoločnosť Kowloon Motor Bus ako 
prvá na svete do pilotnej prevádzky gBus 
– projekt Green Bus. Na rozdiel od auto-
busu určeného pre rovinatú Viedeň vy-
užíva na pohon takzvané superkapacito-
ry – energeticky úsporné zbernice. Táto 
technológia na rozdiel od električiek ne-
potrebuje nadzemné vedenie a je vhodná 
pre autobusové trasy s častými zastávka-
mi. Dvanásťmetrové autobusy s kapaci-
tou 70 pasažierov jazdia nepretržite po 
päťkilometrovej trase, pričom kilometer 
prejdú za pol minúty. 
Superkondenzátorové autobusy testo-
vali štyri roky v Šanghaji. Veľkou výho-
dou je dlhá životnosť. Kým výkon batérie 

klesá po päťtisíc nabitiach, superkonden-
zátor možno nabiť aj päťstotisíckrát. Tá-
to technológia navyše neobsahuje tekuté 
a pevné zložky s obsahom nebezpečných 
ťažkých kovov, ale nanovlákna z inertné-
ho uhlíka. Sú bezpečnejšie, dokážu viesť 
väčší prúd, ponúkajú rýchlejšie dobíjanie 
a lepšie využitie energie z brzdení. Pro-
jekt ráta s umiestnením dobíjacích staníc 
na autobusových zastávkach, čo prirodze-
ne nebude zadarmo. 

Do služieb viedenského dopravného podniku pribudne tucet nových ekologických 
autobusov. Ide o prvé sériovo vyrábané elektrické autobusy.

Čisté mestá sú v móde
Kalifornia už využíva nízkoemis-
né technológie Siemensu – hybridný 
systém Elfa 2 do svojich vozidiel in-
tegroval výrobca VanHool. Autobu-
sy poháňané energiou z vodíkových 
palivových článkov bude používať spo-
ločnosť AC Transit. Pre bezemisné au-
tobusy s palivovými článkami sa roz-
hodli aj Nóri, vozidlá Mercedes-Benz 
Citaro rozšíria park dopravného pod-
niku v hlavnom meste Oslo.



Č
iarový kód vychádza 
z Morseovej abece-
dy. Autori v súčasnos-
ti najrozšírenejšieho 

identifikačného systému jed-
noducho vertikálne predĺžili 
bodky a čiarky. Traduje sa, že 
podnetom bol rozhovor pre-
zidenta istého supermarke-
tu a dekana Drexel Institute 
of Technology. Bernard Silver 
si údajne vypočul, ako sa ob-
chodník dožaduje zariadenia, 
ktoré by dokázalo pri poklad-
nici automaticky získavať úda-
je o produktoch. 

Na plnohodnotné využitie čakal 
vynález ďalšie tri desaťročia. 
Hoci sa čiarové kódy používali 
v obchodnej sfére už od sedem-
desiatych rokov, k ich skutoč-
nému rozmachu došlo až v na-
sledujúcej dekáde. Ich pred-
nosťou je jednoduchý princíp 
kódovania, možnosť reproduk-
cie prakticky všetkými tlačo-
vými technikami a nenáročný 
spôsob použitia. Čiarový kód 
sa skladá z tmavých čiar a svet-
lých medzier, ktoré sa čítajú po-
mocou snímačov vyžarujúcich 
zväčša červené svetlo. Čiary ho 

pohlcujú, medzery odrážajú. 
Snímač zisťuje rozdiely v odles-
koch, ktoré premieňa na elek-
trické signály zodpovedajúce 
šírke čiar a medzier. Následne 
sa prevedú do čísel a písmen, 
ktoré kód obsahuje. Môže to byť 
napríklad cena tovaru, sério-
vé číslo výrobku či miesto jeho 
uloženia v sklade.

Rýchla odozva
Hlavným nedostatkom čiaro-
vého kódu je obmedzená ka-
pacita uložiteľných informá-
cií. Čoskoro sa objavili nové 

riešenia, ktoré využívajú zloži-
tejšie plošné a farebné symbo-
liky. Niekoľko čiarových kódov 
radili nad seba, neskôr plošne 
rozkladali kruhové, štvorcové 
a hexagonálne prvky v štvorco-
vom alebo kruhovom poli. 
V poslednom čase vzrástla po-
pularita najmä QR kódov. V ro-
ku 1994 ich svetu predstavila 
japonská firma Denso Wave. Sú 
pokročilejšou formou klasic-
kého dvojrozmerného čiarové-
ho kódu. QR je skratkou Quick 
Response, čo znamená rýchla 
odozva. Pôvodne sa používali 

Tajomná reč čiar AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: SHUTTERSTOCK

Čiarový kód je s nami už šesťdesiat rokov. Vytvorili ho ame-
rickí vynálezcovia Bernard Silver a Norman J. Woodland, aby 
uľahčili identifi káciu tovarov.
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v automobilovom priemysle na 
označovanie dielcov.
Väčšina štandardov QR kódov 
dnes umožňuje uložiť viac ako 
tritisíc alfanumerických zna-
kov, ten najvyšší dokonca až 
4 296. To je takmer celý tento 
článok. Aj preto QR kódy nie sú 
určené len na označovanie to-
varu, ale slúžia predovšetkým 
na ukladanie a rýchle zobrazo-
vanie akýchkoľvek informácií, 
v podstate akéhokoľvek textu. 
Sú z čierno-bielych blokov, ktoré 
sa skladajú do obrazcov v tvare 
štvorcov. Okrem samotných dát 
sú ich informácie potrebné aj na 
dekódovanie. Majú zároveň veľ-
kú prednosť – možno ich pre-
čítať aj vtedy, keď sú čiastočne 
poškodené. Pri najvyššom štan-
darde môže poškodenie matice 
dosahovať až 30 percent.

QR ide do sveta
Použitie QR kódu je veľmi jed-
noduché – vyfotografujete si 
ho a vzápätí sa vám na displeji 
mobilu zobrazí text, ktorý bol 
do neho uložený. Ak ste pripo-
jený na internet, môžete si rov-
no zobraziť aj webovú stránku, 
na ktorú kód odkazuje. Okam-
žite si získali popularitu v mar-
ketingu – sú to tie špeciálne 
čierno-biele štvorčeky na re-
klamných stránkach časopisov. 
Magické obrázky, ktoré zabera-
jú minimum miesta, poskytujú 
zaujímavé informácie o výrob-
ku. Čítačkou je obyčajný mobil-
ný telefón s fotoaparátom a na-
inštalovaným programom pre 
jeho dekódovanie.
Postupne sa využitie QR kódov 
rozširuje. Na obaloch potra-
vín nesú odkaz na informá-
cie o nutričnom zložení. Robí 
tak napríklad McDonald’s na 
obaloch svojich hamburge-
rov. QR kódmi už označujú aj 
kultúrne pamiatky a exponá-
ty v múzeách, aby si turisti 
mohli vyhľadať ďalšie podrob-
nosti. Túto možnosť ponúka 

Manchester Art Gallery. 
Nič vám nebráni, aby ste si vy-
tvorili vlastný QR kód, a to po-
mocou generátorov, ktoré sú 
voľne dostupné na internete. 
Takto si môžeme zakódovať 

napríklad svoju vizitku a po-
núkať ju obchodným partne-
rom v digitálnej podobe. Ak si 

kód nasnímajú, okamžite sa 
im prenesú kontaktné údaje do 
adresára mobilného telefónu. 

Nové generácie kódov
QR kód zďaleka nie je jediným 
reprezentantom 2D kódov. Na 
svete sa dnes používa množstvo 
ďalších špecializovaných odno-
ží. Spoločnosť UPS si vytvori-
la vlastný štandard MaxiCode. 
Vyznačuje sa stredovým kru-
hovým symbolom, nazývaným 
volské oko. Microsoft v roku 
2007 predstavil svoj Multicolor 

Bar Code, ktorý slúži na identi-
fikáciu multimediálnych diel. 
Je farebný a možno ho využívať 
ako ochranu autorských práv.
Osobitnú kategóriu predstavu-
jú Bee Taggs. Tieto kódy majú 

až na výnimky štvorcový pô-
dorys a obrazce sú posklada-
né z čiernych a bielych bodov, 

zväčša z malých štvorčekov, 
ktoré vyzerajú ako zrnenie 
v televízii zblízka. V Bee Taggs 
majú podobu malých šesťu-
holníkov, takže celý kód pripo-
mína včelí plást. V jeho strede 
sa navyše nachádza miesto na 
obrázok, napríklad logo. Špe-
cialitou tohto kódu je, že obsa-
huje unikátne ID, ktoré po pri-
pojení na internet presmeruje 
používateľa na určený obsah.

Kódy s troma rozmermi
Vedľajšiu vývojovú vetvu 

predstavujú 3D kódy, nazý-
vané tiež Bumpy Barcode. Ide 
o obyčajný čiarový kód, ktorý sa 
odlišuje len technológiou tla-
če a snímania. V tomto prípade 
sa využíva hĺbka záznamu. Ide 

o obdobu znakov vyrazených 
na platobných kartách. Kým pri 
obyčajných čiarových kódoch je 
snímanie založené na kontraste, 
v tomto prípade sa berú do úva-
hy zmeny výškových rozdielov.
Spoločnou nevýhodou čiaro-
vých a plošných kódov je ich 
identifikácia – vyžaduje optic-
ký kontakt so snímacím zaria-
dením. Tento problém sa snaží 
preklenúť technológia RFID. 
Využíva rádiofrekvenčné iden-
tifikovateľné štítky, z ktorých 
sa informácie získavajú bez 
optického kontaktu. V súčas-
nosti sú v logistike stále naj-
rozšírenejšie čiarové a ploš-
né kódy, budúcnosť však patrí 
RFID čipom, ktoré budú súčas-
ťou etikiet a obalov najrôznej-
šieho tovaru. 

„Vlastný QR kód si vytvoríte pomocou generátorov, 
voľne dostupných na internete.“

Čiary na menia na obrazce a na prečítanie obsahu netreba nič špeciálne, stačí mobilný telefón s fotoaparátom.
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Smartfóny, sociálne siete či nakupovanie cez inter-
net sa stávajú rovnako každodennou záležitosťou ako 
vedenie auta. Sú zábavné a ľahko sa používajú. Čosi 
podobné sa čoskoro udeje aj so zásobovaním našich 
domácností elektrinou.

Mysliace domy

Kombinovaná jednotka okrem teplej vody 
produkuje aj elektrinu. Ak dopyt prevýši aktuálnu 
ponuku elektrárne, sama sa aktivuje a dodáva 
energiu do rozvodnej siete. „Vlastné teplo a elek-
trinu máme v pivnici a ešte môžeme aj zarábať 
peniaze“, hovorí Rolf Longrée (vľavo), jeden 
z účastníkov projektu E-DeMa.

AUTORKA: HÜLYA DAGLI
FOTO: PICTURES OF THE FUTURE
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D
ve nemecké mestá v husto osíd-
lenom Porúrí – Krefelde a Mül-
heime neďaleko Essenu – sa za-
pojili do testovania inteligent-

ných technológií, ktoré pomáhajú ušetriť 
elektrickú energiu. Pre sedemsto domác-
ností sa tak už prakticky začala nová éra 
riadenia odberu energií.
 
Unikátny projekt
Napríklad pre rodinu Longréeovcov. Býva-
jú v novej obytnej zóne na predmestí Mül-

heimu. Ešte pred sedemnástimi rokmi sa 
tu pásli ovce. „A pozrite sa, kde sme teraz. 
Elektromer nám oznamuje, kedy máme 
prať. Odkedy sme sa zapojili do projek-
tu E-DeMa, má náš dom svo-
je vlastné myslenie,“ vraví Rolf 
Longrée.
E-DeMa je najväčší test využí-
vania inteligentných technoló-
gií na riadenie odberu elektri-
ny v domácnostiach v Nemecku. 
„Všetky domácnosti sú prepoje-
né s naším on-line trhom. To im 
napríklad umožňuje sledovať ich spotrebu 
energie, ako aj ceny energií,“ vysvetľuje Mi-
chael Hufnagel, projektový manažér divízie 
inteligentných elektroenergetických sietí.
Začalo to v roku 2009, keď sa firmy Miele 
(elektrické spotrebiče), ProSyst (softvér) 
a Siemens pripojili k projektu energetic-
kej spoločnosti RWE s podporou nemec-
kého ministerstva ekonomiky a techno-
lógií. „Oba pilotné regióny sa nachádzajú 
v najhustejšie osídlenej spolkovej krajine 
a poskytujú prierezovú vzorku nemecké-
ho obyvateľstva,“ hovorí profesor Micha-
el Laskowski, vedúci manažér projektu 
za RWE. Oslovili zhruba päťtisíc domác-
ností, z nich viac ako tisíc prejavilo záu-
jem a sedemsto splnilo technické požia-
davky, medzi ktoré patrilo aj vlastníctvo 

osobného počítača a prístup na internet. 
„Sme priekopníkmi v používaní technoló-
gie, ktorá sa jedného dňa možno bude po-
užívať vo všetkých domácnostiach,“ od-
povedá R. Longrée na otázku, čo ho moti-
vovalo, aby sa na projekte zúčastnil. 

Dáta prídu až domov
Prvým krokom v Krefelde bola výmena kla-
sického elektromera za inteligentný digitál-
ny prístroj AMIS od Siemensu. Nové elek-
tromery majú komunikačný modul ozna-

čovaný ako brána (gateway). Odčítava údaje 
z elektromera a z E-DeMa získava informácie 
o cenách na trhu. Takýmto spôsobom majú 
domácnosti detailnú kontrolu nad odberom 

energie. Inteligentné elektrome-
ry zaznamenávajú v 15-minúto-
vých intervaloch údaje o spotre-
be na interný pamäťový čip. Raz 
za deň sa anonymne posielajú 
cez elektrické vedenie do systé-
mu riadenia energetických dát. 
Dátové spojenie s názvom Sie-
mens Powerline Communication 

má prenosovú rýchlosť viac ako jeden me-
gabit za sekundu. 
Domácnosti v meste Mülheim sú zasa vy-
bavené technológiou od RWE. „Namiesto 
elektromerov AMIS používame vlast-
nú multifunkčnú komunikačnú riadiacu 
jednotku, ktorá prenáša údaje o spotre-
be do RWE cez mobilnú komunikačnú sieť 
GPRS,“ vysvetľuje M. Laskowski. 

Spojenie s trhom 
Domácnosti na on-line energetickom trhu, 
ktorý vyvinula spoločnosť Siemens, môžu 
sledovať svoju spotrebu. Energetický podnik 
zároveň každý deň určuje päť rôznych taríf 
pre osem rôznych období počas dňa. Ceny 
na nasledujúci deň si možno pozrieť ráno. 
Účastníci tak majú možnosť naprogramovať 

si podľa toho svoje domáce spotrebiče.
Stovku náhodne vybraných domácnos-
tí vybavili spotrebičmi od firmy Miele, 
ktoré si na svoj pracovný cyklus vyberajú 
najnižšiu tarifa. Riadi ich softvér spoloč-
nosti ProSyst. Spája domácnosť s energe-
tickým trhom a dokáže vykonávať kon-
krétne pokyny pre prevádzku spotrebi-
čov. „Každý spotrebič je priamo riadený 
softvérom nainštalovaným v dátovom 
centre RWE. Nazývame to agregovaný ria-
diaci systém: vypočítava optimálny čas na 

zapnutie spotrebiča na základe aktuálnej 
dostupnosti elektrickej energie a stability 
rozvodnej siete,“ vysvetľuje Klaus-Martin 
Graf, ktorý je v spoločnosti Siemens zod-
povedný za agregátory.
Inými slovami, spotrebiče sa zapínajú len 
vtedy, keď je elektrina okamžite dostupná 
a preto lacná. 

Cenná spätná väzba
Úspory dosiahnuté v projekte E-DeMa do-
teraz nemali priamy vplyv na náklady na 
elektrinu. Ide zatiaľ o experimentálnu hru 
na virtuálnom energetickom trhu, s fiktív-
nymi cenami a mesačnými faktúrami, kto-
ré ukazujú, koľko by domácnosti ušetrili 
v porovnaní s ich bežnými nákladmi. Lon-
gréeovci však už zistili, kedy spotrebúvajú 
najviac elektriny a podľa toho menia svoje 
zvyky. „Práčku zapíname len vtedy, keď 
nám E-DeMa povie, že elektrina je lacná,“ 
hovorí Suzanne Longréeová. 
Výsledky sa začínajú prejavovať. V porov-
naní s priemernou nemeckou domácnos-
ťou s bežnými zvykmi a rovnakou spotre-
bou by Longréeovci ušetrili viac ako de-
sať percent elektrickej energie. To je prvý 
krok k inteligentnejšiemu využívaniu 
energie v domácnostiach. Ďalšou úlohou 
je dopracovať systém tak, aby bol vhodný 
na hromadné využitie.  

700
domácností 

v Nemecku testuje 
inteligentný odber 

energií

Inteligentný elektromer zobrazuje aktuálnu spotrebu energie. Prostredníctvom on-line prístupu
na energetický trh môže Rolf Longrée riadiť spotrebiče vo svojom dome podľa cien elektrickej energie.
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V
 ostatných šiestich rokoch zís-
kal Urpiner na domácich i me-
dzinárodných súťažiach takmer 
dve desiatky ocenení kvality. 

Naposledy na prestížnej pivnej degustač-
nej súťaži European Beer Star 2012. Svetlý 
ležiak Urpiner Premium 12° si spomedzi 
1 366 vzoriek piva z celého sveta odniesol 
striebornú medailu. Pravidelne boduje aj 

u našich západných susedov, kde získal 
niekoľko ocenení Pivo Českej republiky 
a Česká pivná pečať. Tieto úspechy nie sú 
náhodné. Urpiner prešiel modernizáciou 
technológií za viac ako dva milióny eur. Pi-
vo tu varia podľa tradičných, rokmi overe-
ných receptúr a pri jeho výrobe využíva-
jú starostlivo vybrané suroviny a klasickú 
technológiu, pri ktorej prirodzene zreje. 

Unikátne slovenské pivo
Banskobystrický Urpiner 
má výnimočnú pozíciu – je 
posledným priemyselným 
pivovarom na Slovensku 
bez zahraničných majiteľov. 
A v čisto domácich „rukách“ 
sa mu darí.
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Výroba mladiny: Varenie piva začína prípravou surovín. Základné suroviny sú 
voda, slad a chmeľ. Slad sa zomelie na šrot vo valcovom mlyne a následne sa vo 
varni v rmutovacej kadi zmieša s vodou. Výroba mladiny má tri etapy: rmutova-
nie, scedzovanie a chmeľovar.

Varňa: Vo varni sú tri druhy kotlov a kadí. Rmutovacie, sciedzovacie a mladino-
vé. Každý druh piva sa vyrába podľa predpísaného technologického postupu, 
v ktorom sú zohľadnené špecifi cké požiadavky na jednotlivé druhy piva. V úvod-
nej etape varenia ešte nehovoríme o pive, ale o mladine. Na pivo sa zmení až 
potom, keď získa obsah alkoholu pri kvasení.

Varič	piva: Varič je dôležitou postavou Banskobystrického pivovaru. Aj on môže 
ovplyvniť výslednú chuť piva. Ak napríklad pridá viac chmeľu, pivo bude horké. 
Varič je kuchár, má recept na dobré pivo. Aj on rozhoduje, aké množstvo akých 
surovín do piva pôjde. A počas varenie je len na ňom ustrážiť správnu chuť. 

Zlatá tekutina: Pri rmutovaní sa škrob v slade rozštiepi na skvasiteľné cukry. 
V sciedzacích kadiach sa sladové mláto vylúhuje a cez sciedzacie kohúty vyteká 
do mladinového kotla zlatistá tekutina – sladinka.



Kvasnice: Kvasničkáreň je miesto, kde si každý pivovar uchováva svoj vlastný, 
špeciálny kmeň kvasiniek. Ide o dôležitú súčasť prípravy piva, pretože kvasnice 
menia skvasiteľné cukry na alkohol a pivo získa charakteristické vlastnosti. Kaž-
dý pivovar sa o svoje kvasnice náležite stará. Musia byť zdravé, vitálne a čisté. 

Hlavné kvasenie: Spilka je časť pivovaru s antikorovými kvasnými tankmi. Prá-
ve tu po pridaní kvasníc do mladiny dochádza k hlavnému kvaseniu. Kvasením 
sa vytvorí podstatná časť alkoholu a oxidu uhličitého. Kvasenie trvá niekoľko 
dní a z mladiny sa už stáva mladé pivo.

Chladenie mladiny: Mladina sa po uvarení prečerpáva do vírivej kade, kde sa 
nechá odpočívať. Počas päťdesiatich minút v mladine sedimentujú hrubé kaly, 
ktoré tak ostávajú na dne vírivky. Do spilky putuje mladina cez protiprúdny 
doskový chladič, ktorý ju ochladí z 90 stupňov Celzia na teplotu 10 stupňov.

Chmeľovar: Sladinka putuje do mladinových kotlov, kde sa k nej pridáva 
chmeľ. Varením sladiny s chmeľom sa získava mladina, medziprodukt, ktorý sa 
kvasením mení na pivo. Obyčajne sa varí sladina s chmeľom 1,5 hodiny. Chmeľ 
potrebný na várku sa pridáva po častiach, zvyčajne trikrát. Týmto sa celý proces 
vo varni končí a mladina sa čerpá do vírivej kade.

Siemens	a	pivo: Na ceste z ležiackych tankov na fi ltrovanie prechádza pivo cez 
merač prietoku od spoločnosti Siemens.

Ležiacka	pivnica: Po hlavnom kvasení odchádza pivo „na odpočinok“ do ležiackej 
pivnice. V objemných tankoch dokváša, pivo leží a dozrieva. Pri teplote dvoch 
stupňov Celzia a tlaku jednej atmosféry sa prekvasí zvyškový extrakt. Kvasnice 
sedimentujú a pivo sa vyčíri, dozreje. Čas strávený v tankoch, doba ležania, závisí 
od druhu piva a požadovaných vlastností. Viacstupňové pivá si vyžadujú dlhšie 
ležanie. Priemerne ostáva pivo v ležiackych tankoch 30 až 50 dní. 
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Pivovar, ktorému sa darí: Priemerná ročná spotreba piva na Slovensku síce 
klesá, dopyt po pive Urpiner je však z roka na rok väčší. Banskobystrický pivovar 
dnes vyrába zhruba tretinu zo svojej celkovej ročnej kapacity, ktorá je okolo 
tristotisíc hektolitrov piva. Pri jednom varení sa uvarí 250 hektolitrov mladiny, 
čo je približne 50-tisíc pollitrových pív. Pivo Urpiner nájdete okrem Slovenska aj 
v Rakúsku, Maďarsku, Fínsku, Dánsku a dokonca aj v Kanade.

Sudovňa: Sudy sa najskôr dôkladne umyjú, vysterilizujú, natlakujú oxidom uhli-
čitým a potom naplnia spasterizovaným pivom. Na konci plniacej linky je váha. 
Kontrola objemu je v skutočnosti poslednou zastávkou. Pracovník pivovaru tak 
už len nasadí na sud plastový kryt a odvezie ho do skladu.

Na zdravie: Naplnená a korunkou uzavretá fľaša 
ešte prechádza cez tunelový pastér, kde sa pivo 
pasterizuje. Zohreje sa, čím sa zbaví škodlivých mikro-
organizmov a opäť schladí. Fľaša sa označí etiketou, 
dátumom výroby a takto je pripravená na distribúciu.

Kvalitný	kúpeľ: Prázdne fľaše zozbierané z obchodných sietí sa musia dôkladne očistiť. V umývačke sa zba-
via starých etikiet, umyjú sa dôkladne zvnútra, aby sa pivo neskôr nekazilo, a na automatickom dopravníku 
smerujú na plnič.

Fľaškovňa: Celý proces výroby piva sa končí jeho 
naplnením do fl iaš, plechoviek a sudov. Miesto 
charakteristické štrnganím skla sa volá stáčiareň.

Filtrácia	piva: Pivo v ležiackych tankoch je zakalené a obsahuje ešte kvasinky a iné zákalotvorné látky. Až po 
prefi ltrovaní cez kremelínový fi lter získame pivo číre, ktoré je možné stáčať.



I
nteligencia je citovo pod-
farbené slovo – ťažko ju 
definovať alebo dokonca 
merať. Napriek tomu sa 

zdá, že sme najinteligentnejšie 
tvory na Zemi. Vieme sa učiť 
zo skúseností, prispôsobiť sa, 
riešiť nové problémy, používať 
symboly, usudzovať, hodnotiť 
a orientovať sa v nových situá-
ciách. Niektoré z týchto zruč-
ností ovládajú aj naši druho-
via zo živočíšnej ríše, ale nám 
to ide najlepšie a v celom kom-
plexe. 
Biológovia odhadujú, že mo-
derný človek sa objavil pred 
dvestotisíc rokmi. Odvtedy 
sa naše duševné schopnos-
ti nezmenili. Akými cestami 

by musela vykročiť evolúcia, 
keby chcela výkon ľudského 
mozgu ďalej zvyšovať? 

Väčšia „debna“ 
nepomôže
Zdá sa, že najlepšie by bolo 
mozog zväčšiť. Evolúcia by si 
možno poradila s problémom, 
ako vtesnať väčší mozog do 
pôrodných ciest dvojnohého 

človeka. Ale potom by narazi-
la na vážnejšie prekážky. Pre-
dovšetkým nárast spotreby 

energie. Už teraz je mozog 
nenásytným orgánom – pred-
stavuje iba dve percentá našej 
hmotnosti, no spotrebuje pä-
tinu kalórií, ktoré spálime. Pri 
novorodencoch až neuveriteľ-
ných 65 percent.
Medzi veľkosťou mozgu a in-
teligenciou navyše nevidno 
priamu úmeru. Slon má päť-
krát väčší mozog, ale nie je 
efektívnejší. Naopak, signá-
lom trvá stokrát dlhšie, kým 
doputujú z jednej polovice 
mozgu do druhej, nehovoriac 
už o informáciách z mozgu 
do nôh. Nemôže sa spoliehať 
na reflexy, musí sa pohybo-
vať pomalšie a míňať vzácne 
mozgové zdroje pri plánovaní 

každého kroku.
Holandský anatóm Euge-
ne Dubois v závere 19. storo-
čia zmapoval pomer veľkosti 
mozgu a tela takmer 3,7 tisíc-
ky zvierat. Matematicky určil 
konštantu, podľa ktorej vieme, 
aký veľký mozog je primera-
ný k danej telesnej schránke. 
Niektoré druhy majú naozaj 
mozog podstatne väčší, ako by 
im prislúchalo. Ľudia 7,5-ná-
sobne, delfíny a myši 5,3-ná-
sobne, opice 4,8-násobne, zato 
kravy s mozgom veľkosti po-
maranča len 0,5-násobne.
Mozog musí v prvom rade vy-
baviť rôzne „podradné“ prá-
ce, napríklad vnímanie signá-
lov od zmyslových orgánov. 

Inteligencia dosiahla 
evolučný limit
Evolúcia nám do mozgu nadelila sto miliárd neurónov. Dosiahol už hranicu svojej 
schopnosti? Existujú nejaké limity inteligencie, založenej na neurónoch, nielen pre 
ľudí, ale aj pre všetok život, ktorý poznáme?

Ako neuróny posielajú informáciu 
1) Dendrity
Prijímajú vstupnú informáciu, 
po spracovaní pošlú do jadra 

2) Jadro

3) Neurocyt, telo bunky

4) Axón
Vedie informáciu od tela ne-
urónu

5) Myelínový obal
Stará sa o rýchlejšie vedenie 
nervového vzruchu

6) Ranvierove zárezy
Vzruch „skáče“ zo zárezu na 
zárez, čím sa urýchľuje

7) Axónové synapsie
Posielajú elektrický signál, kto-
rý sa prenesie na ďalší neurón

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: SHUTTERSTOCK
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Čím väčšia zásoba neurónov mu 
zvýši, tým je pravdepodobnej-
šie, že ich využije na intelekt. Zdá 
sa teda, že veľkosť mozgu má na 
inteligenciu čiastočný vplyv, ale 
platí sa vysokou spotrebou ener-
gie. 

Limitom je fyzika
Lepším riešením sa zdá zmenše-
nie a zhustenie neurónov, aby sa 
ich vmestilo viac do rovnakého 
objemu. Podobne to robia inži-
nieri s tranzistormi v počítačo-
vých čipoch. Posledné výskumy 
však naznačujú, že ani tadiaľto 
cesta nevedie.
Neurón prijíma vstupnú infor-
máciu cez dendrity, ktorých má 
okolo desaťtisíc. Spracuje ich 
a výsledok pošle ďalej. Typický 
neurón má jeden predĺžený vý-
bežok – axón. Ten sa na kon-
ci vetví a vytvára synapsy, 
kontaktné miesta s iný-
mi nervovými bunka-
mi, cez ktoré si pomocou 
iónov niektorých prvkov 
odovzdajú elektrické signály. 
Neurónom prechádza signál tak, 
že otvára iónové kanáliky v bun-
kovej membráne, ktorými prúdia 
ióny. Vzápätí sa mení napätie na 
membráne, čo dominovým efek-
tom postupne otvára susedné ka-
náliky.
Axóny môžu, podobne ako tele-
grafné drôty, spájať rôzne čas-
ti mozgu alebo sa združovať do 
nervov vedúcich do ostatných 
častí tela. „Axóny sú veľmi blízko 

svojim fyzikálnym hraniciam,“ 
povedal pre Scientific American 
neurológ Simon Lauglin z Cam-
bridgeskej univerzity.
Zúženie axónov by spôsobilo ich 
nespoľahlivosť. Aj konštrukté-
ri čipov majú podobný problém. 
Už niekoľko desaťročí zmenšujú 
tranzistory, ktoré sú „vrátnikmi 
pre elektrické signály“ rovnako 
ako kanáliky pre ióny v axónoch. 
Dnes sú tranzistory v posledných 
čipoch veľké 22 nanometrov. Ale 
ak sa ešte zmenšia na polovicu, aj 
drobná náhoda, napríklad zatú-
laný elektrón, spôsobí, že sa bu-
dú správať nepredvídateľne.
Inžinieri môžu navrhnúť výkon-
nejšie čipy na úplne iných tech-
nológiách. Lenže príroda nemô-
že všetko zrušiť a začať odznovu 
– pracuje so súčiastkami, aké už 
má k dispozícii. A s výsledkom je 
podľa všetkého spokojná. Hoci sa 
mozgy chobotnice, včely,
havrana a inteligentných cicav-
cov očividne vôbec nepodobajú, 
majú rovnaký základ. „Nervové 
dráhy zodpovedné za úlohy, ako 
sú videnie, čuch, navigácia ale-
bo zapamätanie si sledu udalostí, 
majú absolútne rovnaké základ-
né usporiadanie,“ hovorí neuro-
biológ Gerhard Roth z Univerzity 
v Brémach.
O čom to svedčí? Riešenie neu-
rónov dosiahlo už pred 500 mi-
liónmi rokov takú úroveň, že 
nezostal priestor na ďalšie zlep-
šovanie. Život zrejme dospel 
k optimálnemu modelu neuróno-
vého usporiadania. 
Neznamená to však, že duševné 
schopnosti ľudí sa už nemôžu ďa-
lej zvyšovať. 



N
aše dušev-
né schop-
nosti sa za po-
sledných 200-tisíc 

rokov podstatne nezmenili. 
Neklamné prejavy ľudskej in-
teligencie sa však objavili až 
pred 90-tisíc rokmi. Na juhu 
Afriky si pravekí ľudia farba-
mi zdobili telá a zvládli vý-
robu komplikovaných zbra-
ní, napríklad harpún na ry-
by. Prevratné vynálezy však 
časom vymizli a ľudstvo ich 
muselo znova objavovať. Azda 
medzitým ľudia ohlúpli? 

„Nestačí len inteligencia, tre-
ba aj dostatočne hustú ľudskú 
populáciu,“ vysvetľuje Mark 
Thomas z University College 

London v časopise Science. 
„Potom sa nájde nielen 

dostatok ,vynálezcov ,́ 
ale k dispozícii je aj 

dosť ľudí, aby sa na 
,vynález´ neza-

budlo a prevzali 
ho aj ďalšie ge-
nerácie.“ 
Osud zabud-
nutých izolo-
vaných tlúp 
ilustruje 
cesty, aký-
mi sa roz-
víjala naša 

inteligencia. 
Hoci evolúcia 

mozgu sa už zrejme priblížila 
k fyzikálnym limitom, predví-
davo ho vybavila schopnosťou 
„samovývoja“. Bez tejto danos-
ti by sme nevytvorili civilizá-
ciu, ktorá je hnacím motorom 
ďalšieho rozvoja našej mysle.
Všetko sa to spustilo pred 
dvadsaťtisíc rokmi, keď sa sku-
pinky lovcov a zberačov naučili 
poľnohospodárstvu. Možnosť 
skladovania potravín a ich 

redistribúcia otvorili cestu 
k profesijnej špecializácii – ša-
mani sa kontaktovali s bohmi 
a liečili súkmeňovcov, reme-
selníci zlepšovali nástroje, 
roľníci zvyšovali úrodu. O nie-
koľko tisícročí neskôr pribudli 
sídla mestského typu a vznik-
lo písmo i matematika.
Ľudská myseľ a kultúra vytvori-
li pevnú väzbu. Formujeme svet 
a ako reagujeme na jeho pohyb, 
rastú naše duševné schopnos-
ti. A čím rýchlejšie sa veci okolo 
nás menia, tým viac akceleruje 

aj naša inteligen-
cia. Potvrdzu-

jú to merania 
IQ, zatiaľ je-
diný spôsob, 

ako vieme určiť 
inteligenciu jednotlivca.

Nezadržateľný rast IQ
Pred 28 rokmi objavil James 
Flynn z Univerzity v Otagu na 
Novom Zélande trend, ktorému 
spočiatku sám neveril: IQ ľudí 
sa od začiatku 20. storočia ne-
ustále zvyšuje. Preskúmal úda-
je z dvadsiatich krajín a dospel 
k exaktnej hodnote. Každý rok 
vzrastie IQ o 0,3 bodu, teda tri 
body za desaťročie. Koeficient 

dostal názov Flynnov efekt. 
Postupne sa ukázalo, že Flyn-
nov efekt pôsobí univerzál-
ne a globálne. Prírastky IQ sú 
však výsledkom lepších výko-
nov len v určitých sférach mys-
le. Matematické schopnosti 
a narábanie so slovami zosta-
li počas desaťročí konštant-
né, veľké zisky však priniesla 
explózia v abstraktnom uva-
žovaní. 
Čo zvyšuje našu schopnosť 
myslieť abstraktne? J. Flynn je 
presvedčený, že je to dielo prie-
myselnej revolúcie. Jej výsled-
kom boli menšie rodiny, maso-
vé vzdelávanie a manažérske 
zamestnania. Vznikli nové po-
četné profesie – strojári, elek-
trotechnici či priemyselní ar-
chitekti – vyžadujúce zvládnuť 
abstraktné princípy. Vzdela-
nosť sa stala hnacou silou ďal-
ších inovácií, ktoré sa zasa pozi-
tívne odrazili v rozvoji mysle. 
Ak by sme použili Flyn-
nov efekt spätne, potom by bol 
priemerný Brit v roku 1900 
úrovňou IQ takmer mentál-
ne retardovaný. Ťažko by po-
chopil pravidlá futbalu, čo je, 
prirodzene, nezmysel. V čom 
sa teda líšime? „Ak niekto 

Sme hlúpejší ako naše deti
Ťažko možno očakávať veľký evolučný skok, ktorý by viedol k dôvtipnejším ľud-
ským mozgom. Inteligencia napriek tomu rastie. Dokonca tak rýchlo, že priemerní 
ľudia na konci tohto storočia budú podľa súčasných kritérií géniovia.

Ako rastie ľudská inteligencia 
Populárny Weschler Intellingence Sca-
le for Children sa skladá z viacerých 
podtestov. Merajú slovník dieťaťa, 
zručnosti v aritmetike alebo znalosť 
všeobecných informácií. Ďalšie hod-
notia koncepčné schopnosti. Dieťa na-
príklad pomenúva abstraktné podob-
nosti medzi slovami (trebárs líškou 
a zajacom, jablkom a pomarančom). 
Krivka mieri strmo nahor iba v tých-
to kategóriách. Flynnov efekt ukazu-
je, že abstrakcie sú nám čoraz priro-
dzenejšie.

Zdroj: Scientific American
IQ skóre 
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nedokáže myslieť abstraktne, 
menej používa logiku, nie je 
pripravený zvládnuť moderný 
svet,“ tvrdí J. Flynn. 

Géniovia alebo  
muklovia?
Čo bude ďalej? Prieskumy po-
tvrdzujú, že Flynnov efekt fun-
guje aj v 21. storočí. To nie je 
žiadne prekvapenie. Lietame 
do vesmíru, využívame infor-
mačné technológie, máme mož-
nosti komunikácie ako nikdy 
predtým. Nastúpili nové profe-
sijné skupiny, ktoré abstrakciu 
ďalej rozvíjajú. Deti vychová-
vajú vzdelanejší rodičia, hrajú 
stále sofistikovanejšie videohry 
a dokonca aj niektoré televízne 
programy im zlepšujú zručnos-
ti, aby lepšie zvládali IQ testy.
Inteligencia expanduje aj cez 
sociálne a komunikačné inte-
rakcie. Vytvárame kolektív-
ne entity, ktoré sú chytrejšie 
ako jednotlivec. Knihy nám po 
stáročia pomáhajú uchovávať 
informácie mimo nášho te-
la, nad kapacitu pamäti náš-
ho mozgu. A čo potom nové 
technológie ako internet? Ale-
bo sieť virtuálnej reality, kto-
rá podľa futurológov pokryje 
svet okolo roku 2035?
Isté je, že svet sa bude ďalej 
rýchlo meniť, čo sa spätne od-
razí v duševných schopnos-
tiach budúcich generácií. Mož-
no sa naozaj koncom storočia 
posunie priemerné IQ na hra-
nicu geniality. 
Alebo bude všetko inak. Mož-
no majú pravdu skeptici, ktorí 
vidia vo virtuálnej kolektív-
nej inteligencii hrozbu. Čo ak 
bude pôsobiť opačne a obme-
dzí podnety, ktoré podporujú 
vývoj inteligencie jednotliv-
ca? A nezmení sa ľudstvo na 
„včelie spoločenstvo“, kde má 
každý člen vyhradenú funkciu 
a prístup len k informáciám 
potrebným na jej plnenie? 

à Komentáre na s. 41



P
odnikanie v železničnej doprave 
v Európe rozhodne nie je hračka. 
Na jednej strane ho podporuje li-
beralizácia trhov, veľké investície 

do infraštruktúry a rast tovarových tokov 
naprieč kontinentom. Na druhej strane je 
čoraz viac komplikácií: vysoká konkuren-
cia, z roka na rok prísnejšie bezpečnostné 
a ekologické predpisy a rôznorodosť tech-
nických požiadaviek v jednotlivých štátoch. 
Len rozličných vlakových zabezpečovacích 
systémov by sme narátali dve desiatky. Do-
pravcovia musia byť oveľa flexibilnejší, aby 
reagovali na meniace sa podmienky. Nákup 
lokomotívy však naďalej zostáva investíciou 
na niekoľko desiatok rokov. 
Odpoveďou na tieto rozporné požiadavky 
je Vectron. Koncepcia lokomotívy vznikla 
na základe diskusií s dopravcami a analý-
zy skúseností z prevádzky vyše tisícšesťsto 
lokomotív radov Eurosprinter (známe ako 
Taurus rakúskych ÖBB) a Eurorunner. Vý-
sledkom je kombinácia osvedčenej techniky 
a doteraz nevídanej variability vyžadova-
nej trhom. Lokomotívu si vďaka modulár-
nej koncepcii dáte postaviť na mieru podľa 
súčasných požiadaviek. Neplatíte pritom za 
systémy, ktoré teraz nevyužijete. Ak sa v bu-
dúcich rokoch vaše nároky zmenia, môžete 
si pridať alebo vymeniť príslušné moduly. 
Lokomotíva si vďaka tomu udrží hodnotu 
a stane sa bezpečnou investíciou.

Všestranný a modulárny
Vectron je všestranná lokomotíva, vhod-
ná pre nákladné i osobné vlaky. Ponú-
ka sa pre normálny aj široký rozchod, 
v elektrickej i dieselelektrickej verzii. Na 
tohtoročnej výstave InnoTransu sa do-
konca predstavil elektrický model s po-
mocným spaľovacím motorom na preko-
návanie neelektrifikovaných úsekov. 
Špičkovým modelom je elektrická štvor-
systémová lokomotíva (pre štyri rôzne 
elektrické napájacie systémy) s výkonom 
6 400 kW, ťažnou silou pri rozjazde 300 kN 
a maximálnou rýchlosťou 200 km/h. Po-
vedané inak, spájajú veľkú silu potrebnú 
pre ťažké nákladné vlaky s rýchlosťou pre 
dopravu expresov. Počas nedávnych testov 

v Poľsku tak nemal Vectron problém roz-
behnúť sa do stúpania šesť promile na čele 
vlaku s uhlím, ktorý mal hmotnosť takmer 
štyritisíc ton. Identický model rovnako 
spoľahlivo vozí 160-kilometrovou rýchlos-
ťou vlaky IC medzi Varšavou a Krakovom. 
Denne pritom zdolá 1 250 kilometrov. 
Modularita lokomotívy sa prelína celým 

jej životným cyklom. Potrebujete vyme-
niť štandardné európske ťažné a naráža-
cie ústrojenstvo za centrálne poloautoma-
tické spriahlo? Alebo zvýšiť maximálnu 
rýchlosť? Pridať výzbroj pre nový elektric-
ký napájací systém? Žiaden problém. Naj-
lepším príkladom tohto prístupu je práca 
s vlakovými zabezpečovacími systémami. 

AUTOR: PAVEL ZALESKÝ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Stavebnica na koľajniciach
V detskom veku sme azda všetci milovali lego. Postavíte si hračku podľa svojich 
predstáv a keď vás omrzí, vylepšíte ju. Niektoré kocky jednoducho odoberiete, 
iné pridáte. Podobné princípy si osvojila aj nová generácia lokomotív. 
Má názov Siemens Vectron.
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Národné systémy Vectron inteligentne pre-
pája cez jednotné jadro európskeho systé-
mu ETS. V strojovni tak nájdete jednotnú 
skriňu s pozíciami pre jednotlivé systémy 
i s predpripravenou kabelážou. 

Všetko má svoje miesto
Výber lokomotívy sa občas môže podobať 
nákupu limuzíny. V príplatkovej výbave náj-
dete nielen aktívne tlmiče krútivých pohy-
bov podvozku (ADD) alebo bočný pomocný 
riadiaci pult pre odjazd vlaku, ale aj von-
kajší kamerový systém na spätný pohľad, 
diaľkový prenos diagnostických dát, tlako-
vú ochranu vnútorného ovzdušia kabíny 
rušňovodiča či termoskrinku na chladenie 
a ohrev stravy, kuchynku, ležadlo či toaletu.
Modularita však striktne končí tam, kde 
je výhodnejšia unifikácia. Na pracovisku 
strojvodcu vždy nájdete rovnaké ovláda-
cie prvky. Vectrony využívajú intuitívne 
dotykové ovládanie. Aj keď nie sú niekto-
ré alternatívne moduly osadené, majú 
na pulte svoje vopred určené miesto. To 
všetko garantuje jednotný spôsob obslu-
hy a rýchle preškoľovanie posádky počas 
celej životnosti lokomotívy. Prakticky jed-
notný je aj podvozok, pohony, karosérie, 
brzdová výstroj alebo riadiaca technika. 

Lokomotíva „s papiermi“
Vectron možno uviesť do prevádzky veľ-
mi rýchlo. Navrhli ho v súlade s novými 
európskymi normami a smernicami pre 
interoperabilitu (TSI) a stal sa prvou lo-
komotívou, ktorá s nimi získala európ-
sky certifikát zhody. Pre homologizáciu 
v jednotlivých európskych krajinách tak 
zostáva len doložiť zhodu so špecifickými 
národnými požiadavkami.
V ponuke sú predpripravené varianty, pri 
ktorých výrobca garantuje krátke dodacie 
lehoty a hotové homologizácie. Odpada-
jú tak komplikácie vyplývajúce z vývoja 
i schvaľovania a aj nákup menšieho poč-
tu lokomotív sa stáva cenovo únosným. 
Vectron už bol schválený v Rumunsku 
a Poľsku, aktuálne sa pracuje na získaní 
homologizácie v ďalších siedmich európ-
skych štátoch. 

Národné systémy Vectron inteligentne pre-



Budovy 
rozumejú 
aj počasiu

Viete, kto je najväčším „žrútom“ ener-
gie v Európe? Nie je to doprava, ba ani 
priemysel. So štyridsiatimi percentami 
celkovej spotreby jednoznačne vedú 
budovy. Ich vykurovanie, chladenie, 
vetranie, úprava vzduchu, príprava 
teplej vody, osvetlenie – to všetko 
spotrebúva energiu.

AUTOR: PAVEL ZALESKÝ 
FOTO: VLADIMÍR WEISS
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K
ancelárske budo-
vy, hotely či obchod-
né komplexy – tieto 
chrámy dnešných čias 

sú doslova pretkané elektro-
nikou. Sofistikované riadiace 
systémy sa starajú o chod bu-
dovy, tepelnú pohodu, kvalitu 
vzduchu, ale aj o správnu úro-
veň osvetlenia a nastavenia 
žalúzií podľa denného svetla. 
Poznajú špecifické požiadavky 
rôznych zón a snažia sa vyho-
vieť jednotlivým užívateľom. 
Pritom hľadajú cestu, ako po-
žadovaný komfort poskytnúť 
najúspornejšou cestou. A do-
kážu si postrážiť aj správa-
nie sa užívateľov. „Náš systém 
Desigo prispôsobí spotrebu 
elektriny, tepla i chladu až na 
úroveň určitej zóny, miestnos-
ti alebo dokonca konkrétneho 
pracovného miesta,“ vysvetľu-
je Jakub Hlubinka zo spoloč-
nosti Siemens.
Systém ovláda všetky tech-
nológie v budove. Riadi kotly, 
chladiace jednotky, tepelné 
čerpadlá alebo solárne pane-
ly. Ovláda rozvod a distribúciu 
tepla a chladu po budove, všet-
ku vzduchotechniku i takzva-
né fan-coily. To sú zariadenia 
kombinujúce tepelný výmen-
ník a ventilátor, ku ktorým sa 
privádza vykurovacia alebo 
chladiaca kvapalina. Fan-coily 
sa potom postarajú o efektívny 

ohrev alebo chladenie danej lo-
kality v aktuálnej požadovanej 
intenzite. Riadiaci systém bu-
dovy môže pracovať s osvetle-
ním, oknami alebo vonkajšími 
žalúziami, ktoré pôsobia aj ako 
tepelný štít budovy.

Vedieť sa rozhodnúť
Správne rozhodnutia vyžadu-
jú skúsenosť a kvalitné infor-
mácie. To platí aj v prípade in-
teligentných budov. Všetko sa 

začína už pri modeli budovy, 
ktorý popisuje jej usporiada-
nie, orientáciu, objemy jed-
notlivých priestorov, modely 
strát či zotrvačnosti. Priprave-
ný musí byť aj program pre-
vádzky, ktorý hovorí, ako sa 
mení očakávaná klíma v jed-
notlivých zónach počas dňa či 
týždňa. Systém ďalej potrebu-
je presné informácie o aktu-
álnej situácii – o klimatických 
podmienkach vnútri či von-
ku, o prevádzkových stavoch 
technológií, aktuálnych po-
žiadavkách, poruchách a ďal-
ších zvláštnostiach. Môže si 
brať informácie aj zo zabez-
pečovacieho a dochádzkového 
systému či z počítačovej siete. 
Potom sa dokáže rozhodnúť, 

na koľko stupňov môže na noc 
stiahnuť kúrenie a o koľkej 
hodine musí zakúriť, aby do-
siahol požadovaný komfort pri 
minime vynaloženej energie. 
Určí, kedy je výhodné stiah-
nuť žalúzie a vnútri rozsvietiť. 
Systém si starostlivo stráži, 
aby situáciu zvládol aj v prí-
pade vzniku problémov a svo-
je zásahy si pamätá a adaptuje 
sa. Nestihol dnes ráno vyhriať 
kancelárie na požadovanú tep-

lotu včas? Zajtra začne kúriť 
skôr.

Keď sa hnevá počasie
Pri plánovaní procesov v bu-
dovách dokáže riadne zamie-
šať kartami naše premenli-
vé a nevyspytateľné počasie. 
Budovy sa ho preto učia pred-
vídať. Základom bývajú vlast-
né meteorologické senzory, 
z ktorých systém priebežne čí-
ta údaje a na základe kĺzavých 
priemerov sa snaží odhado-
vať ďalší vývoj. Ak boli v po-
slednom týždni o šiestej ráno 
v priemere dva stupne pod nu-
lou, bude systém podobnú tep-
lotu očakávať aj zajtra. 
Robustnejšie inštalácie idú ešte 
ďalej. Využívajú predpovede 

získavané z externých zdrojov, 
spravidla preverených meteo-
rologických serverov. „Počasie 
výslovne nepredpovedáme, to 
radšej prenecháme profesioná-
lom,“ upresňuje J. Hlubinka.
Na čo je to dobré? Systém sa 
vyhne situáciám, keď by nesti-
hol vykúriť kancelárie, preto-
že do rána teplota nečakane 
klesla hlboko pod nulu. Môže 
sa tiež pripraviť na nadchá-
dzajúci chladný deň a využiť 
lacný nočný prúd pre nahro-
madenie tepla v akumulačnej 
nádrži. Alebo si zásobník, na-
opak, na chladnú noc „predkú-
ri“ počas dňa pomocou solár-
nych panelov. Skrátka, dokáže 
si zrátať, ako sa bude vyví-
jať okolité prostredie, ako to 
ovplyvní budovu a aké kroky 
by mal optimálne podniknúť.
Výsledky môžu prekvapiť. 
V septembri v Londýne otvori-
li budovu Crystal s centrom pre 
udržateľný rozvoj miest spoloč-
nosti Siemens. Výrazná stavba 
s rozlohou vyše šesťtisíc štvor-
cových metrov je vďaka progre-
sívnym technológiám a metó-
dam adaptívneho riadenia ukáž-
kou dokonalého hospodárenia 
s energiou. Jej spotreba je v po-
rovnaní s obdobnými stavbami 
polovičná a emisie CO2 nižšie 
dokonca o plných 65 percent. 

à Viac o budove Crystal  
čítajte na s. 42 až 45.

Sídlo stavebnej firmy Skanska je jednou z prvých inteligentných budov v Prahe. Technológie spoločnosti Siemens umožňujú 
centrálne ovládať vykurovanie, chladenie, osvetlenie i vonkajšie žalúzie a znižujú tak prevádzkové náklady.

„Z meteorologických senzorov sa systém na základe 
kĺzavých priemerov snaží odhadovať vývoj počasia.“



AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
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 Videli ste film Gattaca?
Nevidel, ale viem, o čo v ňom ide.

 Gattaca vykresľuje režim, v kto-
rom vládnu dokonalí ľudia. Ich moc 
je ukrytá v schopnosti meniť gene-
tický kód človeka, vďaka ktorej vedia 
programovať bezchybných jedincov. Je 
teoreticky niečo také možné?
Áno, je. Technológie, ktoré to dokážu, už 
máme k dispozícii, hoci ich zatiaľ vieme 
správne aplikovať len v obmedzenej mie-
re. Celkom dobre nám to ide na myšiach, 
o niečo horšie na potkanoch, ale pokiaľ ide 
o človeka, tak je pred nami ešte veľmi dlhá 
cesta. Ale principiálne to možné určite je.

 Vo vašom ústave sa zaoberáte bio-
medicínou. Ste viac biológovia alebo 
lekári?
Sme to aj to. Robíme medicínu nástrojmi 
molekulárnej biológie. To znamená, že 
skúmame, ako vznikajú a prebiehajú cho-
roby na úrovni molekúl.

 Aké to má praktické využitie?
Štandardná medicína analyzuje symptó-
my. Ak príde do ambulancie človek s kaš-
ľom, lekár hľadá príčinu a napríklad zistí, 
že pacient má na pľúcach nádor. Biomedi-
ci odhaľujú, ako a prečo ten nádor vzni-
ká. Našou úlohou je nájsť spôsob, ako je-
ho vzniku, prípadne rastu zabrániť. Na 
pokusných zvieratách modelujeme ľud-
ské ochorenia a cesty na ich liečbu. 

 Do akej hĺbky už rozumiete tomu, čo 
prebieha na úrovni molekúl? 
Vieme čoraz viac, ale má to háčik – každý 
nový poznatok prináša množstvo ďalších 
otázok, na ktoré zatiaľ nepoznáme odpo-
veď. Ide pritom o prelomové zistenia, ktoré 
menia náhľad na celú vednú disciplínu. Na-
vyše vývoj je taký rýchly, že niektoré pre-
misy sa menia doslova z mesiaca na mesiac.

 Napríklad ktoré?
Doteraz sme boli presvedčení, že DNA 

obsahuje množstvo úsekov, ktoré neslú-
žia na nič. Mysleli sme si, že len 1,5 per-
centa sa využíva na kódovanie bielkovín 
a všetko ostatné je balast. Tento rok sa 
však zistilo, že to vôbec nie je pravda a z 
našej DNA využívame takmer všetko. Za-
tiaľ však nevieme na čo. Bude treba znova 
skúmať a popisovať funkciu celého ľud-
ského genómu, čo nie je nič jednoduché, 
pretože obsahuje zhruba tri miliardy bá-
zových párov. 

 Kedy nám genetika umožní byť 
zdravšími a dožívať sa vyššieho veku?
Genetika nám pomáha už niekoľko de-
saťročí. Umožňuje nám diagnostikovať 
mnohé choroby a niektoré už aj liečiť. 
Možnosti génovej terapie sú naozaj veľ-
mi veľké, biomedicínsky výskum je však 
mimoriadne zdĺhavý, lebo prioritou je 
bezpečnosť a len teraz sa viaceré nádejné 

aplikácie dostávajú do klinickej praxe. Ale 
budú relatívne rýchlo pribúdať.

 Trvalo zhruba pätnásť rokov, kým sa 
vedcom prvý raz podarilo sekvenovať 
ľudský genóm, dnes ho dokážu prečí-
tať za niekoľko hodín. Aký význam má 
toto zrýchlenie pre biomedicínu? 
Obrovský, pretože sa skôr dopracujeme 
k výsledkom. Môžeme napríklad novoro-
dencovi diagnostikovať genetickú mu-
táciu ešte v štádiu, keď sa dá liečiť. Mo-
derné sekvenátory urýchľujú aj samot-
né bádanie. Umožňujú robiť výskum bez 
hypotézy. 

 Z jednej strany sa výskum zrýchľu-
je, z druhej ho brzdia zákazy. Prečo sa 
nesmie aplikovať genetická terapia na 
ľudské zárodočné bunky?
Z etických dôvodov. Spoločnosť, vlády, 

Budú ľudia dokonalé bytosti?
Vďaka genetike sa budú v budúcnosti rodiť len zdraví ľudia. Táto krásna predstava 
má však aj svoju temnú stránku, ktorú vykresľuje kultový vedecko-fantastický film 
Gattaca. Hovorí o bezohľadnej snahe elít dosiahnuť dokonalosť pomocou genetic-
kých manipulácií. Ako je to v skutočnosti, sme zisťovali u prednostu Ústavu mole-
kulárnej biomedicíny Petra Celeca.



cirkvi zastávajú názor, že nikomu ne-
možno zmeniť genóm bez jeho súhlasu. 
Získať ho tak od zárodku nie je dosť dob-
re možné. Musíme to akceptovať, hoci na 
druhej strane prelomenie tohto tabu by 
výrazne zlepšilo možnosti liečby niekto-
rých genetických porúch. Nemyslím si 
však, že to tak zostane navždy. Kedysi bol 
rovnako veľký odpor aj proti transplantá-
ciám srdca či deťom zo skúmavky a dnes 
sú to bežné veci.

 Prečo sú práve zárodočné bunky ta-
ké dôležité?
Pretože zmena DNA u embrya ovplyvní 
celý budúci organizmus. Liečba už naro-
dených jedincov je oveľa náročnejšia a aj 
menej účinná, pretože kým u embrya by 
stačilo pozmeniť jednu bunku, u vyvinu-
tého organizmu sú ich miliardy až bilió-
ny.

 Akým spôsobom dokážete zmeniť 
genetickú informáciu v bunkách?
Najjednoduchšie je využiť prírodu. Exis-
tujú organizmy, ktoré vedia vložiť svoju 
DNA do cudzej bunky a zmeniť jej genóm. 
Sú to vírusy. Väčšina vedcov, ktorá sa za-
oberá génovou terapiou, po-
užíva práve vírusové vektory. 
V prírode sa vyskytujúce víru-
sy v laboratóriu zmenia, doda-
jú im napríklad správnu verziu 
génu, ktorý pacientovi chýba 
alebo je poškodený. Potom ne-
chajú vírusy urobiť svoju prá-
cu, výsledkom ktorej je zmena 
genómu u hostiteľa. U nás v ústave to ro-
bíme trochu inak. Používame bakteriálne 
vektory. Aj niektoré baktérie dokážu vojsť 
do bunky, napríklad nepatogénne sal-
monely. Okamžite sa v bunke rozpadajú 
a uvoľňujú svoju DNA. Ďalšou možnosťou 

je vložiť DNA do bunky priamo, je to však 
málo efektívne. Elektroporátory sú schop-
né v bunke na krátky čas pomocou elek-
trického pola vytvoriť malé otvory, cez 
ktoré je možné vložiť do bunky novú ge-
netickú informáciu.

 Výskumníkom sa už podarilo zme-
nou DNA predĺžiť život myšiam. Je to 
aplikovateľné aj na človeka?
Je to dôkaz, že v budúcnosti budeme zrej-
me principiálne schopní pomocou gene-
tických zásahov predlžovať život. V prí-
pade myší to vedci dosiahli tak, že istú 
bielkovinu, ktorá sa normálne nachádza 
v cytoplazme bunky, presmerovali do 
mitochondrií. To sú špeciálne organely, 
ktoré organizmu zabezpečujú energiu. 
Stačilo to na to, aby sa myši dožili zhru-
ba o 20 percent dlhšie, než je ich priemer-
ný vek. 

 Bude genetika ovplyvňovať aj psy-
chické vlastnosti alebo inteligenciu 
človeka?
Zrejme áno. Zistilo sa totiž, že inteligen-
cia má vysokú heritabilitu, čiže je silne 
ovplyvnená génmi a genetickými variant-
mi. Zatiaľ však nevieme ktorými. Kým to 
nezistíme, inteligenciu nebudeme vedieť 
vylepšiť. Ale sú psychické poruchy, na-
príklad depresia, u ktorých už sme zistili, 
aké neurotransmitery sú pri nich znížené 
a aké zvýšené. Je preto pravdepodobné, že 
tu sa začne génová terapia skôr. 

 Viete si predstaviť, že sa niekedy bu-
dú ľudia dožívať 150 a viac rokov v pl-
nom zdraví?
Prečo nie? Len som si nie istý, či to bude 
vďaka genetike. Skôr si myslím, že sa o to 
zaslúži jadrová fyzika. Ale kedy, to si na-
ozaj netrúfam odhadnúť.

 Jadrová fyzika?
Výskum v medicíne historicky smeru-
je od organizmu k tkanivám, od tkanív 

k bunkám a od buniek k mole-
kulám. Molekuly sa však skla-
dajú z atómov a tie z ďalších 
častíc a tie zasa z ďalších. To 
je budúcnosť medicíny. Možno 
o pár rokov budete robiť roz-
hovor so šéfom ústavu biojad-
rovej medicíny. Tak ako dnes 
lekári spolupracujú s biológ-

mi, budú v budúcnosti spolupracovať s fy-
zikmi, aby mohli ovplyvňovať bunky na 
úrovni atómov alebo dokonca subatomár-
nych častíc. 

(Rozhovor v plnom znení 
čítajte na www.visions.sk)

MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, PhD., MPH, stojí na čele Ústavu molekulárnej biome-
dicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Vyštudoval medicínu, molekulár-
nu biológiu a bankovníctvo. Venuje sa výskumu nových liečebných metód pomocou 
génovej terapie.

20 %
O toľko sa predĺžil 

život myší po gene-
tickom zásahu
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A čo Flynnov efekt?
Profesor zo Stanfordovej uni-
verzity argumentuje geneti-
kou. Odhaduje sa, že na funkci-
ách ľudského mozgu sa podieľa 
dve- až päťtisíc génov (z celko-
vého počtu zhruba 25-tisíc). 
Gény sú náchylné k chybám 
a poškodeniu, čo platí aj pre 
tie „intelektuálne“. V dávnych 
časoch to nebol problém, pre-
tože hlupák neprežil. Prícho-
dom poľnohospodárstva pred 
12-tisíc rokmi sa všetko zmeni-
lo. Ľudia začali žiť vo veľkých 
skupinách, kde sa blbec ľahko 
stratil a hlúposť sa mohla šíriť 
ďalej. Výsledok? IQ nám neza-
držateľne kleslo.
Sociobiológia a evolučná psy-
chológia tvrdia presný opak. 
Poľnohospodárstvo považujú 
za prelom, ktorý práve rozvoj 
inteligencie odštartoval. Ľud-
ská myseľ a kultúra vytvorili 
pevnú väzbu: postupne formu-
jeme svet a ako reagujeme na 
jeho pohyb, rastú aj naše du-
ševné schopnosti. Rozvoj prie-
myslu pred dvoma stovkami 
rokov podnietil ďalšiu „revo-
lúciu“. Vygeneroval množstvo 
ľudských činností, ktoré vyža-
dujú hlboké abstraktné mysle-
nie a logiku. Bez nich by stav-
ba Burdž Chalífa skončila rov-
nako ako Babylonská veža.
Práve tým sa vysvetľuje tak-
zvaný Flynnov efekt: podľa 
IQ testov sa naša inteligencia 
od začiatku 20. storočia ne-
ustále zvyšuje, za desaťročie 
vzrastie o tri body. Prírastky 
IQ sú pritom výsledkom zlep-
šenia určitých sfér mysle, naj-
mä abstraktného uvažovania. 
Profesor G. Crabtree Flynnov 
efekt nepopiera, ale pripisuje 
ho skôr zlepšovaniu životných 

podmienok. Napríklad úbyt-
ku olova v životnom prostredí 
potom, čo sa prestalo dodávať 
do benzínu.
Predmetom sporu je podiel, 
akým inteligenciu ovplyvňu-
jú gény a vonkajšie prostre-
die. G. Crabtree dáva genetike 
60 percent. Mnohé štúdie sú 
však miernejšie, hovoria naj-

viac o tridsiatich percentách. 
Aj preto sa „gény inteligencie“ 
označujú za demokratické. Do-
voľujú aj nie veľmi chytrým 
rodičom splodiť výnimočné 
dieťa (čo, samozrejme, platí aj 
naopak). 
Keďže nemáme stroj času, 
tvrdenie G. Crabtreeho ťažko 
overiť. Ale je takmer isté, že 
keby Aténčan, nebodaj Spar-
ťan navštívil Bratislavu, bez 
problémov by nás v sekun-
de rozťal mečom. Ale či by 
v dnešnom modernom svete 
prekonal maturanta, o tom sa 
dá pochybovať. 

Ľubomír Jurina
šéfredaktor VISIONS

Antika bola inteligentnejšia
Celkove ide o zaujímavú špe-
kuláciu, ale zatiaľ nepodloženú 
žiadnymi konkrétnymi údajmi. 
Profesor Gerald Crabtree len 
o poklese inteligencie uvažuje, 
nejde o štúdiu, a tak to treba aj 
chápať. 
V každom prípade platí, že in-
teligencia je génmi a genetic-
kými variantmi silne ovplyvne-

ná. Ide však o veľmi špecifický 
parameter takzvanej heritabi-
lity – teda podiel, akým sa pod 
zmenu fenotypu podpísali ge-
netické faktory. Ten môže mať 
60- až 90-percentný vplyv na 
inteligenciu, nemožno ho však 
vysvetľovať len ako zastúpenie 
genetických faktorov.
Flynnov efekt je zrejme spôso-
bený dvoma aspektmi – tým, 
že IQ testy poznáme a môže-
me si ich natrénovať, a tým, že 
to, čo denne robíme, sa čoraz 
viac podobá na IQ test. Čo bo-
lo pred sto rokmi úplne mimo 
každodenných aktivít, dnes je 
pre mnohých rutinná úloha: IT, 
manažovanie alebo dizajn.
Ani prírodné prostredie 
netreba podceňovať, má 

širokospektrálny vplyv, nejde 
len o ťažké kovy. Dostatok ener-
gie, vitamínov a uspokojenie 
všetkých základných potrieb 
umožňuje postup po Maslowo-
vej pyramíde potrieb vyššie.
Na druhej strane spoločenské 
prostredie vplýva na inteligen-
ciu jedinca v podstate negatív-
ne alebo vôbec. Ak má niekto 
geneticky dané určite intelek-
tuálne schopnosti, závisí od 
prostredia, do akej miery ich 
môže realizovať. Z tohto hľa-
diska je jasné, že poľnohospo-
dárstvo a potom aj priemysel-
ná revolúcia nám výrazne po-
mohli intelekt používať. 
Predtým sme sa museli domi-
nantne starať o to, aby sme pre-
žili. Zároveň to však znamená, 
že predtým bola aj výraznejšia 
selekcia, takže v priemere ur-
čite spoločnosť bola inteligent-
nejšia, keďže menej inteligent-
ní nemohli prežiť. Dnes môžu, 
a teda priemer je nižší. K tomu 
sa pridáva absencia tlaku na 
zvyšovanie inteligencie, lebo 
prežiť a množiť sa dá aj bez nej. 
Možno ani nepotrebujeme stroj 
času. G. Crabtree navrhuje po-
rovnať sekvencie genómov ľudí 
z Antiky a výskyt mutácií v gé-
noch relevantných pre inteli-
genciu s dnešnými. Dostatočne 
zachovaný ľudský mozog z ta-
kej vzdialenej histórie však ne-
máme, až takí inteligentní zasa 
ľudia vtedy neboli. V každom 
prípade však máme dosť náme-
tov na ďalší výskum. 

Peter Celec
prednosta Ústavu 

molekulárnej biomedicíny

Prekonal by nás starý Aténčan?

Proti Za

Americký biológ Gerald Crabtree prišiel pred niekoľkými dňami s kontroverzným tvr-
dením, že ak by k nám zavítal obyvateľ antických Atén, bol by medzi nami najmúdrej-
ší. Nápadmi, pamäťou i racionalitou by hravo prekonal dnešné intelektuálne elity.

Ľ U D I A
k o m e n t á r



C
rystal bol navrhnu-
tý tak, aby ako prvá 
budova na svete zís-
kal najvyššiu úroveň 

medzinárodných certifikátov 
„zelených“ a „udržateľných“ bu-
dov, európskeho REEAM (Out-
standing) a amerického LEED 
(Platinum). Nastavuje tak nové 

Crystal ako dôkaz
Nové kongresové a výstavné centrum Siemensu v Londýne 
s názvom Crystal je dôkazom, že inteligentné budovy nie sú 
výplodom vizionárov, ale realitou.
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Crystal predstavuje technológie pre skvalitnenie života v mestách a ich udržateľný 
rozvoj. Návštevníci hrami a simuláciami „na vlastnej koži“ zistia, čo dokážu najpo-
krokovejšie riešenia. 

štandardy pre stavebné kon-
štrukcie, technológie a prevádz-
ku moderných budov. 
Kancelárske priestory v Crysta-
li spotrebúvajú v priemere 83 
kilowatthodín energie na štvor-
cový meter za rok, čo je o polo-
vicu menej ako porovnateľné 
administratívne objekty. Vďaka 

využívaniu obnoviteľných zdro-
jov energie budova vyprodukuje 
ročne len 23 kilogramov oxidu 
uhličitého na štvorcový meter, 
čiže o vyše 65 percent menej, 
ako vytvára priemerný mix kan-
celárskych budov vo Veľkej Bri-
tánii. To sú len dva príklady jej 
výnimočnej úspornosti.

AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
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Pre mestá budúcnosti
Budova hostí v súčasnosti naj-
väčšiu verejnú interaktívnu 
výstavu o mestách budúcnosti. 
Ukrýva výstavné zóny s tech-
nológiami pre inteligentné 
budovy, energetiku, dopravu, 

zdravotníctvo, čistenie vody 
a ďalšie zariadenia s potenciál-
nym využitím v mestách. 
Siemens vybudoval Crystal 
v rámci svojej globálnej stra-
tégie Sustainable Cities Ini-
ciative, čiže iniciatívy pre tr-
valo udržateľný rozvoj miest. 

Celkové náklady na výstavbu, 
ktorá trvala od januára 2011 
do júla tohto roka, si vyžiadali 
35 miliónov eur. Budovu sláv-
nostne otvorili 24. septembra. 
Crystal je vysoký 18 metrov, 
široký 45 a dlhý 88 metrov. So 

všetkými pridruženými za-
riadeniami zaberá viac ako 
šesťtisíc štvorcových metrov. 
Samotná stavba sa rozprestie-
ra na ploche 3,5 tisíca štvor-
cových metrov, z ktorých 2,6 
tisíca pripadá na výstavné plo-
chy a kancelárie. Nachádza sa 

v nej aj konferenčné centrum 
s auditóriom pre 270 osôb 
a pracoviská expertov z kom-
petenčného centra Siemensu.

Prírodná technika
Mestá predstavujú globálny 
problém 21. storočia. Viac ako 
polovica svetovej populácie ži-
je v mestských aglomeráciách, 
pričom do roku 2050 má ten-
to podiel vzrásť až na 70 per-
cent. Problémom je, že už dnes 
mestá spotrebúvajú tri štvr-
tiny vyprodukovanej energie 
a vyprodukujú štyri pätiny 
emisií skleníkových plynov.
Jednou z ciest, ako sa vyrovnať 
s prudkým rozvojom urbanizá-
cie, sú stavby ako Crystal. Ar-
chitektonický návrh Crystalu 

zahŕňa hneď niekoľko aspektov 
udržateľnosti mestského živo-
ta. „Nezvyčajná budova pripo-
mínajúca kryštál nemá svoj tvar 
náhodou,“ tvrdí jej autor Werner 
Kruckow. Prírodná štruktúra 
umožňuje v budove uplatňovať 
evolúciou overené ekologické 
postupy, napríklad maximál-
ne využívanie denného svetla či 
prirodzené vetranie interiérov. 
Crystal využíva výlučne zelenú 
elektrinu, ktorú si svojpomoc-
ne vyrába pomocou solárnych 
článkov. O vykurovanie a chla-
denie sa starajú podzemné te-
pelné čerpadlá. Nazmar nevyjde 
ani dažďová voda, ktorá sa zbie-
ra, recykluje a využíva. Budova 
sa tak zaobíde absolútne bez fo-
sílnych palív.

S ideou Crystalu korešponduje aj bezprostredné okolie. Nachádza na nábreží Temže 
a obklopuje ho zeleň s komunitnou záhradou. Rovno odtiaľ sa návštevníci môžu 
presunúť lanovkou na druhý breh rieky.

„Crystal je energeticky najsebestačnejšia 
budova na svete.“
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Paláce priemyselnej a informačnej revolúcie
Pri stavbe Crystalu sa Siemens inšpiroval budovou Crystal Pa-
lace, ktorá uchvátila návštevníkov londýnskej svetovej výstavy 
v roku 1851. Aj tento skvost bol postavený z lesklého skla a že-
leza. Jeho autor, záhradný architekt Joseph Paxton, sa inšpiro-
val prírodou – dvojmetrovými listami lekna Viktórie kráľovskej. 
Majú rebrovitú štruktúru a tá ovplyvňuje ich vysokú nosnosť, 
takže unesú aj človeka. Budova sa skladala z prefabrikovaných 
dielcov – liatinových pilierov a sklenej výplne. Opakovaním rov-
nakých stavebných prvkov sa docielil zvláštny výraz budovy, 
ktorý vyvolával v návštevníkoch silný emotívny zážitok. Hoci 
budovu po pol roku rozobrali, nezvyčajné konštrukčné riešenie 
udalo nový smer vývoja architektúry.
Nový Crystal prešpikovaný najmodernejšími technológiami 
má ambíciu svojho predchodcu prekonať. Budova sa nachádza 
v centre vznikajúcej štvrte Green Enterprise Disctrit. Ako vraví 
starosta Londýna Boris Johnson, „oblasť by sa mala stať živým 
medzinárodným strediskom, v ktorom vzniknú tucty nových 
zelených podnikov“. Architekti Wilkinson Eyre a Pringle Bran-
don sa snažili vytvoriť kultovú stavbu v jednom, ktorá bude na 
rozdiel od svojho predchodcu trvalým orientačným bodom no-
vej štvrte na východe britskej metropoly. Rozhodli sa pre oceľ 
a sklo, ktoré pretavili do tvaru s ostrými hranami.

Kultová stavba
Siemens uplatnil pri výstavbe 
Crystalu koncept Green Buil-
ding Monitor, ktorý umožňuje 
diaľkové monitorovanie všet-
kých kľúčových ukazovateľov 
výkonnosti. Zobrazuje údaje 
o spotrebe vody a elektriny, 
teplote v interiéroch či emisie 
skleníkových plynov. „Hlav-
ným zámerom pri konštruk-
cii budovy bolo dosiahnuť čo 
najvyšší stupeň sebestačnosti 
pri využití dostupných tech-
nológií a poznatkov,“ dodáva 
W. Kruckow. Stavba je doslova 
prešpikovaná technológiami 
Siemensu, či už ide o bezpeč-
nostné riešenie, riadenie prí-
stupu, reguláciu osvetlenia, 
teploty a koncentrácie oxidu 

uhličitého v jednotlivých 
miestnostiach alebo zásuvky 
na dobíjanie elektromobilov 
v garážach. 
Všetko toto robí Crystal ener-
geticky najsebestačnejšou bu-
dovou na svete. Siemens sa pri 
jej návrhu inšpiroval budo-
vou Crystal Palace postavenou 
z lesklého skla a železa, ktorá 
nadchla návštevníkov svetovej 
výstavy v polovici 19. storočia. 
Londýnsky Crystal je prvým 
z troch pripravovaných stre-
dísk, kde sa mestskí lídri, pro-
jektanti, architekti, aktivis-
ti, ale aj verejnosť zoznámia 
s najpokrokovejšími technoló-
giami pre skvalitnenie živo-
ta v mestách a ich udržateľný 
rozvoj. 

1)	 Riadenie	budovy	špičkovými	 
technológiami 

2)	 Využitie	prirodzeného	svetla
3) Nízkoenergetická ventilácia
4) Inteligentný elektrický systém budovy

5) Zachytávanie a recyklovanie  
dažďovej	vody

6)	 Recyklovanie	odpadovej	vody
7) Maximálne efektívne vykurovanie 
8) Ochrana okolitého terénu



K 
zrážkam so zvieratami dochádza 
zväčša pri vysokých rýchlostiach 
a navyše v noci, takže vodič má len 
veľmi málo času na správnu reak-

ciu. Často ide o vysokú zver ako jelene ale-
bo losy, ktoré majú nezanedbateľnú hmot-
nosť. Vo Švédsku ročne zaznamenajú až 
47-tisíc takýchto kolízií, ďalšie pripadajú na 
situácie, keď sa vodič snaží zvieraťu vyhnúť 
a skončí mimo vozovky. 
Volvo preto funkciu svojho systému detek-
cie chodcov rozširuje aj o schopnosť rozpo-
znávať siluety zvierat, a to dokonca v noci. 
Úlohou je buď zrážke úplne predísť, alebo 
automatickým brzdením zmierniť rýchlosť 
nárazu z priemerných 110 km/h aspoň na 
80 km/h. Práve táto hranica je kľúčová pre 
efektívnu prácu airbagov alebo napínačov 
bezpečnostných pásov. Autu by k tomu ma-
lo stačiť tridsať metrov.

Autopilot na cestách
Volvo chce do roku 2020 docieliť, aby sa 
v ich automobiloch už nikto vážne nezranil 

ani nezomrel. Okrem prevencie zrážky so 
zvieratami k tomu prispejú aj ďalšie úplne 
nové bezpečnostné systémy. 
Podpora jazdy na križovatkách zabráni 
extrémne nebezpečným situáciám, naprí-
klad ak vám pri odbočovaní skríži cestu 
vozidlo v protismere prechádzajúce na 
červenú. Ak systém zaregistruje vozidlo, 
ktoré môže potenciálne ohroziť vodiča 
pri jazde cez križovatku, upozorní ho na 
to zvukovou a svetelnou výstrahou, a ak 
vodič nezareaguje, vozidlo samočinne za-
brzdí. Podľa štatistík dochádza na križo-

vatkách až k 21,5 percenta všetkých smr-
teľných dopravných nehôd.
Podobne má fungovať aj systém autonóm-
nej jazdy v dopravných zápchach. Ten si 
však berie pod kontrolu nielen brzdy, ale 
aj riadenie. V zápchach má pri nízkych 

rýchlostiach jazdy za úlohu nasledovať 
vozidlo pred sebou a automaticky prispô-
sobiť dráhu, rýchlosť a odstup tak, aby 
nedošlo ku kolízii. Vodič nemusí brzdiť 
ani krútiť volantom. Fungovať má aj v si-
tuácii, ak sa vodič pred vami bude prudko 
vyhýbať nečakanej prekážke. 

Proti druhotným nárazom
Kým Volvo svoje systémy zatiaľ len testu-
je, Volkswagen už spolu so siedmou ge-
neráciou Golfu predstavil systém multi-
kolíznej brzdy. Zo štatistík vyplýva, že 

až štvrtina nehôd, pri ktorých sa zraní 
posádka auta, má multikolízny charakter 
– po prvom náraze dochádza k ďalšiemu. 
Napríklad ak vodič vrazí do zvodidiel, 
ktoré ho potom vymrštia do protisme-
ru. Alebo ak počas jazdy do vás zozadu 

Autá budú predvídať zrážky
Automobilky pracujú na viacerých nových bezpečnostných systé-
moch. Autá budú vidieť za roh, vyhnú sa kolízii aj bez asistencie 
vodiča a dokážu sa vzájomne vystríhať pred nebezpečenstvom.

AUTOR: TOMÁŠ ANREJČÁK
FOTO: VOLVO, VW, ASFINAG

„Auto dokáže podľa aktuálnych informácií predvídať dopravnú situáciu 
po celej trase až do miesta príchodu.“
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Multikolízna brzda: Bez systému MBS od Volkswage-
nu môže po prvej kolízii dôjsť ku strate kontroly nad 
autom a ďalšiemu nárazu do protiidúceho vozidla. 
Systém multikolíznej brzdy okamžite zareaguje spo-
malením a zásahmi do riadenia tak, aby k sekundárnej 
zrážke nedošlo.

Inteligentné	riadenie	dopravy: Lepšie než reagovať na nebezpečenstvo je vedieť o ňom v predstihu. Siemens 
pripravuje pre rakúsku diaľničnú spoločnosť Asfinag inteligentný systém, založený na komunikácii vozidiel. Umožní 
výmenu informácií v reálnom čase nielen medzi účastníkmi, ale aj s infraštruktúrou, napríklad semaformi.

narazí iné vozidlo, môžete stratiť kontro-
lu a dostať sa do protismeru. 
Nový systém má na starosti práve to, aby 
sa po primárnom náraze znížilo riziko 
ďalších kolízií. Systém najprv zaregistru-
je prvý náraz pomocou snímačov airba-
gov a vydá riadiacej jednotke bŕzd povel 
na automatické brzdenie. Vozidlo spoma-
lí maximálne do rýchlosti 10 km/h, aby 
mohlo zvyšnú kinetickú energiu využiť 
na korekciu smeru, a to nielen pomocou 
stabilizačného systému ESP, ale aj pria-
mym zásahom do riadenia. Tým sa vo-
zidlo vyhne ďalšej prekážke. 

Predvídať riziko
Lepšie než reagovať na nebezpečenstvo 
v poslednej chvíli je vedieť o ňom v pred-
stihu. To bude mať na starosti systém 
vzájomnej komunikácie medzi vozidlami, 
ale aj s infraštruktúrou. V rámci projek-
tu simTD spustilo viacero automobiliek 
dlhodobý test technológie C2X (Car-to-X) 
v reálnej premávke. V oblasti Rýna a Mo-
hanu sa od leta pohybuje 120 zosieťova-
ných vozidiel, ktoré si vymieňajú dôležité 
informácie nielen medzi sebou, ale aj so 
samotnou cestnou infraštruktúrou. 
Na testovacích vozidlách sa preveruje 

súčinnosť piatich technológií. V prvom 
rade elektronické brzdové svetlo – pri nú-
dzovom brzdení doručí správu do vozidla 
za ním, a to aj v prípade, ak k tejto udalos-
ti dôjde na mieste, kde ju nevidno. Úlohou 
systému upozornenia na prekážky je in-
formovať ďalšie vozidlá o polohe a druhu 
potenciálne nebezpečného objektu, na-
príklad odstaveného vozidla. 
Dopravné značenie má na starosti asis-
tent, ktorý je v nepretržitom kontakte 
s dopravnými dispečingmi a informuje 
o rýchlostných obmedzeniach, zmenách 

prednosti v jazde, zákazoch či odklonení 
premávky. Manažment verejnej premáv-
ky zasa dokáže podľa aktuálnych infor-
mácií predvídať vývoj dopravnej situácie 
na trase z miesta odchodu až do miesta 
príchodu. 
Náklady na projekt simTD dosahujú 53 
miliónov eur, pričom vyše polovice po-
skytlo nemecké spolkové ministerstvo 
hospodárstva. Projekt sa neobmedzuje 
len na Nemecko. Koncern Daimler testuje 
podobne vybavené vozidlá aj v kaliforn-
skom meste Palo Alto. 

Protišmykový	systém: Automatika reaguje nielen stabilizačným systémom ESP,  
ale aj priamym zásahom do riadenia. Vozidlo tiež pripraví na náraz.



V
šetko sa začalo pred 
troma desiatkami ro-
kov. Koncom sedem-
desiatych rokov mi-

nulého storočia našli vývojári 
v spoločnostiach Philips a Sony 
plnohodnotné riešenie, ako di-
gitalizovať, ukladať a spracú-
vať signály. V lete 1982 vzniklo 

prvé hudobné CD: nemecký Po-
lygram patriaci Philipsu naň 
vylisoval album The Visitors 
skupiny ABBA.
Digitálna revolúcia sa však ne-
nápadne začala podstatne skôr. 
Za praotca digitalizácie, pres-
nejšie samplingu (metódy pre-
vodu analógového signálu na 

digitálny) sa považuje britský 
vedec Alex Reeves. Na objed-
návku francúzskej štátnej te-
lefonickej spoločnosti vytvo-
ril v roku 1937 systém pulznej 
modulácie – PCM (pulse-code 
modulation). Dodnes je jeho 
práca základným kameňom, 
na ktorom je založený prevod 

analógových veličín na digitál-
ne a ich spätná rekonštrukcia. 

Biblia 
digitálneho disku
Aj vznik CD bol logickým 
výsledkom technologic-
kých a ekonomických po-
trieb vtedajšieho hudobného 

Vinylové platne, magnetofónové pásky či cédečká. Záznamové 
nosiče sa spájajú s hudbou vyše storočia. Vývoj však ide ďalej 
a hudba sa zbavuje fyzickej „záťaže“. Začala plynúť vo virtuál-
nom priestore.

Kompaktné disky nahradili vinylové platne a videokazety a zmenili hudobný 
i fi lmový priemysel. Kvalitná hudba a obraz boli k dispozícii pre každého, 
prakticky kedykoľvek a všade.

Hudba bez fyzického tela
AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: ARCHÍV PHILIPS COMPANY
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priemyslu. Digitálny záznam 
vyvíjali laboratóriá vo viace-
rých spoločnostiach, aj Sony 
a Philips ho najprv riešili sa-
mostatne. Pre spoločný postup 
sa rozhodli v roku 1979. Ich 
spoločný dokument s názvom 
Red Book považujú technolo-
gickí historici za akúsi bibliu 
kompaktného disku. 
Dokument uvádza najrôznej-
šie technologické špecifikácie, 
definuje použité vzorkovacie 
frekvencie či maximálnu hra-
ciu dobu. Disk mal kapacitu 656 
megabajtov, aby sa naň v plnom 
rozsahu zmestila Beethoveno-
va Deviata symfónia. Bolo to 
vraj na žiadosť jedného zo šéfov 

firmy Sony, ktorého pri jej po-
čúvaní hnevalo, že v polovici 
musí vstať a otočiť platňu na 
druhú stranu. Dnes kapacita 
narástla na 701 megabajtov 
a čas sa predĺžil na osemdesiat 
minút.

Masový útok CD
Strieborný kotúčik sa spoloč-
ne s prehrávačmi objavil na 
trhu v roku 1982. Predaj hud-
by na cédečkách začal naj-
skôr v Japonsku, keďže kraji-
na vychádzajúceho slnka bola 
technickým novinkám tradič-
ne viac naklonená. Až potom 
prišiel rad na európsky a ame-
rický trh. 
Mnohí neveštili novinke dlhú 
budúcnosť. Tvrdili, že viny-
lové platne a páskové kazety 
majú priveľmi stabilnú po-
zíciu na trhu. Ale prednos-
ti digitalizácie sa prejavili 
takmer okamžite a cédečko už 
v prvých rokoch prevalcova-
lo všetko, čo sme za sto rokov 
záznamu hudby poznali. Zví-
ťazila efektivita. 
V hudobnom svete vyvolali 
kompaktné disky zaujímavý 
efekt – svojou dostupnosťou 
umožnili obyčajným ľudom 
počúvať všetky ich obľúbené 
kapely. Okrem hitov hviezd 
ako Madonna či Mi-
chael Jackson po-
núkli CD nosi-
če hudobným 
priaznivcom 
kompletné 
diskogra-
fie umel-
cov a ich 
dávnych 
albumov 
vydaných na 
platniach. Zdi-
gitalizované vyda-
nia navyše často obsa-
hovali bonusové nahrávky či 
zabudnuté „béčkové“ single. 
Príkladom sú The Beatles 
s projektom Anthology, ktorý 
obsahoval klenoty z archívu li-
verpoolskej štvorice. 

Posledné veľké 
víťazstvá
Už v druhej polovici osemde-
siatych rokov bolo jasné, že 

kompaktné disky sú na správ-
nej ceste. Ak v roku 1982 vy-
produkovala jediná vtedy exis-
tujúcu továreň 400-tisíc kusov 
kompaktných diskov, o štyri 
roky neskôr sa ich už po celom 
svete vyrobilo 25 miliónov. Di-
gitálna hudba ďalej akcelero-
vala vďaka rozvoju počítačov 
– v roku 1985 sa do predaja do-
stala prvá mechanika CD-ROM 
a počítače sa zmenili na multi-
mediálne zariadenia. 
V našich končinách zvádza-
li kompaktné disky ťažký boj 
s magnetofónovými kazeta-
mi. Dôvodom bola nielen vyš-
šia cena prehrávačov, ale aj 
fakt, že cédečká nebolo možné 
kopírovať. Situácia sa zmeni-
la v roku 1991, keď sa na trhu 
objavili prvé zapisovateľné 
CD disky s označením CD-R. 

Ďalší krok vo vývoji formátu 
priniesla verzia CD-RW, ktorá 
dovoľovala uložený záznam 
opakovane vymazávať a na-
hrádzať novým. 

Začiatok 
pomalého konca
Ani dominancia CD netrvala 
večne. O slovo sa „rýchlosťou 
zvuku“ hlásili multimédia, 

predovšetkým video, kto-
ré si žiadalo väčší záznamo-
vý priestor. Výsledkom spolu-
práce Sony, Philipsu, Toshiby 
a Time Warner bolo koncom 
minulého storočia DVD so se-
demnásobne väčšou kapa-
citou. Poslúžilo nielen pre 
video, ale aj ako pamäťové 
médium pre informačné tech-
nológie. 
Digitálny svet sa však začal 
presúvať do virtuálnej reality. 
Podobne aj hudobný priemysel. 
Klasické hudobné CD v DVD 
postupne ustupujú kombiná-
cii rôznych kompresných digi-
tálnych formátov a možnosti 
uchovávať digitálny záznam vo 
virtuálnom priestore. Často sa 
stretávame s tým, že hudobná 
skupina už vôbec svoj album 
na CD nevydáva, ale rovno ho 

ponúka cez internet. 
CD sa dožilo tridsiatych naro-
denín a s určitosťou nevieme 
povedať, koľko okrúhlych vý-
ročí ešte príde. Trend je však 
jasný. Obsah sa postupne úpl-
ne oddelí od fyzického nosiča. 
A kompaktné disky sa možno, 
podobne ako platne, stanú už 
iba pamätníkom na zlaté časy 
hudobného priemyslu. 

Prvé hudobné CD vyšlo v roku 1982.

Rok 1979. Joop van Tilburg (vpravo) z Philipsu prijíma ponu-
ku o budúcej spolupráci od prezidenta Sony Akia Moritu (vľa-
vo). Hudobný skladateľ Herbert von Karajan sa stal akýmsi 
ambasádorom tohto projektu. 



Fenomén Zamboni
V Kanade sa zvykne vravieť, že existujú iba tri veci, na ktoré 
skutočného muža pohľad nikdy neomrzí. Praskajúci oheň, 
zurčiaci potok a Zamboni na ľade.

Rolba Zamboni upravuje ľad na bratislavskom 
štadióne O. Nepelu počas zápasov KHL.

Zamboni pre krasokorčuliarku Sonju Henieovú.Frank Zamboni so svojou rolbou.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: MARIÁN PEIGER, ZAMBONI.COM

50 | 51
L I F E S T Y L E

š p o r t



Z
amboni je značka rolby. V Sever-
nej Amerike je však synonymom 
pre stroj na úpravu ľadovej plo-
chy. Keby nebolo Talianov, hokej 

by zrejme nikdy nedosiahol dnešnú úro-
veň. A konkrétne Franka Zamboniho, sy-
na talianskych prisťahovalcov, ktorý v ro-
ku 1950 rolbu vymyslel. 

Zdĺhavé úpravy
Rolba dnes neodmysliteľne patrí k hokeju 
a krasokorčuľovaniu. Ale až do päťdesia-
tych rokov minulého storočia sa ľad upra-
voval ručne. Zo začiatku sa postrekoval 
výlučne pred zápasom, ešte pred rozkor-
čuľovaním. V roku 1940 sa v zámorí pri-
jalo nariadenie, podľa ktorého sa musela 
ľadová plocha zalievať počas hokejové zá-
pasu aj medzi tretinami. Na ľad nastúpila 
partia chlapov so škrabkami a odstraňo-
vala nerovnosti, ich kolegovia potom plo-
chu striekali vodou a uhladzovali. Celá 
procedúra trvala bezmála hodinu, takže 
počas prestávok sa ľad nedal priveľmi vy-
lepšiť. 
Rolba sa v arénach NHL objavila až v roku 
1954. F. Zamboni ju vyrobil pre kanadský 
hokejový klub Montreal Canadiens. 

Prvý Model A
F. Zamboni podnikal so svojimi bratmi 
v slnečnom štáte Kalifornia v chladia-
renskom priemysle. Keď rozmýšľal, ako 
by rozšíril biznis, príležitosť sa ponúkla 
v športovej oblasti. 
Popularita ľadových športov v USA rást-
la, ale v Kalifornii bolo v tých časoch len 
niekoľko štadiónov. Zamboniovci si preto 
v mestečku Paramount postavili vlastné 
klzisko Paramount Iceland. A nešlo o ho-
cijaké klzisko. Keď ho v roku 1940 otvá-
rali, bolo jedným z najväčších na konti-
nente, na plochu sa zmestilo až osemsto 
korčuliarov. Keďže kalifornské počasie 
ľadovej ploche veľmi neprospievalo, Zam-
boniovci štadión zakryli strechou. Potom 
už zostával len jeden problém – starostli-
vosť o ľadovú plochu. 
F. Zamboni využil skúsenosti zo stavby 
chladiarenských automobilov. Na trak-
tor namontoval zariadenie, ktoré by sneh 
z ľadu nezbieralo, ale rovno zahladzovalo 
povrch. V roku 1947 skúsil úplne iný prí-
stup. Skúšal vyrobiť stroj, ktorý by sneh 

zbieral, ľad zahladil a zároveň aj polial 
vodou. Na svojom nápade neustále pra-
coval a postupne prototyp zdokonaľoval. 
Tak vznikol Model A. Mal pohon všet-
kých štyroch kolies a pri jeho konštrukcii 
F. Zamboni použil aj dielce z vojenských 
bombardérov Douglas A-20 a A-26. Na 
prednej časti pribudol kryt, ktorý zabrá-
nil snehu padať na čerstvo upravený ľad. 
Nový bol aj vodný systém, keď prúd vody 
reguloval distribučný systém.

Stroj ide do sveta
V roku 1950 na klzisku Paramount Ice-
land vystupovala olympijská krasokorču-
liarka Sonja Henieová. Keď videla rolbu 
v akcii, požiadala F. Zamboniho, aby čo-
si podobné postavil aj pre jej vystúpenie 

v Chicagu. Nórska krasokorčuliarka si ob-
jednala dve rolby, jednu si zobrala na eu-
rópske turné. 
Vývoj u Zamboniovcov pokračoval a v ro-
ku 1954 sa na ľadových plochách obja-
vil Model E. Išlo o prvú rolbu vyrobe-
nú vo väčšej, čiže dvadsaťkusovej sérii. 
Model E slúžil mnoho rokov aj v slávnej 
hale Boston Garden a dnes si ho môže-
me pozrieť v Sieni slávy americkej NHL. 
V päťdesiatych rokoch nové ľadové plo-
chy pribúdali ako huby po daždi a maji-
telia štadiónov požadovali rolby s väčšou 
snehovou i vodnou kapacitou. F. Zambo-
ni tak kúpil priamo z továrne Jeep nové 
podvozky a v roku 1956 pripravil nový 
Model F. V roku 1978 nasledoval model 
Série 500 s vodou chladeným motorom 
a Séria 552 priniesla ďalšie nové techno-
lógie. Práve táto generácia sa používa aj 
v súčasnosti.

Rezanie ľadu
Pri úprave ľadovej plochy sú tri základ-
né operácie. Na začiatku treba odstrániť 
porušený ľad, ryhy a hlboké škrabance. 
Rolba tieto nedostatky nezahladzuje, ale 
dokonale ostrou čepeľou odrezáva zhru-
ba dva milimetre ľadu z povrchu celej plo-
chy. Zároveň s tým sa odstráni aj ľadová 

triešť, ktorá sa pomocou horizontálne-
ho dopravníka, akousi špirálou, ukladá 
v zbernej nádobe. Moderné štadióny takto 
nazbieraný „sneh“ dokážu recyklovať 
a po rozpustení vodu používajú na ďal-
šiu úpravu ľadovej plochy. Druhým kro-
kom je „umývanie“ ľadu. Zo zadnej čas-
ti rolby vyteká na ľad voda, ktorá vyplní 
ryhy. Prebytok sa odsáva späť do zásobní-
ka. Nasleduje posledná operácia, keď sa 
na ľad nanáša teplá voda, ktorá pomocou 
textilnej tkaniny vytvára nový, hladký 
ľad. Ideálna teplota vody je nad 20 stup-
ňov Celzia, aby roztopila vrchnú časť sta-
rého ľadu a nová vrstva sa s ňou lepšie 
spojila. 
Všetko sa deje súvisle, takže stačí, aby 
rolba prešla po ľade iba raz. Priemerne to 

trvá dvanásť minút, ale sú aj rolbisti, kto-
rí to celé zvládnu za polovicu. Mimocho-
dom, pozícia rolbistov má v NHL náležitú 
prestíž. Ich pestrofarebné stroje čistia ľad 
priemernou rýchlosťou 15 kilometrov za 
hodinu, na sebe majú dresy tímov alebo 
smokingy a keď skončí ich štvrťhodinka, 
rozdávajú autogramy podobne ako hoke-
jové hviezdy. Majú dokonca vlastné maj-
strovstvá sveta. 

Svetový líder
Firma Zamboni nie je jediný výrobca 
strojov na úpravu ľadu. Silnú pozíciu má 
kanadská spoločnosť Resurfice so strojom 
Olympia. Od rolieb Zamboni sa odlišuje 
aerodynamickým šasi. Známe je aj Engo, 
ktoré vyrába rolby výhradne na elektric-
ký pohon. Zamboni zostáva lídrom a sy-
nonymom hokeja. Dnes má táto rodinná 
firma 63 rokov a v apríli vyrobila desaťti-
sícu rolbu. Najdrahšie modely stoja okolo 
dvadsaťtisíc dolárov. Keď sa nedávno spý-
tal časopis New York Times majiteľov ho-
kejových klubov, či by si kúpili inú rolbu 
ako Zamboni, aj keby bola oveľa lacnejšia, 
úplne všetci sa zhodli, že určite nie. Zam-
boni totiž nie je len synonymom pre stroj 
na úpravu ľadu, ale aj pre dokonale upra-
vený ľad. 

„Zamboni nie je len synonymom pre stroj na úpravu ľadu,  
ale aj pre dokonale upravený ľad.“



V
incent Grégoir je li-
festylový riaditeľ 
francúzskeho di-
zajnérskeho štúdia 

NellyRodi. V rámci projektu 
Essentiel na jesennom paríž-
skom veľtrhu Maison & Objet 
o bývaní priblížil svoju pred-
stavu dizajnu budúcnosti. Už 
dnes sa vytyčujú nové úze-
mia a vytvárajú základy no-
vého sveta, ktorý zatiaľ nikto 
nepozná. Nové vedecké obja-
vy a technické riešenia mô-
žu podľa V. Grégoira zmierniť 
súčasnosť i budúcnosť a vy-
kresliť celkom optimistický 

zajtrajšok. Potvrdzujú to mo-
dely budúcich mestských vo-
zidiel aj letísk, módy i vyba-
venia interiérov. Do expozície 
nie náhodou zaradil aj projekt 
Vincenta Callebauta – Lilypad.

Mesto ako lekno
Lilypad – projekt plávajúce-
ho mesta – vychádza z fak-
tu, že vplyvom klimatických 
zmien sa hladina morí kaž-
doročne zvyšuje. Ak sa na-
plnia prognózy, najprv prí-
de Holandsko o šesť percent 
pôdy, Bangladéš o osemnásť 
a ostrov Majuro v Tichomorí 

o celých osemdesiat percent 
svojho územia. Pri pokračujú-
com zvyšovaní hladín zanik-
nú pobrežné mestá i štáty, za-
topenie by hrozilo New Yor-
ku, Miami, Šanghaju, Kalkate, 
Djakarte, ale aj celému Vietna-
mu či Egyptu. 
Projekt architekta V. Calle-
bauta počíta so sebestačnými 
mestami plávajúcimi na vode. 
Inšpiroval sa tvarom polynéz-
skeho lekna. Hlavná hodnota 
projektu je vo vizionárskom 
dizajne, ktorý raz môže viesť 
k reálnemu riešeniu problé-

mov. Koncept rá-
ta nielen s vlast-
nou produkciou 

energie. Získaval by ju všet-
kými možnými ekologickými 
zdrojmi, od solárnej cez veter-
nú, prílivovú, termálnu až po 
energiu z biomasy. Vytvoriť 
má dokonca viac energie, než 
spotrebuje. 
Ostrovné mesto dotvorené 
krajinnými úpravami, lagúna-
mi a stromoradiami by vytvo-
rilo rôznorodé životné pros-
tredie vhodné na osídlenie. 
Vodu by obyvatelia získavali 
z dažďa, ktorý by zachytávala 
centrálna lagúna, ako aj filtrá-
ciou morskej vody. Existujúca 
vlastná flóra by vytvárala prí-
jemnú mikroklímu. Mesto by 
bolo rozdelené do troch sekcií 

Dizajn plný nádeje
Nemali by sme sa zaoberať len tým, čo existuje dnes, ale aj 
tým, čo sa vynorí v budúcnosti. To je základná myšlienka, 
z ktorej vychádza Vincent Grégoir pri skúmaní vplyvu nových 
technológií na dizajn a život okolo nás. 

AUTORKA: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: MAISON & OBJET, JASON TOZER 

Plávajúce mestá Lilypads architekta 
Vincenta Callebauta.
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– pracovnej, obchodnej a zá-
bavnej. Každé z plávajúcich 
miest by mohlo osídliť oko-
lo 50-tisíc ľudí. Lilypad mô-
že „kotviť“ blízko pri pobreží 
alebo plávať oceánom unáša-
ný prúdmi. 

Naozaj len sen? 
Hoci sa verejnosť pozerá na 
mnohé Callebautove vízie ako 
na krásne fantastické projekty, 
ktoré sa sotva niekedy uskutoč-
nia, v krajinách, kde je večný 
boj o kúsok pevniny reali-
tou, sa už „futuristické“ 
plány menia na reali-
tu. Základy domov, 
ktoré navrhu-
je holandská 

spoločnosť Dura Vermeer, sú 
pred začatím stavby vyplnené 
plastovou penou. Nehnuteľnosť 
je tak mobilná a jej obyvatelia sa 
s ňou môžu presťahovať prak-
ticky kamkoľvek. Stavajú sa tiež 
domy z ľahkého dreva s dutým 
betónovým základom, čo vy-
tvára vztlak. Podzem-
né základy sú tu 
neznámym 

pojmom. „Plávajúce domy po-
núkajú spôsob, ako žiť v nízko 
položených oblastiach, ktoré by 
inak boli neobývateľné,“ podotý-
ka staviteľ Chris Zevenbergen. 
V obojživelných stavbách už žijú 
prví obyvatelia. Na prvý pohľad 

nič nezbadáte, majú klasickú 
upravenú záhradku s tulipán-
mi okolo domčeka, úplne nor-
málne mestečko. Pre domác-
nosti je len povinné mať vo 
výbave čln.
Tak vidíte, kam až nás zaviedla 
jedna dizajnérska výstava v Pa-
ríži. Všetko súvisí so všetkým. 
A čím ďalej, tým viac. 

Prístrešok Luna britského štúdia Inflate. Návrh kozmického lietadla od Foster & Partners. 



Zberač záberov
Ak radi dokumentuje všetko, čo počas dňa urobíte, Autographer vyrobili práve pre vás. Stačí, ak 
si ho zavesíte niekde na odev a on už sám bude „zbierať” fotografie z vášho dňa. Prístroj je vyba-
vený objektívom s pevným ostrením a viditeľnosťou 136 stupňov. Nechýba ani GPS snímač, kto-
rý do fotografií automaticky zapisuje súradnice. Fotografie sa vytvárajú v rozlíšení päť mega-
pixlov a ukladajú do integrovanej pamäte s kapacitou osem gigabajtov. Fotoaparát Autographer 
robí výnimočným špeciálny algoritmus. Ten je zodpovedný za vyhotovenie snímky v správnom 
momente. Pomáha mu k tomu niekoľko senzorov, napríklad snímač svetla, tepla, gyroskop, ak-
celerometer či magnetometer. Denne urobí fotoaparát okolo dvetisíc záberov.

Odstrihnutý teplomer
Je len málo miest, kam sa ešte bezdrôtové technológie nedostali. Ak sa vám doteraz 
zdalo, že práve v kuchyni ešte využitie nenašli, mýlite sa. Jednou z najťažších vecí pri 
varení je určiť, či mäso pečené v rúre už vysychá alebo je ešte stále nedopečené. Na-
kukovanie cez sklené dvierka nie je vždy efektívne. Druhou 
možnosťou je špeciálny hĺbkový teplomer, ktorý sa zapich-
ne do pripravovaného pokrmu. Ide však o pomerne neprak-
tický a často sa opakujúci proces. V iDevices možno práve 
preto vymysleli prvý kuchynský teplomer pre grilovanie a pečenie 
s diaľkovým bezdrôtovým prenosom dát iGrill. Teplotná sonda je pripojená 
k malej škatuľke s displejom, ktorá okrem toho, že ukazuje teplotu, hodnoty 
bezdrôtovo cez Bluethoot vysiela. Stačí iPhone, iPad alebo iPod, aby ste 
na ich displeji mali teplotu pod pravidelnou kontrolou a nemuseli 
neustále odbiehať do kuchyne.

Všetkými desiatimi
Displej na klávesnici nie je nič nové. V prípade Smartype však nejde 

len o trendový doplnok, ale aj o funkciu, ktorá pomáha ľuďom, 
ktorí neovládajú písanie „všetkými desiatimi“. Ak aj vy patríte 

k tým, čo pri písaní stále striedajú pohľad z klávesnice na 
obrazovku, určite oceníte nápad izraelskej spoloč-

nosti Keyview. Klávesnica Smartype obsa-
huje hneď nad radom funkčných 

F klávesov farebný displej, kto-
rý môže zobrazovať písaný text. 

Okrem toho plní aj niekoľko iných úloh, na-
príklad zobrazuje aktuálny čas, počasie, zaťaženie 

procesora či prijatie e-mailov a správ zo sociálnych sietí. Ďal-
šie funkcie sa budú pridávať pomocou aplikácií. Štúdia firmy Keyview 

dokonca ukázala, že ich novinka môže pomôcť zmierniť bolesti krku z opakujú-
ceho sa dvíhania zraku od klávesnice k monitoru a naopak.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: ARCHÍV VÝROBCOV
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Lyžovačka pod kontrolou
Hranice ľudských možností posúvajú aj digitálne technoló-
gie. Lyžiarske okuliare Oakley Airwave sú toho jasným dô-
kazom. Realitu okolo vás ponúkajú tak, ako by ste sa po-
zerali na 14-palcový displej zo vzdialenosti piatich met-
rov. Prostredníctvom bezdrôtového pripojenia si môžete 
zobraziť napríklad aktuálnu polohu, nadmorskú výš-
ku, teplotu prostredia, rýchlosť jazdy, môžete sledovať 
iných lyžiarov vo vašej skupine. Prepojenie s ostatnými 
zariadeniami zabezpečuje aplikácia pre Google Andro-
id, s ktorou si môžete zobraziť napríklad prichádzajú-
ce esemesky, e-maily, hovory alebo si prehrať hudobné 
skladby. S prídavnou technológiou prostredníctvom níz-
koenergetického Bluetooth zariadenia si môžete dokonca 
monitorovať pulz srdca.

Digitálny skicár
Wacom Inkling je určený pre umelcov, dizajnérov alebo 

návrhárov. Pracovať s ním však môže každý, kto rád 
kreslí. Ide o digitálne skicovacie pero, ktoré pri kres-

lení zaznamenáva všetky ťahy. Záznam môžete 
neskôr importovať v podobe rastrového ale-
bo vektorového umeleckého diela do grafickej 

aplikácie, ktorú preferujete. V nej môžete ešte skicu 
upraviť podľa vlastných predstáv. Celé to funguje tak, 

že na papier položíte prijímač a začnete s kreslením. Inkling 
nepotrebuje žiaden špeciálny papier, kresliť môžete aj na servít-

ku v reštaurácii. Prijímač umiestnený na konci papiera bude sledovať 
a zaznamenávať pohyb pera na papieri až do formátu A4.

„Mydlo“ v plnom formáte
Ešte pred rokom by tomu nikto neveril. Šialené tempo vý-
voja technológií však spoločnosti Sony umožnilo vložiť 
35-milimetrový digitálny čip do tela malého kompaktné-
ho fotoaparátu, ktorý profesionáli často posmešne ozna-
čujú „mydlo“. Nie je však vylúčené, že teraz budú takéto 
„mydlo“ oni sami používať. Sony RX1 je veľmi ambicióz-
na novinka. Hviezdnu kombináciu full-frame CMOS sní-
mača s rozlíšením 24,3 megapixla dopĺňa pevný, 35-mili-
metrový objektív Carl Zeiss T* f/2. Dokáže nakrúcať Full 
HD video a má tichú uzávierku. Citlivosť ISO začína na 
hodnote 100 a končí na 25 600. Toto všetko nájdete v tele, 
ktoré sa pohodlne vojde do dlane a má hmotnosť nece-
lých päťsto gramov. Senzor, ktorý výrobca použil, nájdete 
aj v profesionálnej zrkadlovke Alpha 99, ktorá je takmer 
dvojnásobne ťažšia a väčšia.
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