
Neživý svet 
sa začína 
prebúdzať

www.visions.sk

jeseň 2013





jeseň 2013

VISIONS
Časopis o ľuďoch, technológiách a inováciách

Vydáva: Siemens s.r.o.
Stromová 9, 837 96 Bratislava
Ročník 8 / číslo 3
Vychádza štvrťročne
Jazyk vydávania: slovenský

Šéfredaktor: Ľubomír Jurina

Redakčná rada: Tomáš Kráľ, Martin Noskovič,
Peter Briatka, externí spolupracovníci

Informácie o možnostiach inzercie a predplatnom
získate na telefónnom čísle: 02 / 59 68 21 64 alebo
na e-mailovej adrese: visions.sk@siemens.com.

Grafická úprava a layout: Linwe, s.r.o.
Tlač: Printline, s.r.o.

Evidenčné číslo MK SR: 3479 / 2005,
ISSN 1337 – 0014
Kopírovanie alebo rozširovanie magazínu, prípadne 
jeho častí, výhradne s povolením vydavateľa.

Neoznačené texty a fotografie: Siemens,
archív redakcie
Fotografia na titulnej strane: Getty Images

14 48

 TECHNOLÓGIE
Fotofascinácia .................4

Novinky ............................6

Energetika
Veterná budúcnosť .........20

Dedičstvo
Do Tatier sa vrátila 
Kométa .............................22

Logistika
Lietadlo, ktoré aj pláva ...24

Ako vzniká
Lokomotíva pre každého 26

 ĽUDIA
Interview
Pedro Miñarro: 
Ekológia a cementáreň. 
Ide to k sebe? ...................10

My Visions
Patrick Hessel: Teším sa na 
prechádzku po Mesiaci ....38

Komentár
Ľubomír Jurina: Svet sa ko-
nečne mení ......................41

 INOVÁCIE
Téma čísla
Až internet obopne 
celý svet ...........................14
Nastúpi len 
práca strojov? ..................16
Mozaika biznisu 
budúcnosti ......................18

História/Budúcnosť
Cesta do hlbín mozgu ....30

Bezpečnosť
Farebné figúrky 
podávajú hlásenie ..........34

Doprava
Dokonalý spolujazdec ....36

 LIFESTYLE
Architektúra
Duch starých fabrík ........42

Auto Moto
Hyperšporty ovládla 
hybridná technika ..........46

Premium
Osa na kolesách...............48

Šport
Operený projektil ...........50

Art
Digitálna mozaika ..........52

Hračky ............................54

Vážení čitatelia, milí priatelia,
éra digitalizácie sa pomaly končí. Bolo to 
výnimočné obdobie – vyspelý svet preží-
val konjunktúru a ani sme nepostrehli, 
ako výrazne sa v ostatných dvadsiatich ro-
koch zmenil trh práce. Výpočtové úkony, 
archiváciu dát a ich úpravy na papieri pre-
vzali počítače. Kresličky, klasickí účtov-
níci a ďalšie podobné profesie sa vytratili. 
Práce pre ľudí so stredným vzdelaním ra-
dikálne ubudlo, naopak, pokrokom tech-
nológií získali vysokokvalifikovaní od-
borníci a špičkoví manažéri. Polarizovaný 
pracovný trh nie je jediným dôsledkom di-
gitalizácie. Na konte má aj prehĺbenie re-
gionálnych rozdielov – rast ekonomického 
potenciálu miest, ktoré sa zmenili na mag-
net pre dôvtipných a tvorivých ľudí. Nao-
pak, vidiecke periférie trpia na nedostatok 
vzdelanosti. Finančná kríza však ukázala, 
že možnosti digitalizácie sa vyčerpávajú, 

už prestáva byť motorom ekonomiky. Čo 
príde teraz? V hlavnej téme vám magazín 
VISIONS predstavuje nový koncept, ktorý 
sa nenápadne vynára z podhubia digita-
lizácie a má šancu prevziať štafetu pokro-
ku a prosperity – internet všetkého. Stroje 
okrem výpočtových schopností získavajú 
aj prvky inteligencie, schopnosť rozhodo-
vať sa, vzájomne komunikovať a organi-
zovať. Čaká nás ďalšie vzrušujúce obdobie 
so zmenami, ktoré ťažko predvídať. Isté 
len je, že vzdelaným a tvorivým ľuďom po-
skytne nové príležitosti.

Vladimír Slezák
generálny riaditeľ Siemens s.r.o.



Nový spôsob detekcie röntgenového žiarenia dáva šancu na kvalitnejšie rozlíšenie ob-
razu. Inovácia je založená na vmiešaní špecifických látok do organických materiálov. 
Absorbujú röntgenové žiarenie, ktoré potom detektor premení na viditeľné svetlo. 
Spoločnosť Siemens koordinuje projekt HOP-X, financovaný nemeckou vládou, ktoré-
ho cieľom je rozvinúť túto technológiu. Očakáva sa, že podstatne zlepší klasické rönt-
geny i mamografy. Snímka ukazuje schopnosti organického detektora. 

Röntgen sa mení na svetlo
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užitočná odpadová voda
V dnešných časoch má všetko svoju ce-
nu a výnimkou nie je ani odpad odfil-
trovaný z čističiek odpadových vôd. Ho-
ci by sme čosi menej príjemné hľadali 
len ťažko, aj táto zmes má svoje využitie 

– napríklad ako hnojivo. Aby sa mohlo 
rozprášiť po poliach, musí sa táto pô-
vodne veľmi jemná hmota najskôr vysu-
šiť. Keďže súčasné postupy kombinujú-
ce lisovanie a sušenie sú značne ener-
geticky náročné a zdĺhavé, výskumníci 

spoločnosti Siemens vyvinuli nový po-
stup. Na sušenie využíva len teplo pro-
dukované mikróbmi. Tento proces pri-
náša zaujímavý ekonomický kompro-
mis medzi cenou a časom sušenia, ktorý 
doteraz nebolo možné dosiahnuť.

Hmotnostný analyzátor dychu
Pre choroby ako tuberkulóza či rako-
vina pľúc je základným predpokladom 
úspešnej liečby včasná diagnóza. Najmä 
pri rakovine pľúc to je však problematic-
ké. V budúcnosti by zmenu k lepšiu mo-
hol priniesť inovatívny analyzátor dychu, 
ktorý vyvíjajú vedci spoločnosti Siemens. 

Nový analyzátor pracuje na úplne odliš-
nom princípe ako dnešné prístroje. Vyu-
žíva totiž hmotnostnú spektroskopiu, kto-
rá dokáže veľmi presne určiť hmotnosť 
častíc či obsah zlúčenín. Prístroj vďaka 
tomu môže detegovať veľmi široké spek-
trum zlúčením v pacientovom dychu.

bezpečnejšia práca vďaka kinectu
Siemens využil v spolupráci s Microsoftom 
pohybový senzor Kinect, známy z hracej 
konzoly Xbox 360 na virtuálne plánovanie 
pracovných procesov. Technológia rozpozná 
pohyb človeka i jeho držanie tela a prenáša 
ich do avataru vo virtuálnom prostredí. Spô-
sob, akým sa hráč intuitívne pohybuje v scé-
nach počítačovej hry, využívajú technici pri 
simulácii pohybu na pracovisku.

siemens v rebríčku Forbes
Anu Campón Alonso, konateľku a finanč-
nú riaditeľku spoločnosti Siemens, s. r. o., 
zaradil Forbes na ôsme miesto v dvadsiat-
ke najvplyvnejších žien slovenského bizni-
su. A. Campón Alonso, pôvodom Španiel-
ka, pôsobí v Bratislave od septembra 2010 
a jej profesionálna kariéra je od začiatku 
spojená so značkou Siemens. O jej pohľade 
na firemné financie a biznis na Slovensku 
si prečítate v rozhovore v októbrom čísle 
magazínu Forbes.
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Radar z vesmíru pomôže záchranárom
NASA predstavila prenosné radarové zariadenie, ktoré je schop-
né detegovať tlkot ľudského srdca alebo dýchanie človeka, a to 
aj cez prekážky. Ručný radar FINDER (Finding Individuals for 
Disaster and Emergency Respons) dokáže nájsť človeka zasypa-
ného takmer desať metrov pod sutinami, skrytého pod šiestimi 
metrami betónu alebo na vzdialenosť tridsať metrov v otvore-
nom priestore. Uplatnenie nájde pri záchranárskych akciách po 
rôznych katastrofách. Radar rozvíja technológiu, ktorú NASA 
vyvinula na sledovanie polohy medziplanetárnych sond.

metro na maximum
Prepraviť tunelom metra za rovna-
ký čas až dvojnásobok pasažierov 
znie na prvé počutie ako science-fic-
tion príbeh. Vďaka novému systému 
spoločnosti Siemens na monitorova-
nie súprav metra však ide o realitu. 
Systém zvaný Trainguard MT dokáže 
pomocou špeciálnych rádiových vy-
sielačov sledovať pohyb jednotlivých 
súprav metra, vďaka čomu je možné 
dynamicky prispôsobovať vzdiale-
nosti medzi jednotlivými vlakmi. Na-
miesto fixného rozstupu si tak vlaky 
zachovávajú čo najmenší, ale stále 
bezpečný odstup, ktorý sa dá skrátiť 
až na osemdesiat sekúnd.

Dobre vychladená 
turbína
Jedným z najefektívnejších spô-
sobov výroby elektrickej ener-
gie je dnes prepojenie plynovej 
a parnej turbíny do takzvaného 
kombinovaného cyklu. Elek-
trárne s touto technológiou do-
sahujú rekordnú účinnosť až 
vyše šesťdesiat percent. Využí-
vajú totiž teplo vyprodukova-
né plynovou turbínou na pohon 
parnej turbíny. Celé zariadenie 
je však veľmi komplikované, čo 
sťažuje napríklad servis turbín. 
Pred údržbou ich treba najskôr 
ochladiť – pri plynovej turbí-
ne ide o záležitosť jedného dňa, 
parná turbína ale vyžaduje na 
chladenie až desať dní. Vývojári 
spoločnosti Siemens preto vyvi-
nuli špeciálny algoritmus, ktorý 
proces chladenia automatizu-
je a výrazne urýchľuje. Turbína 
sa vychladí počas dvoch až šty-
roch dní, pričom práca obsluž-
ného personálu sa zjednodu-
ší približne o 290 manuálnych 
úkonov.



Pacient na prvom mieste
Mamografické vyšetrenie 
patrí medzi základné pros-
triedky na odhaľovanie rako-
viny prsníka. Napriek všet-
kým prínosom však aj tento 
úkon vystavuje 
telo obmedzeným 
dávkam škodlivé-
ho ionizujúceho 
žiarenia. Znižova-
nie dávky žiare-
nia je preto jed-
ným z kľúčových cieľov pri 
vývoji nových mamografov. 
Vývojárom spoločnosti Sie-
mens sa to podarilo vďaka 

pokročilému výpočtovému al-
goritmu, ktorý umožňuje zní-
žiť dávku žiarenia počas vy-
šetrenia až o tridsať percent. 
Algoritmus dokáže v obraze 

detegovať arte-
fakty spôsobe-
né rozptýleným 
žiarením a auto-
maticky ich od-
strániť. Odpadá 
tak nevyhnutnosť 

používať takzvanú kolimačnú 
mriežku, ktorá rozptýlené žia-
renie – za cenu vyššej dávky – 
fyzicky filtruje.

Transformátor 
do vrecka
Za fakt, že zo zásuviek nám 
prúdi elektrina s napätím len 
230 voltov a nie nebezpečné ki-
lovolty, vďačíme transformáto-
rom. Pre rad prístrojov je aj 230 
voltov priveľa. Preto majú napá-
jacie obvody s transformátormi, 
ktoré napätie ďalej znižujú. Pre 
tieto transformátory sú však 
okrem výkonu dôležité aj ich 
rozmery – čím menšie, tým lep-
šie. Vedci spoločnosti Siemens 
preto vyvinuli rekordne malé 
transformátory, ktoré umožňu-
jú integráciu celého napájacie-
ho obvodu priamo do tela napá-
janého prístroja. Na ich výro-
bu použili špeciálny materiál 
z tenkých vrstiev magnetickej 
keramiky, ktorý umožňuje za-
komponovať transformátor do 
dosiek plošných spojov a zmen-
šiť ho tak na rozmery v jednot-
kách centimetrov.

Hravá energia pre virtuálne mesto
Pochopiť pravidlá energetického trhu a vzťahy medzi viacerými spôsobmi výroby elektriny umož-
ní nová online hra, ktorú pripravila spoločnosť Siemens v spolupráci s vývojármi počítačových hier. 
Siemens Power Matrix je v zásade jednoduchá simulačná stratégia, ktorá núti hráčov navrhnúť trva-
le udržateľný energetický systém pre fiktívne mesto. Hra je určená bežným ľudom, ktorí majú záu-
jem o túto tému. Hráč sa tu dostáva do pozície manažéra energetických sietí. Začína sa vo vidieckom 
prostredí a jeho cieľom je vybudovať plnohodnotné mesto s fungujúcou energetickou infraštruktú-
rou. Výstavba sa riadi jednoduchým princípom: čím lepší energetický mix hráč pripraví, tým rých-
lejšie bude mesto rásť. Dostupné energetické zdroje obsahujú konvenčné i obnoviteľné energetické 
zdroje, k dispozícii sú tiež bonusové body za investície do výskumu a vývoja. Hráč sa však musí ria-
diť rozpočtom mesta, inak nezabezpečí efektívny chod energetických zdrojov.

Až o 30 %
znižuje dávku žiarenia 

pri mamografi ckom vy-
šetrení nový výpočtový 

algoritmus

Detekcia straty energie zo vzduchu
Spoločnosť Siemens vyvinula novú technológiu, ktorá dokáže de-
tegovať straty energie vo veľkých budovách a dokonca aj celých 
mestských častí. Technológia používa na spracovanie obrazu sys-
tém, ktorý sa využíva pri leteckom snímkovaní robotickými lie-
tadlami, známymi pod označením drony. Softvér vytvorí z údajov 
z kamier trojrozmerný model, ktorý zviditeľní tepelné žiarenie, 
straty kvapalín a plynov v oblastiach so slabšou izoláciou, ako aj 
vlhké škvrny. Technológia sa už používa v projekte komplexu As-
pern vo viedenskej štvrti Lakeside.

08 | 09
T E C H N O L Ó G I E

n o v i n k y



Výlety v ponorke na dno oceánov
Firma OceanGate pripravuje päťmiestnu ponorku Cyclop, s kto-
rou sa bude možné ponoriť až do trojkilometrovej hĺbky. Oce-
ány a moria zaberajú dve tretiny plochy planéty, z nich ešte 95 
percent nie je dôkladne preskúmaných. Príčinou je predovšet-
kým tlak vody, ktorý sťažuje podvodný prieskum, ako aj chýba-
júce vhodné dopravné prostriedky. Malé prieskumné ponorky 
sú pridrahé, ťažké a neohrabané. Cyclop to chce zmeniť. Dôleži-
tým konštrukčným prvkom je vypuklý priezor z borosilikátové-
ho skla, umožňujúci 180-stupňový výhľad. Trup ponorky hrubý 
takmer 18 milimetrov tvoria špeciálne poskladané karbónové 
vlákna. Ide o špeciálny výrobný postup firmy Boeing. Trup je zá-
sluhou toho nielen veľmi ľahký, ale dokáže odolať až tristo ba-
rom, čiže tlaku vody v hĺbke tri kilometre. Ponorka Cyclop bude 
schopná operovať nezávisle od hladinových plavidiel, nepotre-
buje žiadne napájacie káble ani zabezpečovacie laná. Palubné 
batérie dokážu napájať systémy ponorky až osem hodín. Ocean-
Gate plánuje v budúcnosti postaviť ešte odolnejšiu ponorku na 
výlety až do hĺbky šesť kilometrov.

Ďalekohľad s tridsaťmetrovým objektívom
Koncom júla kalifornská univerzita definitívne schválila projekt 
ďalekohľadu, ktorého objektív dosahuje priemer tridsať metrov, 
čo je zhruba trikrát viac, než majú súčasné najväčšie pozemské 
ďalekohľady. Thirty Meter Telescope je predurčený stať sa najvý-
konnejším ďalekohľadom sveta. Práce na stavbe teleskopu sa za-
čnú v apríli budúceho roka na vrchole vyhasnutej havajskej sop-
ky Mauna Kea a prvé pozorovania by sa mali uskutočniť v roku 
2022. Ďalekohľad bude umiestnený pod kopulou s priemerom 66 
metrov a výškou 56 metrov. Objektív bude mať 492 hexagonál-
nych zrkadiel. Súčasťou optického systému bude aj sekundárne 
zrkadlo s priemerom 3,1 metra a terciárne zrkadlo eliptického 
tvaru s rozmermi 3,5 x 2,5 metra, ako aj systém adaptívnej opti-
ky. Projekt je výsledok medzinárodnej spolupráce univerzít USA 
a ďalších inštitúcií z Kanady, Číny, Indie a Japonska s finančnou 
podporou Gordon and Betty Moore Foundation. Nový ďaleko-
hľad umožní študovať objekty v okolitých galaxiách, ale zame-
ria sa aj na výskum okraja pozorovateľného vesmíru, z obdobia 
krátko po veľkom tresku.

Zem pri 
pohľade
zo saturnu
Sonda Cassini vyfoto-
grafovala našu planétu 
z obežnej dráhy oko-
lo Saturnu. Spomeň-
te si, čo sme robili 20. 
júla hodinu po polno-
ci. Vtedy sa snímkova-
nie uskutočnilo a ak ste 
práve neboli na cestách 
po Ázii, potom ste na 
fotografii. Zem vyzerá 
zo vzdialenosti 1,5 mi-
liardy kilometrov ako 
nepatrná „bledomodrá 
bodka“, ale my vieme, 
že sa tu denne odohrá-
vajú osudy vyše sied-
mich miliárd ľudí.



Ekológia a cementáreň.
Ide to k sebe?
sivastý povlak na stromoch 
a trávnikoch, natesno pozatvá-
rané okná na domoch. Všadep-
rítomný prach postupne mení 
okolie na mesačnú krajinu. Tra-
dičná predstava o živote v blíz-
kosti cementárne. na okraji Ro-
hožníka na Záhorí stojí najväčšia 
cementáreň na slovensku, ktorá 
ročne vyrobí vyše milión 
ton cementu. „Tu nič také 
nenájdete. Rastliny 
sú zelené a ľudia sa 
neboja vetrať svoje 
príbytky,“ tvrdí jej 
riaditeľ Pedro 
miñarro.
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 Na riaditeľské kreslo ste 
zasadli v januári. Ako na vás 
zapôsobila fabrika a sloven-
ské prostredie?
No, predsa zeleno... Ale nie, 
vážne. Na Slovensko som pri-
šiel počas najtuhšej zimy, 
všetko bolo biele, snehu po ko-
lená a vonku mínus pätnásť. 
Prvý raz v živote som šoféro-
val auto na ľade. Pre mňa to 
bol šok, pretože som päť po-
sledných rokov pôsobil v Jere-
ze de la Frontera, v nádhernej 
slnečnej oblasti na juhu Špa-
nielska. Dostatok svetla je je-
diné, čo mi na Slovensku chý-
ba. Ľudia vo fabrike ma totiž 
prijali perfektne. Sú priateľ-
skí a trpezliví. Príchod do Ro-
hožníka mi poskytol možnosť 
pracovať v jednej z najmoder-
nejších cementární v Európe, 
takže nebolo ťažké prijať túto 
ponuku. Miestna cementáreň 
je vlajkovou loďou Holcimu 
v strednej a východnej Európe. 

 Ste v Rohožníku len krát-
ko, možno o to objektívnej-
šie posúdite, do akej miery 
sa Holcimu podarilo preme-
niť kedysi prašný závod na 
relatívne čistú prevádzku.
Dlhodobú konkurencieschop-
nosť zabezpečia len investí-
cie do moderných technológií 
a v tom je cementáreň v Ro-
hožníku modelovým závo-
dom. Holcim tu investoval 
desiatky miliónov eur. Každá 
moderná technológia zároveň 
znamenala zlepšenie ekolo-
gických parametrov výroby 
a vplyvov na životné prostre-
die. Asi ste si všimli, keď ste 
k nám prichádzali, že žiť v Ro-
hožníku nie je žiadna pohro-
ma. 

 Najviditeľnejším preja-
vom cementární je prašnosť. 
Ako s ňou bojujete?
V minulosti to tak naozaj bo-
lo, elektrostatické odlučovače, 
ktoré sa používali, boli schop-
né zachytávať len častice väč-
ších priemerov. Dnes sú všade 
nainštalované tkanivové fil-
tre, ktoré si poradia aj s men-
šími časticami. Každý rok sa 
kontrolujú a ak už nepracujú 

tak, ako majú, vymieňajú sa 
za nové. Na rotačných peciach 
sme znížili výpuste pod päť 
miligramov tuhých znečisťu-
júcich látok na kubický meter 
a na ostatných odprašovacích 
zariadeniach z veľkej časti do-
sahujeme limity pod desať mi-
ligramov. V oboch prípadoch 
je to hlboko pod stanovenými 
normami. Ak by ste sa prešli 
po fabrike, videli by ste množ-
stvo komínov a výduchov, kto-
ré vyzerajú tak, ako by ani 
prevádzka nešla. Vôbec neba-
dať, že z nich niečo vychádza.

 A emisie skleníkových ply-
nov? Tie síce nevidno, ale sú 
možno ešte nebezpečnejšie.
Emisie všetkých škodlivých lá-
tok držíme pod limitmi urče-
nými slovenskou legislatívou. 
Okrem tuhých znečisťujúcich 
látok na kvalitu ovzdušia vplý-
vajú najmä oxidy dusíka a síry, 
ale aj ťažkých kovov a iných 
látok. Na ich meranie používa-
me automatický kontinuálny 
monitorovací systém, pričom 

zaznamenané hodnoty emisií 
sú online dostupné pracovní-
kom štátnej správy, zobrazujú 
sa na emisnom displeji v obci.

 Väčšinu cementární trápi 
najmä oxid uhličitý. Vašu nie?
Je pravda, že výroba cementu 
patrí medzi významné zdroje 
emisií oxidu uhličitého, pri-
čom približne 60 percent ich 
vzniká pri rozklade vápenca 
a zvyšných 40 percent pochá-
dza z výroby tepla, potreb-
ného pre tento rozklad. Preto 
je našou stratégiou znižovať 
obsah slinku v cemente, zvy-
šovať energetickú efektívnosť 
výroby, používať alternatívne 
palivá s nízkym obsahom uh-
líka a recyklovať pecný prach.

 Hovoríte o stratégii, ale 
aká je realita?
Výroba sivého cemen-
tu nám vlani v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom 
2011 poklesla o 9,7 percenta, 
pričom emisie oxidu uhličité-
ho o 15,8 percenta. Najúčin-
nejším spôsobom znižovania 
emisií oxidu uhličitého je ná-
hrada slinku v cemente inými 
materiálmi, ako je vysokopec-
ná troska, popolček či mletý 
vápenec. S klesajúcim slinko-
vým faktorom sa totiž znižuje 
množstvo palív a primárnych 
surovín potrebných na tonu 
vyrobeného cementu. Nám sa 
podarilo zredukovať objem 
slinku v cementoch približne 
na polovicu. Nahrádzame ho 
minerálnymi zložkami. Práve 
vypaľovanie slinku pri teplo-
tách takmer 1 500 stupňov si 
vyžaduje najviac energie. Me-
nej slinku tak znamená nižšiu 
energetickú náročnosť.

 Spomenuli ste aj alterna-
tívne palivá. Akú zohrávajú 
úlohu pri znižovaní emisií 
oxidu uhličitého? 
Holcim v rokoch 2003 až 2005 
investoval do modernizácie 

výroby cementu v Rohožní-
ku približne 83 miliónov eur. 
Nainštalované bolo vtedy aj 
unikátne zariadenie Hotdisc, 
ktoré umožňuje zhodnocova-
nie palív na báze odpadov. Na-
príklad vlani sme pri výrobe 
tepelnej energie na rozklad si-
vého slinku použili 68 percent 
alternatívnych palív, v prípade 
bieleho slinku 28 percent. Zara-
ďujeme sa tak k absolútnej sve-
tovej špičke. Alternatívne palivá 
vďaka nižšiemu obsahu uhlíka 
emitujú menej oxidu uhličité-
ho. Len na ilustráciu, v rokoch 
2009 a 2010 sme energeticky 
zhodnotili 240-tisíc ton odpa-
dov, čo je ekvivalent pre zhru-
ba 160-tisíc ton uhlia alebo 
ušetrených 233-tisíc ton oxi-
du uhličitého. Len pre ilustrá-
ciu, v roku 2005 sme emitova-
li 841 kilogramov oxidu uhli-
čitého na tonu slinku, v roku 
2012 už len 787 kilogramov. 

Emisie škodlivých látok drží cementáreň v Rohožníku 
pod limitmi určenými slovenskou legislatívou.



Ak sa chceme udržať na špici, nemôžeme 
prestať zvyšovať technologickú úroveň.

Energetické zhodnocovanie 
alternatívnych palív má pozi-
tívny vplyv aj na bezprostred-
né okolie cementárne, keďže 

sa pri ňom uplatňujú prísnej-
šie emisné limity.

 Ako funguje Hotdisc?
Hotdisc je spaľovací reaktor 
s pomaly rotujúcim diskom, 
na ktorý sa umiestňujú alter-
natívne palivá. Ich hlavnou 
zložkou sú podrvené plasty 
a komunálne odpady. Horia-
ci materiál sa pri teplote okolo 

1 050 stupňov presúva do vý-
vodného kanála a využíva sa 
pri výrobe slinku. Ide o bez-
odpadovú technológiu, keďže 

dochádza k úplnému zhoreniu 
organických zložiek v odpa-
de a zakomponovaniu anor-
ganických zložiek do štruktúr 
slinku.

 Ste nateraz spokojní s do-
siahnutou technologickou 
úrovňou? 
Ak sa chceme udržať na 
špici, nemôžeme prestať. 

V súčasnosti finišujeme na 
projektoch využívania zvyško-
vého tepla na výrobu elektric-
kej energie a zhodnocovania 
odpadových produktov na vý-
robu technickej soli. Chceli by 
sme ich uviesť do života do po-
lovice budúceho roka. Ide o in-
vestície za 25 miliónov eur.

 Aký bude ich prínos?
Zo zvyškového tepla bude-
me môcť ročne vyrobiť okolo 
20 gigawatthodín elektrickej 
energie, čo je v našich pod-
mienkach spotreba jedného 
cementového mlyna. Investí-
cia zároveň prinesie nepria-
mu úsporu približne štyritisíc 
ton emisií oxidu uhličitého. 
Druhý projekt – inštalácia 

technológie ReduDust – umož-
ní ďalej zvyšovať podiel al-
ternatívnych palív pri výrobe 
cementu. Dokáže totiž elimi-
novať zvýšený obsah chlóru 
v surovinovej múčke, ktorý 
sa do nej dostáva používaním 
alternatívnych palív. Surovi-
nu tak bude možné vrátiť späť 
do systému a využiť pri výro-
be cementu. Navyše vznikne 
ako produkt jej čistenia tech-
nická soľ, ktorá sa bude pou-
žívať najmä na výrobu hnojív. 
ReduDust je svetový unikát, 
ktorý vyvinuli zamestnanci 
našej cementárne.

 Čím je táto technológia 
výnimočná?
Pecné odprašky s vysokým 
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obsahom chlóru sa zmiešajú 
s vodou, ktorá sa na chlór na-
viaže. Zlúčenina potom prejde 
procesom miešania, filtrácie, 
chemickej úpravy a kryštalizá-
cie, pričom na odparenie vody 
využijeme zvyškové teplo z vý-
roby, ktoré by sme inak muse-
li bez úžitku vypustiť do vzdu-
chu. Ako výsledný produkt zo-
stanú chlorid sodný a draselný, 
čiže technické soli. Zostávajúce 
zvyšky sa použijú ďalej. Tým 
sa celý cyklus uzatvorí. Vý-
sledkom je bezodpadové hos-
podárstvo – zredukujeme od-
pad, ušetríme prírodné zdroje, 
využijeme zvyškovú energiu, 
znížime emisie oxidu uhličité-
ho a vyrobíme nový produkt. 
Mimochodom, za technológiu 

ReduDust sme vlani získali Ná-
rodnú podnikateľskú cenu za 
životné prostredie. 

 Cenu ste získali aj v roku 
2007 za Hotdisc a o dva roky 
neskôr za systém komplex-
ného riadenia trvalo udrža-
teľného rozvoja. Považujte 
sa za ekologického lídra?
Cementáreň v Rohožníku si 
označenie ekologický závod 
zaslúži. Pri výrobe cementu 
plníme všetky environmentál-

ne normy na Slovensku i v Eu-
rópskej únii, v mnohých prí-
padoch dokonca ideme nad 
ich rámec. V niektorých ob-
lastiach, ako je ochrana vôd či 
biodiverzity, skupina Holcim 
dobrovoľne uplatňuje prís-
nejšie smernice. Vzhľadom na 
to, že používame technológie, 
ktoré nám umožňujú spolu-
spaľovať odpady, zbavujeme 
prírodné prostredie týchto re-
zíduí, a to bezo zvyšku.

 Cement je tradičný ma-
teriál pri výrobe betónu 
a malty, ale v stavebníctve 
sa čoraz viac uplatňujú rôz-
ne druhy so špecifickými 
vlastnosťami. Aké typy ce-
mentov vyrábate v Rohož-
níku?
Sivých portlandských cemen-
tov sa v Rohožníku aktuálne 
produkuje 14 druhov. Okrem 
toho vyrábame aj vysokokva-
litný biely a špeciálny sírano-
vzdorný cement. V kategórii 

sivých výrobkov máme ce-
menty rôznych pevnostných 
tried, napríklad pre masív-
ne betónové konštrukcie, pre 
konštrukcie vo vlhkom pros-
tredí, vhodné na tepelnú úpra-
vu či s vyššími požiadavkami 
na objemovú stálosť. V sku-
pine Holcim sú len dva závo-
dy, ktoré majú vo výrobnom 
portfóliu biely cement. Náš 
závod ho dodáva do približne 
dvoch desiatok krajín. Betón 

z bieleho cementu je vyso-
ko estetický, využíva sa naj-
mä v architektúre a exteriéro-
vom aj interiérovom dizajnér-
stve. Výrobu síranovzdorného 
cementu sme prevzali z ma-
ďarského Lábatlánu, kde bola 
v tomto roku ukončená pre-
vádzka. Využíva sa predovšet-
kým pri základových betó-
nových konštrukciách, ktoré 
sú umiestnené v agresívnych 
prostrediach s vysokým obsa-
hom zlúčením síry.

 Nové druhy cementu sa 
vyvíjajú v koncerne, ale par-
ticipuje na tom nejakým 
spôsobom aj závod v Rohož-
níku? 
Pri vývoji nových produktov 
robíme rôzne prevádzkové 
experimenty, ako to bolo na-
príklad v prípade špeciálnych 
hydraulických spojív a stabili-
zátorov na báze cementu – Do-
roport, Dorosol či Fillmix. Sú 
určené na spevnenie podkla-
dových vrstiev pod stavbami 
a cestnými komunikáciami. 
Netreba pri ich použití zo stav-
by vyťažiť zeminu a dovážať 
prírodné kamenivo na spev-
nenie podkladovej vrstvy – to 
významne znižuje negatívne 
vplyvy na životné prostredie. 

 Spolupracujete aj so sta-
vebnými firmami? Majú po-
žiadavky na špecifické vlast-
nosti stavebných hmôt alebo 
sami im proaktívne ponú-
kate nové cementové mate-
riály? 
Spolupráca so stavbármi je pre 
nás veľmi dôležitá, intenzívne 
s nimi komunikujeme. Zriadi-
li sme Technické kompetenč-
né centrum, kde zákazníkom 
poskytuje odborné poraden-
stvo pri výbere betónov, vhod-
ných typov cementov a kame-
niva na špeciálne aplikácie. 
Robíme im dokonca aj analýzu 
skúšobných vzoriek betónu. 
Vďaka mobilnému laboratóriu 
sme schopní odskúšať kvalitu 
namiešaného betónu priamo 
u zákazníka. Dokáže v teré-
ne urobiť až 90 percent testov, 
ktoré robí klasické laborató-
rium. 

Pedro Miñarro je riaditeľ cementárne v Rohožníku patriacej 
do skupiny Holcim (Slovensko). Vyštudoval univerzitu vo Va-
lencii. Zo začiatku pracoval v menších firmách, ktoré sa zaobe-
rali výrobou asfaltu. Od roku 1989 pôsobil vo vrcholovom ve-
dení viacerých závodov Holcimu v Španielsku a Austrálii.



P
odľa aktuálnych predpovedí sa do 
roku 2020 pripojí k internetu až 
päťdesiat miliárd rôznych objek-
tov. Je to závratné číslo, ale tech-

nológia, ktorá za tým stojí, je stále po-
merne jednoduchá. To je však len jeden 
článok zo štyroch, ktorým sa celý interne-
tový kruh uzavrie. Ďalšími tromi sú sieťo-
vé prepojenia ľudí, procesov a dát. Všetko 

dohromady to potom vytvorí takzvaný in-
ternet všetkého.

Štyri obruče
Spoločnosť Cisco Systems odhaduje, že 
v súčasnosti je 99,4 percenta fyzických 
objektov, ktoré by sa mohli stať súčasťou 
internetu všetkého, stále nepripojených. 
Ak by sa ich podarilo pripojiť, mohlo by to 

priniesť obrovský zisk v biliónoch ame-
rických dolárov. De facto celý svet by bol 
odrazu online. Prepojení by boli ľudia 
s ľuďmi (P2P), stroje s ľuďmi (M2P) i stro-
je so strojmi (M2M).
Čím viac ľudí, vecí a dát sa vzájomne po-
spája, tým silnejší internet bude. Obrov-
skú silu takejto „siete sietí“ popisuje Met-
calfov zákon. Jeho autor Robert Metcalfe, 
vynálezca Ethernetu a zakladateľ spo-
ločnosti 3Com, hovorí, že hodnota siete 
vzrastá úmerne so štvorcom počtu jej po-
užívateľov. Z tejto exponenciálnej závis-
losti potom vyplýva obrovská sila siete, 
ktorou spätne pôsobí nielen na jednotliv-
cov, ale aj na celé oblasti podnikania, kra-
jiny i kontinenty.

biliónová hodnota
Ak by sa vízia internetu všetkého stala re-
alitou, priniesla by podľa všetkého v budú-
com desaťročí svetovému priemyslu zisk 
14,4 bilióna dolárov. Inými slovami, v hre 
je celosvetový nárast podnikových ziskov 
najmenej o 21 percent do roku 2022. Pod-
statné však je, že táto nová hodnota sa pre-
rozdelí najmä v prospech firiem, ktoré bu-
dú na túto novú situáciu pripravené.
Na finančných prínosoch sa však nebudú 
jednotlivé typy vzájomného prepojenia 

Až internet obopne

stojíme na prahu nového veku, veku internetu. kto si 
myslel, že už v ňom žijeme, mýlil sa. To hlavné nás len 
čaká. Hoci internet vtrhol do našich životov na začiatku 
deväťdesiatych rokov ako obrovská cunami, bola to zrejme 
len predzvesť oveľa väčšej búrky. Volá sa internet všetkého 
a keď sa preženie, svet už nikdy nebude taký, aký býval.

@
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podieľať rovnakou mierou. V najbližších 
rokoch bude najväčšiu hodnotu stále pri-
nášať spojenie medzi ľuďmi a medzi ľuď-
mi a strojmi. Komunikácia stroja so stro-
jom si ešte na svoju prevahu chvíľu poč-
ká. Hoci to možno nepotrvá dlho. O desať 
rokov by sa mal vzájomný pomer typov 
prepojenia líšiť len o desať percent.
Internet všetkého ale nie je len hudbou 
budúcnosti, má už základ v súčasnos-
ti. Využitie internetu je už dnes na takej 
úrovni, že len v tomto kalendárnom roku 
vygeneruje 613 miliárd dolárov.

kam a odkiaľ?
Zaujímavé je aj rozdelenie týchto bu-
dúcich benefitov z hľadiska geografie 
a jednotlivých odvetví ľudskej čin-
nosti. V oboch prípadoch je isté, že 
rozhodujúcimi faktormi budú re-
latívny hospodársky rast a veľkosť 
kľúčových priemyselných odvetví. 
Napríklad v Číne je predpoklada-
ná vysoká pridaná hodnota zo zave-
denia internetu všetkého odvodená 
z relatívne rýchleho rastu ekonomi-
ky a z faktu, že má na ňom veľký podiel 
výroba. V USA a Európe sa príležitosti na 
získanie pridanej hodnoty ukrývajú skôr 
v službách.

Z hľadiska priemyslu sa na odhadovanej 
sume podieľajú vyše polovicou štyri sekto-
ry podnikania: výroba (27 percent), ma-
loobchod (11 percent), informačné služby 

a financie plus poistenie (po deväť percent). 
Zostávajúcich štrnásť sektorov sa pohybuje 
v rozmedzí od siedmich po jedno percento.
Dôvody profitu odvetví z internetu všetké-
ho sa odlišujú. Napríklad výroba ťaží naj-
mä z vyššej efektívnosti a úspor v továr-
ňach, ako aj z toho, že dokáže lepšie využí-
vať ľudský potenciál. Naopak, maloobchod 
získa vďaka prepojeniu predaja s reklamou.

a čo získajú ľudia?
Ani ekonomika internetu nebude úspeš-
ná, ak neprinesie prospech ľuďom. Ma-
la by im pomôcť stať sa produktívnejší-
mi a efektívnejšími, aby sa mohli lepšie 

rozhodovať a užiť si dlhší a kvalitnejší 
život.

Dobrým príkladom je prepojené zdra-
votníctvo a sledovanie pacientov. Vy-
lepšené spojenie medzi lekárskymi 
prístrojmi a pacientmi, medzi prí-
strojmi a lekármi (M2P) a súčasne 
medzi samotnými lekármi a pacient-
mi (P2P) umožní poskytovať kvalitnú 
starostlivosť, na nemocničnej úrov-

ni, priamo v domovoch pacientov. Efekt 
bude jednoznačný: lepšia kvalita života, 

lepšie liečebné výsledky a výrazne nižšie 
náklady pre poskytovateľa starostlivosti 
i samého pacienta. 

celý svet

V rokoch 2013 až 2022 sa 
predpokladá zisk z internetu 
vecí 14,4 bilióna dolárov.

Zdroj: Cisco Systems
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Nastúpi len práca strojov?
Prichádza éra, keď sa začne prebúdzať neživý svet. Človek prostredníctvom softvé-
ru a webu prenáša inteligenciu, ktorá bola dosiaľ jeho výlučným vlastníctvom, do 
predmetov, ktoré ho obklopujú. Humanizuje okolitý svet a prispôsobuje ho svojim 
záujmom. Otázkou je, čo bude ďalej s ním samým.

S
úkolesie internetu všetkého pohá-
ňa niekoľko faktorov. V prvom ra-
de je to prudký rozvoj technológií 
– obrovský nárast procesnej vý-

konnosti a pamäte, ale aj pomerne lacné 
vlnové pásma. K tomu treba prirátať rých-
ly rozvoj cloudu, sociálnych médií a po-
čítačovej mobility. Výraznú úlohu hrá aj 
schopnosť analyzovať veľké objemy dát 
(„big data“) a získavať z nich relevantné 
informácie.
Po druhé – padla prekážka, ktorou boli li-
mity internetového pripojenia. Nový štan-
dard protokolov IPv6 vytvára takú obrov-
skú kapacitu, že každá hviezda v známom 
vesmíre by mohla vlastniť 4,8 bilióna IP 
adries.
Po tretie – mení sa podoba vecí. Vie-
me vyrobiť počítač veľký ako zrnko so-
li (1 x 1 x 1 mm) so solárnym článkom, 
tenkou filmovou batériou, pamäťou, 
senzorom tlaku a bezdrôtovým rádiom 
i anténou. Kamery s takou veľkosťou 
už majú rozlíšenie 250 x 250 pixelov. 
A senzory s veľkosťou zrnka prachu 
(0,05 x 0,005 mm) detegujú a zaznamená-
vajú teplotu, tlak a pohyb. V budúcnosti 
by tak nemuseli byť veci pripojené na in-
ternet ani ľudským okom viditeľné.
A čo je najdôležitejšie, existuje aj dopyt 
po internete všetkého. Žiadna firma už 

nevystačí len s vlastnými informačný-
mi zdrojmi a znalosťami svojich zamest-
nancov. Informácie potrebujú z mnohých 
externých zdrojov, ideálna by bola inteli-
gentná informačná sieť. Onedlho sa obja-
ví v plnej svojej sile.

Flexibilita úplne všade
Budú v továrňach budúcnosti vôbec pra-
covať ľudia? Celkom isto áno, všetko sa 

dopredu a do detailu naplánovať nedá. 
Vo výrobe budú kvalifikovaní ľudia riešiť 
neočakávané zložité situácie, reagovať na 
zmeny podmienok a rozhodovať, ak dôj-
de napríklad ku konfliktu záujmov. Budú 
preto musieť rozumieť celému výrobné-
mu procesu, nielen vlastnej špecializá-
cii, ale zároveň sa orientovať aj vo vysoko 
komplexnom výrobnom prostredí a dobre 
chápať princípy vzájomného prepojenia 
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jednotlivých výrobných operácií.
Pracovné prostredie sa výrazne zmení, 
ak masové zapojenie mobilnej techniky 
vo veľkom meradle umožní prácu z do-
mova. Internet veci súčasne otvorí aj ďal-
šie možnosti – napríklad prácu pre via-

cero firiem odrazu. Pohodlne zo svojho 
domova budú mať prístup ku všetkým po-
trebným informáciám, rovnako aj všetky 

„pracovné nástroje“. Ich znalosti a schop-
nosti sa tak napokon využijú lepšie ako 
len v jednej firme.
S priestorovou flexibilitou ide ruka v ru-
ke aj časová flexibilita, ktorá by sa ma-
la odraziť v novom chápaní pracovného 

času. Výroba sa bude prísne podriaďovať 
aktuálnemu dopytu a vďaka novým tech-
nológiám nebude treba pri linkách toľko 

ľudí. Výsledkom však nemôže byť vysoká 
nezamestnanosť. Skôr sa všeobecne skrá-
ti pracovný čas a vďaka vyššej efektivite 
práce by výplata mala zostať aj pri skrá-
tenom pracovnom týždni prinajhoršom 
rovnaká.
V každom prípade však dôjde k preskupe-
niu ľudí z hľadiska profesií. V priemysel-
nej výrobe ich zrejme radikálne ubudne, 
zato by sa mala rozširovať oblasť služieb, 
vzdelávania či umenia.

Všetko má svoje „ale“
Z integrácie v rámci internetu všetkého vy-
chádza aj vízia Priemysel 4.0. Predpokladá 
však dokonalú unifikáciu a jediný komuni-
kačný jazyk. To ale zákonite potiera akú-
koľvek výnimočnosť výrobcov, na ktorej si 
toľko zakladajú. Úplne iný význam by na-
dobudol tiež výraz „konkurencia“. Ide o na-
ozaj vážny problém, to vidno už dnes.
Firmy, ktoré stoja na čele pelotónu pod vlaj-
kou Priemyslu 4.0, sú takmer výlučne spo-
ločnosti z oblasti informačných technoló-
gií alebo automatizácie. Výrobcov strojov 
považujú za brzdu, pretože nechcú unifiko-
vať. A majú pravdu. Prišli by totiž v jedinom 
okamihu o roky budované know-how, ktoré 
ich odlišuje od konkurencie. Je chimérou 
žiadať napríklad od výrobcov obrábacích 
strojov, aby všetci začali používať rovnaký 
riadiaci systém alebo ten svoj otvorili sme-
rom von, aby boli kompatibilní so všetkými 
ostatnými systémami.
Pamätáte sa ešte, aké to bolo svojím spô-
sobom príjemné, keď sme ešte neboli 
všetci dostupní cez telefón či e-mail 24 
hodín denne? Samozrejme, v mnohých 
smeroch bolo všetko komplikovanejšie. 
Pravda však je, že súkromný a pracovný 
život boli od seba viac oddelené. Dokáže-
me si vôbec predstaviť, ako bude náš život 
vyzerať, keď bude online úplne všetko? 

Čo budú robiť v továrňach ľudia? Budú riešiť neočakávané 
zložité situácie, reagovať na zmeny podmienok a rozhodovať, 
ak dôjde napríklad ku konfliktu záujmov. Aj preto budú musieť 
byť vysoko kvalifikovaní, rozumieť celému výrobnému procesu.



IQ

Mozaika biznisu budúcnosti

Inteligentné továrne
Základom inteligentnej továrne sú chytré stroje, vybavené lepší-
mi senzormi a prepojené s ostatnými strojmi. Pre ľudí majú in-
tuitívnejšie rozhranie. Stroje sa tak ľahšie programujú a lepšie 
prispôsobujú aktuálnym podmienkam, takže sú efektívnejšie. 
Pracujú v cloudovom prostredí, ktoré umožňuje perfektnú diag-
nostiku i organizáciu práce. Nemecká národná akadémia vied 
predpovedá, že nové inteligentné továrne zvýšia produktivitu 
v priemysle o tridsať percent.

Nový model vzdelávania
Doterajší model výučby (učiteľ – žiak – učebnice) v bu-
dúcnosti nahradí dištančný spôsob štúdia a umožní 
tak vzdelanie aj tým, ktorí k nemu dnes nemajú prí-
stup. Namiesto kníh sa budú používať materiály šírené 
elektronicky. Tým by sa malo tiež výrazne ušetriť.

Smart grids
Efektívne chytré siete využívajú sieťové prepojenia medzi výrobcami energie a spotrebiteľmi. 
Lepšie tak rozumejú spotrebiteľskému trhu a dokážu poskytovať dodávky elektriny spoľah-
livo, presne zladené s aktuálnym dopytom a nepretržite. Súčasná infraštruktúra už prestáva 
vyhovovať. Systém, v rámci ktorého výrobcovia dodávajú elektrinu do jednosmernej siete (od 
výrobcu k spotrebiteľovi), je nevýhodný pre obe strany. Navyše je aj nedostatočný, pretože vý-

robu elektrickej energie nemožno jednoducho prispôsobovať rýchlo sa meniacim požiadavkám na odber. Inter-
net všetkého, naopak, dokáže vylepšiť elektrickú sieť prostredníctvom automatickej detekcie a opravy porúch, 
reguláciou tokov prúdu podľa aktuálneho dopytu, eliminuje straty a dovoľuje využívať udržateľné zdroje, aký-
mi sú vietor či slnečná energia.

Automatizácia
Jedným z najväčších problé-
mov je rozpor medzi vzras-
tajúcim tlakom na efektivitu 
a súčasne aj na flexibilitu vý-

roby. Konvenčná automatizácia, ktorá výrobu 
zefektívňuje, ale smerom k masovej výrobe, 
v situácii, keď potrebujete rýchle meniť výrob-
ný program na želanie zákazníka, nepomôže. 
Jediným riešením sú kognitívne automatizač-
né systémy, ktoré sú schopné uvedomiť si, čo 
vidia, a potom na to adekvátne zareagovať.

Teórie a prognózy nebude možné v plnom rozsahu uskutočniť bez internetu všetké-
ho. Projekty, ktoré vďaka novým technológiám vzniknú, doslova zmenia život i prá-
cu ľudí. Viacerým z nich sa magazín VisiOns už systematicky venoval. Poďme si ich 
pripomenúť a nazrieť do mozaiky výroby a biznisu budúcnosti.
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@ Internetové hry a zábava
Internet všetkého otvorí nové cesty k zábave, umožní hráčom 
kontakt na diaľku cez ľubovoľné zariadenie v akomkoľvek čase 
a na každom mieste.

Chytré budovy
Pod týmto označením sa skrýva inteligentná a konzis-
tentná IP sieť elektronických zariadení, ktoré monito-
rujú a riadia fungovanie budov. Internet všetkého zlu-
čuje v rámci budov doteraz oddelené operácie do jedi-
nej IP platformy. Výsledkom sú veľké úspory energie 
z efektívnejšieho manažmentu budov (kúrenie, ventilá-
cia, klimatizácia, osvetlenie, zabezpečenie). Chytré bu-
dovy však efektívnejšie nakladajú aj s priestorom. V ča-
se internetu všetkého by mal rovnakému počtu zamest-
nancov postačiť o 40 percent menší priestor ako dnes.

Pozemná preprava
Všetka preprava bude sústredená na integrovanú platformu ria-
diacich systémov, ktoré budú automaticky riešiť nielen navi-
gáciu a optimalizáciu trasy, ale i celú logistiku. Efektivita ko-
merčnej dopravy bude tým väčšia, čím viac sa vozidlá prepoja so 
svojím okolím – cestami, signalizáciou, ostatnými vozidlami, 
monitoringom stavu ovzdušia, skladovými systémami. Tento 
scenár šetrí čas a znižuje náklady.

Zasieťované zdravotníctvo
Veľkým hendikepom dnešnej zdravotnej starostlivosti je 
zlé prepojenie izolovaných zdrojov poznatkov a informá-
cií – vo chvíli, keď treba rozhodnúť o postupe liečenia, 
ťažko zhromaždiť naozaj všetky potrebné informácie. 
Navyše rad vyšetrení a laboratórnych skúšok sa stále ro-
bí ručne. Väčšie množstvo senzorov a konzistentné úlo-
žiská dát, dostupné odkiaľkoľvek a kedykoľvek, by tento 
problém z veľkej časti vyriešili. Ráta sa s tým, že čoraz 
viac starostlivosti sa bude pacientom poskytovať v ich 
domovoch s inteligentnými monitorovacími systémami.

Marketing a reklama
Sociálne aplikácie pre marketing a reklamu úplne zmenili spôsob, akým fir-
my oslovujú zákazníkov, analyzujú ich správanie a optimalizujú obchodné 
aktivity. V súčasnosti existuje veľké množstvo rôznych kanálov (televízia, 
rádio, printové médiá, internet či kamenné obchody), a tak vytvoriť kon-
zistentný marketingový a reklamný model je v podstate nemožné. Inter-
net všetkého však ponúka úplne iné možnosti. Umožní firmám, aby získali 
ucelený pohľad na správanie, preferencie i demografický profil zákazníkov 
a vďaka tomu im poskytovali presne tie informácie, ktoré potrebujú, navyše 
v najvhodnejšom čase a mieste. Súčasne budú firmy schopné oveľa rýchlej-
šie reagovať na aktuálne potreby trhu.



N
emecko ani zďaleka 
nie je jedinou kra-
jinou, ktorá sa roz-
hodla čistú energiu 

z vetra výraznejšie zaradiť do 
svojho energetického mixu. 
Veľké nádeje do nej vkladá aj 
tradične veľmi pragmatická 
Veľká Británia. Do roku 2020 
chce tridsať až štyridsať per-
cent spotrebovanej elektrickej 
energie získavať z obnoviteľ-
ných zdrojov. Má na to tri dobré 
dôvody. Británia sa prihlásila 
k európskemu záväzku znižo-
vať emisie skleníkových plynov, 
domáce zásoby zemného ply-
nu v Severnom mori sa stenču-
jú a ceny dovážaných fosílnych 
palív môžu v budúcnosti neprí-
jemne rozkývať ceny elektriny.
Vietor bude hrať na ceste za 
udržateľnou energetikou dô-
ležitú úlohu. Briti sa spolieha-
jú najmä na veterné farmy na 

otvorenom mori. Ich výstavba 
je síce investične náročnejšia, 
v dlhšom období sú však eko-
nomicky veľmi zaujímavé. Už 

v roku 1999 preto vláda vyda-
la nariadenie upravujúce vznik 
testovacích elektrární s rozsa-
hom do tridsať inštalovaných 

turbín. Na základe získaných 
skúseností si o pár rokov ne-
skôr vyhliadli vhodné rozvojo-
vé oblasti v ústí Temže, v Liver-
poolskom zálive a v Severnom 
mori. Stavať sa má vždy trinásť 
až dvadsať kilometrov od po-
brežia, aby sa minimalizoval 
vplyv na ďalších užívateľov mo-
ra, vtáctvo i estetiku pobrežia. 
Koncesie na výstavbu veterných 
parkov sa vo výberových kona-
niach rozdelili na pätnásť pro-
jektov. Jedným z nich bol aj pro-
jekt London Array v ústí Temže.

Polovica mochoviec 
na vode
London Array je impozantné 
dielo, ktoré zaujme aj pri po-
hľade z lietadla. Na ploche sto 
štvorcových kilometrov je na 
šírom mori dvadsaťpäť kilo-
metrov od pobrežia grófstiev 
Kent a Essex rozmiestnených 

Veterná budúcnosť 

Rotor s priemerom dvojnásobku rozpätia dopravného lietadla, veža vysoká ako 
dvadsaťpäťposchodový dom. moderné veterné elektrárne dorástli do veľkosti gigan-
tov. Celosvetovo najväčšia veterná farma takýchto obrov sa rozkrútila v polovici leta 
v ústí rieky Temže. a Veľká británia má s energiou z vetra ďalšie veľké plány.
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175 veterných turbín. Kaž-
dá z nich pritom budí rešpekt. 
Turbíny značky Siemens ma-
jú trojlistý rotor s priemerom 
stodvadsať metrov. Na porov-
nanie: rozpätie krídiel Airbusu 
A380, najväčšieho lietadla sve-
ta schopného pojať 850 cestu-
júcich, je necelých osemdesiat 
metrov. Strojovne sú umiestne-
né vo výške osemdesiatsedem 
metrov nad morskou hladinou. 
To poskytuje dostatočnú rezer-
vu pri vlnobití a umožňuje bez-
pečnú plavbu lodí.
Výkon každej z turbín je 3,6 
megawattu. Na prevádzku pri-
tom stačí vietor s rýchlosťou tri 
metre za sekundu. Beauforto-
va stupnica mu hovorí „slabý 
vietor“ a dodáva, že „ho cítiť na 
tvári, lístie šelestí a veterník sa 
pohybuje“. Plný výkon turbína 
dosahuje pri 13 m/s, odstaviť 
sa musí až pri 25 m/s, teda pri 

„víchrici“, ktorá „sa na pevni-
ne vyskytuje zriedka, vyvracia 
stromy a ničí domy“.
Všetkých 175 turbín je pre-
pojených do dvoch transfor-
mačných staníc umiestnených 
priamo na mori. Od týchto sta-
níc vedie štvorica vysokonapä-
ťových káblov do stanice Cleve 
Hill umiestnenej na pobreží, 
odkiaľ elektrina putuje do roz-
vodnej siete. Celkový výkon 
farmy dosahuje 630 megawat-
tov, čo sú dve tretiny výkonu 
dvoch blokov jadrovej elektrár-
ne Mochovce. Postačí na záso-
bovanie takmer pol milióna 
britských domácností. Roč-
ná úspora emisií CO2 je okolo 
925-tisíc ton.

Turbíny na mori
Voda a elektrina nejdú veľmi 
dohromady a výstavba na ší-
rom mori má špecifiká. Farma 

sa nachádza v oblasti, kde hĺb-
ka mora dosahuje okolo dvad-
saťpäť metrov. V prvej fáze 
jednoúčelové plavidlo vybave-
né pneumatickým kladivom 
zarazilo do morského dna oce-
ľovú podstavu dlhú 65 metrov 
s priemerom 5,7 metra. Každá 
z nich mala hmotnosť 650 ton. 
Na podstavu umiestnili precho-
dový dielec dlhý 28 metrov, na 
ktorý sa montovala veža samot-
nej turbíny. Na vežu sa pripev-
nila strojovňa s prevodovkou, 
generátorom a riadiacimi systé-
mami. Rotor najprv zostavili vo 
vodorovnej polohe a potom na-
montovali ako posledný vcelku.
Ďalšie jednoúčelové plavidlo 
položilo medzi jednotlivými 
turbínami, transformátorový-
mi stanicami a pobrežím oko-
lo štyristopäťdesiat kilomet-
rov podmorského kábla. Obsa-
huje okrem vedenia na prenos 

silovej elektriny aj optické 
zväzky pre dátovú komuniká-
ciu, aby bolo možné ovládať 
všetky prvky celej farmy z ria-
diaceho strediska na pobreží. 
Centrála takisto zbiera údaje 
o činnosti jednotlivých turbín 
a stave počasia z niekoľkých 
lokálnych meteostaníc.
Farmou London Array sa veter-
ný rozmach vo Veľkej Británii 
nekončí. V najbližších rokoch 
sa očakáva výstavba siedmich 
tisícov ďalších turbín s celko-
vou kapacitou prekračujúcou 
20 gigawattov. Ráta sa aj s far-
mami, ktoré London Array roz-
sahom prekonajú. V júli bol na-
príklad schválený projekt elek-
trárne Triton Knoll, ktorej 240 
turbín inštalovaných v Sever-
nom mori tridsaťtri kilometrov 
od pobrežia grófstva Lincoln-
shire poskytne 1 200 megawat-
tov výkonu. 

AUTOR: PaVel Záleský
FOTO: siemens

impozantné dielo london array so 175 veternými turbínami  
dokáže zásobovať takmer pol milióna britských domácností.



S
toročná Kométa bola do leta 2010 
legendou Tatier. „Keď sme v ten 
osudný augustový deň počuli ra-
nu a z bleskoistky vyšľahol pla-

meň, vedeli sme, že je zle. Pokúsili sme 
sa ju svojpomocne opraviť, ale generálku 
trakčného motora na kolene neurobíte,“ 
spomína Ján Sabaka z Veterán klubu že-
lezníc Poprad. Spolu s Tatranským okráš-
ľovacím spolkom vyhlásili národnú zbier-
ku na záchranu Kométy, ale podarilo sa 
im vyzbierať len pár stoviek. 
Dlho to vyzeralo tak, že električka skončí 
v múzeu. Na jednom z benefičných pod-
ujatí pre Kométu však do pokladničky 
vhodilo všetky svoje úspory telesne po-
stihnuté dievčatko. Vysypalo tam mince 
v hodnote možno dvadsať eur. J. Sabakovi 
dievča pošepkalo, ako sa teší, keď Kométu 
za jej peniažky opravia a s rodičmi na nej 
znovu odvezie. „Vtedy som sa rozhodol 
boj nevzdať,“ hovorí J. Sabaka. 

Špeciálna bleskoistka
Kométu napokon do života vrátila firma, 
ktorá stála pri jej zrode pred sto rokmi. 
S prispením Siemensu a ďalších spoločnos-
tí sa podarilo zohnať peniaze na jej repa-
ráciu. Vlani v auguste sa v Železničných 
opravovniach a strojárňach vo Vrútkach 
rozbehla jej oprava. „Bola to veľmi tŕnistá 
a ťažká cesta. Priame náklady na jej obnovu 

sa vyšplhali na 60-tisíc eur, teraz by ju však 
už nemal ohroziť ani blesk,“ hovorí ďalší zo 
záchrancov Kométy Jaroslav Vančo.
Električka je vybavená špeciálnou blesko-
istkou, akú používajú najmodernejšie 
vlaky. Siemens ju dal vyrobiť vo svojom 
závode v Nemecku. „Kométa je súčasťou 
technologického dedičstva, ktoré na Slo-
vensku naša spoločnosť zanechala. Som 

Do Tatier sa vrátila Kométa
Po troch rokoch sa v Tatrách 
opäť ozval nezameniteľný 
hvizd kométy. aj keď tomu 
už veril málokto, tatranská 
električka zasa vozí turistov.

Všetkých, čo sa zaslúžili o návrat električky na koľajnice, zviezla pri svojej prvej jazde zo starého smokovca. 

AUTOR: VlaDimÍR DuDuC
FOTO: siemens
WEB: www.tatranskakometa.sk
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veľmi rád, že sme mohli pomôcť vrátiť 
túto legendu naspäť do Tatier,“ konštatu-
je generálny riaditeľ Siemensu Vladimír 
Slezák. Rekonštrukciou prešli aj ďalšie 
časti, vrátane brzdového tlakového sys-
tému.

motor proti motoru
Na prvú skúšobnú jazdu po generálnej 
oprave Kométa vyrazila začiatkom aprí-
la. Bez problémov prešla 26 kilometrov 
z Popradu do Starého Smokovca a späť. 
Všetci si mysleli, že funguje tak, ako má. 
Ale pri jednej z ďalších jázd so záťažou, 
s pripojenými vozňami, sa zaiskrilo na 
druhom trakčnom motore. Ak by sa po-
kračovalo v jazde, agregát by po niekoľ-
kých kilometroch vyhorel.
Dvojtonový motor s prevodovkou a kolesa-
mi putoval naspäť do Vrútok. Došlo k me-
dzizávitovému skratu na kotve, otáčajú-
cej sa časti motora. Trvalo takmer mesiac, 
kým problémy s komutáciou odstránili. 
Príčinou skratov boli vodivé prepojenia 
medzi vinutím otáčajúcej sa časti motora. 
Všetky nanovo precínovali. Agregát vysu-
šili, zaizolovali a poslali do skúšobne, kde 
nastal ďalší problém – ako vyskúšať v pl-
nej záťaži atypický motor, na ktorý v opra-
vovniach nemajú technické vybavenie.
Jedinou možnosťou, ako otestovať opra-
vený motor pod záťažou, bolo postaviť 
dva rovnaké proti sebe tak, aby jeden 

ťahal a druhý brzdil. Do železničných 
opravovní musel putovať aj druhý z moto-
rov. Simulačné testy dopadli vynikajúco. 
Historické motory Siemens akoby omlad-
li a odvtedy idú ako švajčiarske hodinky. 
„Pri rekonštrukcii sme sa snažili zacho-
vať pôvodné stroje a zariadenia a maxi-
málne ich skĺbiť s modernými bezpeč-
nostnými predpismi,“ dodáva šéf vrútoc-
kých železničných opravovní Víťazoslav 
Móric.

Veľký deň v Poprade
Po všetkých peripetiách sa tatranská elek-
trička vrátila na koľajnice 9. augusta. Krát-
ko pred desiatou vyrazila zo stanice Po-
prad-Tatry. Symbolicky viezla všetkých, čo 
sa najviac pričinili o jej návrat – ľudí z Ve-
terán klubu železníc, Siemensu, Železnič-
ných opravovní a strojární Vrútky, poprad-
skej Tatravagónky, Východoslovenskej 
energetiky, železničných spoločností ZSSK 
Cargo, ŽSR i ŽSSK a ďalších firiem.
„Všetka tá námaha stála zato. Turisti veľ-
mi intenzívne prežívajú návraty do histó-
rie, ku ktorým patria aj naše dobové uni-
formy, pískanie či kliešte na lístky,“ zdô-
razňuje J. Sabaka. Električka odviezla 
v auguste na niekoľkých jazdách vyše tri-
tisíc turistov. Ťahá za sebou dva zrenovo-
vané historické vozne, jeden otvorený z ro-
ku 1908 a druhý krytý z roku 1911, súpra-
va tak prepraví naraz až 80 cestujúcich. 

1912 – V továrni Ganz 
budapešť vyrobili pre 
potreby Tatranskej elek-
trickej vicinálnej dráhy 
elektrický vozeň TeVD 22 
s motormi a elektrickými 
zariadeniami bratislav-
skej spoločnosti
siemens-schuckert.

1922 – električka ako 
najstabilnejšie vozidlo 
v Tatrách so spoľahlivými 
motormi fungovala aj pri 
teplotách mínus tridsať 
stupňov. Vďaka tomu 
kométa prišla k svojmu 
menu. Používali ju na 
pluhovanie trate. Vtedy 
musela ísť naplno. Čím 
jazdila rýchlejšie, tým 
ďalej odlietal sneh z koľa-
jí a dlhý snehový chvost 
pripomínajúci letiacu 
kométu.

1977 – s nástupom 
nových vozidiel sa 
všetky staré museli 
rozlúčiť s pravidelnou 
prevádzkou. kométu 
vyradili v decembri 
1977 z prevádzky. 
Historický skvost mnohí 
túžili zachrániť. najviac 
zo všetkých milovník 
železníc Jaroslav Vančo. 
spolu s priateľmi sa 
pustil do opravy. 

1987 – električka 
nefungovala ani po 
rokoch práce. našťastie 
Československá televízia 
ju potrebovala pre seriál 
Rodáci. kométa prešla 
opravou a v marci 1987 
sa vrátila na trať.

2010 – Historická komé-
ta tešila od roku 1995 
návštevníkov Vysokých 
Tatier. Fungovala až do 
15. augusta 2010, keď 
kariéru jedného z prvých 
koľajových vozidiel 
v Tatrách ukončil zásah 
blesku.

2013 – Po opravách ab-
solvovala kométa 9. au-
gusta slávnostnú jazdu 
s pasažiermi. Tatranskí 
turisti tak opäť môžu 
využiť túto obľúbenú 
atrakciu.

Príchod zo železničného neba



K
aždý kus najväčšieho dopravné-
ho lietadla sveta sa stáva cesto-
vateľom ešte dávno predtým, 
než sa dostane do vzduchu. Air-

bus A380 totiž vzniká v spolupráci, ktorú 
nemožno označiť inak ako za celoeuróp-
sku, a na jeho produkcii to aj vidno. 
Jednotlivé časti trupu vznikajú v závo-
doch po takmer celej západnej Európe. 
Krídla, trup i ďalšie veľké dielce smerujú 
z Hamburgu, Bristolu či prístavu Mosty 
vo Walese cez francúzske Saint-Nazai-
re do španielskeho Cádizu a potom zno-
vu do Francúzska, do prístavu v blízkos-
ti Bordeaux na pobreží Biskajského záli-
vu. To však nie je koniec cesty: trup ďalej 
vyráža po francúzskych vodných cestách 
do mesta Langon, odkiaľ konečne zamie-
ri do závodu v Toulouse, kde sa celé lieta-
dlo skladá. 
Vyriešiť problémy spojené s takou logis-
tickou nočnou morou dalo inžinierom 
Airbusu dosť práce. Veľké dielce trupu sa 
napríklad pri prvých skúškach na pontó-
noch počas cesty po mori skrúcali. A ešte 
jeden drobný detail: v prostredí zhruba 
tisícdvesto dodávateľov a partnerských 
firiem je treba uskutočniť podľa presne 
určených postupov tisíce činností. Ale 
tieto i ďalšie ťažkosti sa podarilo vyriešiť 

a logistika výroby A380 dnes predstavuje 
v podstate technický unikát.

Zložitý dohľad
Nejde len o technickú stránku veci. Sa-
motná firma Airbus je pestrou kolážou 
pobočiek a podnikov v rôznych európ-
skych krajinách. Na chode spoločnos-
ti to, samozrejme, vidno. Musí sa tomu 

prispôsobiť nielen manažment a štruktú-
ra riadenia, ale napríklad aj bezpečnosť. 
Aby sa predišlo problémom s lietadlami 
a tým aj možnému ohrozeniu zdravia či 
životov cestujúcich, treba pracovať ma-
ximálne starostlivo. Musí sa zabezpečiť, 
aby sa vo výrobe použili správne materi-
ály a vylúčila sa tak možnosť poruchy lie-
tadla počas jeho prevádzky. 

Lietadlo, ktoré aj pláva
airbus na začiatku výroby každého nového lietadla 
rozohrá hru, pri ktorej jednotlivé dielce a ľudia putujú 
často aj naprieč niekoľkými krajinami. ako túto zložitú 
logistiku ustráži?

AUTOR: JOseF JankŮ
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Airbus
Spoločnosť Airbus, dcérska firma skupi-
ny EADS, je celosvetovo popredným vý-
robcom osobných dopravných lietadiel 
s viac ako sto sedadlami. Sídli v Toulo-
use na juhu Francúzska a zamestnáva 
55-tisíc ľudí. Vlajkovou loďou spoločnos-
ti je veľkokapacitné lietadlo Airbus A380 
pre 525 cestujúcich s doletom dlhším 
ako pätnásťtisíc kilometrov. Jeho kom-
ponenty sa vyrábajú vo viac ako dvanás-
tich závodoch v Európe, USA a Ázii. Do 
lietadiel A380 Airbus nakupuje súčiast-
ky od vyše tisícdvesto dodávateľov z 32 
krajín. Napríklad motory sa vyrábajú 
vo Veľkej Británii alebo v USA. Vopred 
zostavené časti stroja sa z výrobných 

závodov dopravujú do mesta Toulouse 
na konečnú montáž. Prvý Airbus A380 
vzlietol v roku 2007. Prvý zákazník (Sin-
gapore Airlines) už lieta s devätnástimi 
objednanými strojmi. Najväčším pre-
vádzkovateľom sú však Emirates (majú 
už 31 z 90 objednaných strojov). Qantas 
si objednali dvadsať a Lufthansa sedem-
násť týchto veľkokapacitných lietadiel.
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Medzi pobočkami v rôznych krajinách sa 
tak presúvajú nielen jednotlivé dielce, ale 
aj ľudia. Navyše letecká výroba je z bez-
pečnostného hľadiska citlivou záležitos-
ťou a zložitá distribúcia výroby nahráva 
skôr potenciálnym chybám. 
Preto musí mať výrobca typu Airbus 
k dispozícii najvyššiu úroveň zabezpe-
čenia. Firma sa musí chrániť pred krá-
dežami i prirodzenými hrozbami, ako 
sú (zatiaľ našťastie len teoretické) riziká 
teroristických útokov či sabotážnych ak-
cií. Airbus musí takisto chrániť svojich 
zamestnancov i prevádzkové zariadenia 
a súčasne zabezpečiť nepretržitý chod 
svojich prevádzok. Od všetkých týchto 
faktorov kriticky závisí bezpečnosť lieta-
diel, ako aj povesť a hospodárske výsled-
ky firmy.

Všetko v jednom
Pre logistiku jednotlivých dielcov i bez-
pečnosť je základom nájsť „spoločnú reč“ 
– jednotný systém, ktorý umožňuje jed-
notlivým závodom i pracovníkom ľahko 
sa orientovať v tom, čo robia ostatní.
Airbus ho našiel v spoločnosti Siemens, 
v softvéri Siveillance Fusion. Všetky pod-
niky a pobočky Airbusu ho používajú 
nielen na nepretržité stráženie, ale aj na 
zabezpečenie výrobných a logistických 
procesov.
Siveillance Fusion je nadstavba, ktorá 
umožnila spojiť rôznorodé systémy do je-
diného prehľadného balíčka. Je založený 
na bežných IT štandardoch, čo umožňuje
spoluprácu so zariadeniami a softvérom 
tretích strán. Airbus ušetrí aj za obnovu 
bezpečnostného zariadenia, ale zo svojho 
hľadiska nie je ani navždy „odsúdený“ na 
spoluprácu s jediným dodávateľom.
Najdôležitejší je však ľahký prístup k in-
formáciám. Z ústredia možno v reálnom 

čase sledovať všetky detaily týkajúce sa 
zabezpečenia výroby i logistiky. A preto-
že tak sa dá ľahšie koncipovať a uvádzať 
do praxe normy i štandardné osvedčené
postupy, dosahuje sa aj vyššia kvalita vý-
roby. Výsledkom je ucelený nadnárodný 
koncept komplexného zabezpečenia fi-
remných činností.

Práca so systémom pritom vôbec nie je zlo-
žitá. Siveillance Fusion je založený na in-
tuitívnom ovládaní a prostredí, ktoré dnes 
pozná každý. Ponúka používateľské roz-
hranie v štýle operačného systému Micro-
soft Windows, ktoré navyše možno pri-
spôsobiť požiadavkám používateľa. Práca 
s ním je teda pre operátorov v riadiacom 
stredisku jednoduchá. To je mimoriadne 
dôležité pri zobrazovaní a podpore toku 
procesov vo firme. Ak sa zmenia, možno 
túto zmenu ľahko premietnuť do softvéru.
Do systému sú zahrnutí všetci dodávatelia 
a partneri firmy Airbus. Softvér Siveillance 
Fusion napríklad umožňuje určiť každému 
jednotlivému dodávateľovi časti závodu, do 
ktorých majú jeho pracovníci prístup. To je 
dôležité, pretože na výrobe
každého lietadla sa zúčastňuje početná 
skupina dodávateľov a partnerov, ktorá sa 
navyše neustále mení. Na trh totiž stále pri-
chádzajú nové prostriedky a technologické
postupy a s nimi noví partneri, leteckí do-
pravcovia navyše vyžadujú lietadlá posta-
vené na zákazku s namontovanými špe-
cifickými produktmi od určených dodá-
vateľov. 

doprava po mori

doprava na riečnych lodiach

doprava cestným konvojom

výrobné závody

logistické centrá

Kadiaľ putuje  
„tristoosemdesiatka“

Schéma dopravy jed-
notlivých dielcov pre 
A380 z výroby do 
materského závodu 
v Toulouse, kde sa 
celé lietadlo skladá 
dohromady.

konečná montáž gigantu a380 sa robí v materskom závode airbusu vo francúzskom Toulouse.  
svojho času sa tu vyrábali aj nadzvukové lietadlá Concorde.



Z
ákladom novej generácie lokomotív Siemens je modulár-
na stavba, a to v miere pri predchádzajúcich lokomotí-
vach nevídanej. Prakticky všetky komponenty Vectronu, 
vrátane kľúčových, možno obmieňať podľa potreby a že-

lania zákazníka. To vedie aj k výraznému zníženiu nákladov na 
údržbu a ich zásadnému zjednodušeniu. 

Najdôležitejšie časti výrobného procesu sa odohrávajú v závode 
Mníchov-Allach. Výroba lokomotív má na tomto mieste dlhú tra-
díciu, prvé tu vznikali už v roku 1841. Dnes má továreň 24,5 ti-
síca štvorcových metro v zastrešenej plochy a sedemsto zamest-
nancov. Pozrime sa, ako sa tu jednotlivé dielce menia na loko-
motívy, ktoré si poradia takmer so všetkým. 

Lokomotíva pre každého
Pri nákupe lokomotív by výber nemal byť komplikovaný, hovorí fi lozofi a spoločnosti 
siemens. Vytvorila stroj schopný vyhovieť požiadavkám takmer každého zákazníka, 
okrem toho, ktorý hľadá lokomotívy pre špeciálne použitie. Pre ostatných je k dispozí-
cii jedna odpoveď: Vectron. 
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Príprava: Základným materiálom na výrobu lokomotívy je pevná oceľ (v tomto 
prípade má hrúbku 12 milimetrov). Dielce sú navrhnuté tak, aby zostali aj pri poža-
dovaných pevnostných parametroch čo najmenej náročné na materiál. 

1

Zváranie: Veľká časť zvárania sa stále robí ručne. na počítačové mozgy robotov je 
väčšina úkonov priveľmi komplikovaná a náročná.

2



Dokončovacie práce: V ďalšej hale sa už urobia všetky 
kľúčové práce až po dokončenie lokomotívy. niektoré 
veľké komponenty, napríklad meniče, sa spúšťajú 
zhora pomocou žeriavu, iné sa, naopak, vkladajú zdola. 
strecha lokomotívy sa na stroj umiestni až vo chvíli, keď 
je väčšina dielcov na svojom mieste.

Kolesá: náprava s pripevnenými kolesami a prevodov-
kou. Táto časť výroby nie je v mníchove, ale v rakúskom 
Grazi. 

Nástrek: kabíny Vectronu v lakovacej dielni po aplikácii 
základného náteru.

Pripojenie podvozku: lokomotíva sa na spojené 
nápravy spúšťa zhora.

7

8 9 10

Tajomná komnata: Roboty majú pri zváraní navrch nad ľuďmi len v jednom 
prípade – zvárajú dohromady spodok hrubej stavby lokomotívy. Táto oblasť je pre 
návštevníkov i pracovníkov zvyčajne uzatvorená..

Položené základy: spodok lokomotívy tvorí doska so starostlivo vyznačenou 
polohou všetkých ďalších častí a dielcov, ktoré sa na ňu alebo pod ňu postupom času 
pripevnia.

Kontrola kvality: Pred začiatkom 
samotného zvárania treba opakovane 
a s milimetrovou presnosťou preveriť, 
či sú všetky rozmery v prísne určených 
medziach danej tolerancie.

Paralelná výroba: V inej časti závodu sa zároveň zvárajú menšie časti 
konštrukcie. V tomto prípade ide o časť kabíny strojvodcu, ktorá sa potom 
priskrutkuje ku zvyšku lokomotívy. Vďaka tomu ju možno ľahko vymeniť 
pri poškodení či nutnosti nahradenia. Pri predchádzajúcich typoch sa na 
miesto privárala, čo podobné operácie komplikovalo a predražovalo.

3 4

5 6
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Previerky: elektrický variant lokomotívy Vectron 
takmer pripravený na prevádzku. Tu ide o stroj s po-
honom napájaným striedavým prúdom. lokomotívy 
schopné jazdy na striedavý i jednosmerný prúd sa 
zväčša dajú rozoznať podľa štyroch zberačov prúdu 
(pantografov) na streche vozidla.

Na koľajniciach: Po dokončení všetkých montážnych 
prác a prvých previerok sa stroje presúvajú na posuvnej 
koľajnici do priestoru skúšobnej dráhy.

Skúšobná dráha: Podnik v mníchove má unikátne 
testovacie koľajnice, na ktoré sa môžu postaviť stroje 
prakticky s akýmikoľvek rozchodmi používanými po 
celom svete.

Posledné ťahy: Dokončovanie systému pneumatických 
bŕzd.

Vybavenie kabíny: Pult strojvodcu sa skladá a testuje 
oddelene, potom sa vloží do priestoru kabíny vcelku.

Strojovňa: srdce lokomotívy je zložené z modulov, 
ktoré možno počas životnosti vymieňať a modernizo-
vať. na pravej strane vidno riadiacu časť brzdového 
systému, v strede dva trakčné meniče.

K zákazníkovi: na skúšobnej trati sa však proces 
schvaľovania lokomotívy a uvedenia do prevádzky 
nekončí. Zahŕňa ešte celý rad ďalších skúšok a testov, 
až potom sa lokomotíva odovzdá zákazníkovi.
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Cesta do hlbín mozgu
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P
ochopiť sám seba sa ľudský mo-
zog usiluje už takmer dve storo-
čia. Veda sa snaží od najjedno-
duchších štruktúr prenikať do 

čoraz vyšších sfér ľudskej mysle a inteli-
gencie. Cesta k poznaniu mozgu sa uká-
zala ako nečakane zložitá. Má za sebou 
dve storočia usilovného bádania, ktoré 
sa zintenzívnilo v posledných dvoch de-
kádach. Zopár ambicióznych programov 
však neskončilo podľa očakávaní ich vy-
hlasovateľov. Iniciatívu teraz preberá naj-
novší európsky Projekt ľudského mozgu. 
Možno má šancu, pretože po prvý raz nej-
de o len o čistú biológiu – rovnakú váhu 
bude mať kybernetika a informačné tech-
nológie.

Víťazstvo neuronistov
Základnou biologickou jednotkou mozgu 
je bunka. Dnes možno banálne konštato-
vanie, no o tento fakt sa viedli spory celé 
19. storočie. Retikularisti chápali mozog 
ako veľkú žľazu, ktorej výlučky sa šíria 
v tele prostredníctvom nervov. Druhá 
skupina, neuronisti, tvrdili, že základom 
organizácie nervového systému sú auto-
nómne bunky.
Trvalo desiatky rokov, kým sa víťazstvo 
priklonilo na stranu neuronistov a väčši-
na akceptovala takzvanú neurónovú dok-
trínu. Prvé neuróny našiel český prírodo-
vedec Jan Evangelista Purkyně. Stalo sa 
tak v roku 1832 a objavené bunky v ma-
lom mozgu nesú jeho meno. Ale až v roku 
1891 dokázal španielsky patológ Santia-
go Ramón y Cajal, že neurón je základnou 
anatomickou i funkčnou jednotkou ner-
vovej sústavy. Za tento objav získal v roku 
1906 Nobelovu cenu. Prevzal ju spoloč-
ne s talianskym lekárom Camillom Gol-
gim, ktorý vymyslel metódu na analýzu 
tkanív.
Neurónová doktrína chápe neuróny ako 
hlavné signálne jednotky nervového sys-
tému. Signály prijímajú cez dlhé výbež-
ky, dendrity, spracujú v jadre a pošlú 
ďalej cez iné výbežky – axóny. Spojenie 

medzi axónmi jedného a dendritmi ďal-
šieho neurónu popísal v roku 1897 britský 
vedec Charles S. Sherrington. Nazval ich 
synapsiami a zistilo sa, že informácia sa 
odovzdáva iónmi, ktoré menia elektrický 
stav susedných neurónov.

len miery pokrok
Kto od dvadsiateho storočia očakával pre-
vratné objavy, musel byť sklamaný. Vý-
skum postupoval pomaly. V štyridsiatych 
rokoch Američania Warren S. McCulloch 
a Walter H. Pitts zistili, že malé siete ne-
urónov zvládajú základné logické funk-
cie. Kanadský psychoneurológ Donald 
O. Hebb v roku 1949 poodhalil mechaniz-
mus učenia a pamäti – neuróny, ktoré sa 
zvyčajne spájajú, vytvárajú tesnejšie sy-
naptické väzby.
Do záveru storočia sa vedomosti o detail-
nej stavbe a funkcii nervového tkaniva 
prehĺbili. Vďaka dokonalým zobrazova-
cím metódam, najmä magnetickej rezo-
nancii, mapujeme, ktoré časti mozgu zod-
povedajú za aké funkcie a podrobne sle-
dujeme ich reakcie.
Napriek tomu nedošlo k žiadnemu pre-
lomu. Nepomohla ani „dekáda mozgu“, 
ktorú pre americké vedecké inštitúcie vy-
hlásil v roku 1990 prezident George Bush 
starší. Vedy o mozgu nestretlo podobné 
šťastie ako genetiku. Objav dvojitej špi-
rály DNA a genetického kódu priniesol 
nečakaný rozvoj tejto vedy, genetici dnes 
konštruujú organizmy s novými vlast-
nosťami a čítajú v kompletnom genóme 
človeka. Neurológia zatiaľ základné a jed-
noduché pravidlá fungovania mozgu „ne-
vynašla“. Navyše skúma len jeho jednot-
livé prvky a časti, nedokáže zatiaľ pozrieť 
na mozog ako celok, hľadať zákonitosti 
jeho samoorganizácie a inteligentného 
správania.

Digitálny model
V tomto roku však neuroveda dostala no-
vé impulzy. Dôvodom nie je len túžba 
po poznaní, ale najmä rastúci počet 

Denne sa obklopujeme množstvom komputerov – od 
vecičiek vo vrecku nohavíc cez notebooky na prácu až po 
neviditeľné servery internetu. Ten najvýkonnejší si však 
nosíme medzi ušami. Ľudský mozog dosahuje výkon, pri 
ktorom sú naše počítače len detskými hračkami. snažíme 
sa zistiť, ako je to možné, ale mozog si zatiaľ stráži tajom-
stvá. V európe však vzniká projekt, ktorý má šancu odha-
liť viac ako kedykoľvek doteraz.

AUTOR: ĽubOmÍR JuRina
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Po nervových dráhach ľudského mozgu sa v každom  
okamihu prenášajú desiatky biliónov informácií. 



neurologických ochorení. Medicína po-
trebuje novú diagnostiku autizmu, epi-
lepsie, schizofrénie, ako aj depresie a Alz-
heimerovej choroby. Len v Európe po-
stihujú duševné ochorenia 180 miliónov 
ľudí, teda takmer každého tretieho oby-
vateľa a tento podiel sa bude predlžova-
ním veku zvyšovať.
V USA beží niekoľko výskumných progra-
mov, ktoré sledujú väzby medzi nervo-
vými bunkami a mapujú systémy ner-
vových tkanív. V apríli prezident Barack 
Obama oznámil federálnu podporu ďal-
šieho programu – Brain Activity Map. 
V prvom roku získa sto miliónov dolárov, 
aby sledoval aktivitu signálov v neuróno-
vých sieťach. Napriek tejto iniciatíve sa 
však zdá, že špičkový výskum mozgu sa 
z USA presunie na starý kontinent. Európ-
ska únia si začiatkom jari zvolila Projekt 
ľudského mozgu (Human Brain Project) 
za „vlajkovú loď“ európskeho výskumu. 

V najbližších desiatich rokoch získa dotá-
ciu miliardu eur.
Európsky projekt predpokladá zapoje-
nie vyše 250 odborníkov z biológie, fyzi-
ky, kybernetiky, informačných technoló-
gií, neurorobotiky i etiky z celého sveta. 
Projekt povedie Henry Markram zo Švaj-
čiarskeho federálneho technologického 
inštitútu v Lausanne. Cieľom je nadvia-
zať na Markramovu doterajšiu prácu a do 
roka 2020 vytvoriť virtuálny simulátor 
schopný napodobniť činnosť nervových 
buniek, ich sietí, centier i celého mozgu. 

Bude základom pre modelovanie ľudskej 
mysle, demonštrátorom, na ktorom si 
vedci overia teórie a hypotézy o fungova-
ní mozgu.

neurónové „lego kocky“
Základom virtuálneho mozgu sú digi-
tálne neuróny. Markramov tím od roku 
2005 študuje rôzne typy mozgových bu-
niek a mapy ich prepojení. Podľa údajov 
o geometrických a elektrických vlastnos-
tiach vytvoril digitálne 3D modely desia-
tok druhov neurónov.
V ďalšom kroku ich začal kombinovať. 
Vychádzal z predpokladu, že existuje 
akýsi základný konštrukčný prvok, „lego 
kocka“, z ktorej je poskladaný celý mo-
zog. „Evolúcia musela vytvoriť základný 
modul a keď sa ukázal ako účinný, použí-
vala ho dookola, pridávala k nemu ďalšie 
a ďalšie,“ vysvetľuje H. Markram v časopi-
se Scientific American. V reálnom mozgu 

je „lego kockou“ valček v priemerom 0,5 
milimetra a výškou 1,5 milimetra. V tom-
to kúsku tkaniva, ktoré prechádza všet-
kými šiestimi vrstvami mozgovej kôry, 
existuje sieť desiatich tisíc neurónov.
Markramov tím dokázal stĺpček digita-
lizovať a nasimulovať v superpočítači 
IBM Blue Gene. „Keď neuróny dostali si-
mulovaný elektrický pulz, začali inten-
zívne komunikovať. Akčné potenciály 
prúdili medzi vrstvami a oscilovali tam 
a späť, presne tak, ako to robia vo vrs-
tvách reálneho mozgu. Takéto správanie 

sa vynorilo úplne spontánne. Neuróny zo-
stali aktívne dokonca aj potom, keď sme 
stimuláciu zastavili. Nakrátko vyvinuli 
vlastnú dynamiku a ďalej pracovali s in-
formáciami,“ spomína H. Markram na 
prvý test z roku 2008.
Pridávaním čoraz dokonalejších „kociek“ 
vznikol v roku 2011 virtuálny medziob-
vod zo stovky modulov. Ďalšou métou je 
celý mozog potkana, obsahujúci sto me-
dziobvodov. Nie je vylúčené, že simulácia 
sa podarí už v budúcom roku.
Potom príde na rad stotisícnásobne zloži-
tejší orgán – mozog človeka. Ten už pre-
vezme európsky Projekt ľudského mozgu.

nové počítače
Digitálny mozog nie je výzvou len pre 
prírodovedcov, ale aj výrobcov počítačov. 
Zatiaľ neexistuje žiaden, schopný „utiah-
nuť“ jeho činnosť. Ani petaflopy (biliar-
dy operácií za sekundu) najnovšieho Blue 
Gene nestačia. Virtuálny mozog bude po-
trebovať tisíckrát rýchlejšie exa-superpo-
čítače, výkonnosť ktorých sa bude merať 
v exaflopoch (triliónoch operácií). Mohli 
by byť k dispozícii okolo roku 2020 .
Lenže digitalizácia neurónových sietí mô-
že ovplyvniť aj samotnú stavbu počíta-
čov. Pri kremíkových technológiách spolu 
s výkonmi rastú aj energetické nároky – 
exa-počítače zrejme spotrebujú zhruba 
dvadsať megawattov, čím sa vyrovnajú 
menšiemu mestu v zime. „Ľudský mozog 
vystačí s dvadsiatimi wattmi, teda ako 
slabá žiarovka,“ hovorí Karlheinz Meier 
z univerzity v nemeckom Heidelbergu. 
Zvláda pritom funkcie, na ktoré počítače 
ešte nedozreli. Stále majú problém s vi-
zuálnym „čítaním“ celej scény, nevedia 
z útržkovitých informácií predvídať bu-
dúce udalosti. Pravda, to sú veci, ktoré 
zvláda mozog každého cicavca.
Pri digitalizáciu sa zrejme odhalia aj zá-
konitosti, ako je reálny mozog zorganizo-
vaný. Môžu byť východiskom pre takzva-
né neuropočítače a inteligentné roboty 
s čipmi podobnými mozgovým okruhom.

Vesmírna megainteligencia
Rozhodujúcou skúškou bude pripojenie 
mozgu k napodobnenine ľudského te-
la. Až potom bude spracúvať informácie 
z okolitého prostredia a vysielať riadiace 
inštrukcie. Vtedy sa ukáže, či je naozaj in-
teligentný.
Zatiaľ ťažko predvídať, či bude Markra-
mova „lego“ taktika naozaj úspešná. Kri-
tici pochybujú, že dokážeme napodobniť 
aktivitu zložitých sietí, ktoré každý oka-
mih prenášajú desiatky biliónov informá-
cií. Napokon, aj preto projekt získal štatút 

neuróny si odovzdávajú informáciu cez synapsy, 
kde ióny menia elektrický stav susedného neurónu.

Digitálny mozog je výzvou aj pre výrobcov počítačov. 
Ani najnovší Blue Gene by ho zatiaľ „neutiahol“.
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„vlajkovej lode“. Únia takto podporuje vý-
skum, ktorého výsledky sú síce otázne, ale 
v prípade úspechu doslova revolučné.
Čo ak projekt uspeje a virtuálne neuróny, 
neustále zdokonaľované najnovšími bio-
logickými poznatkami, sa začnú správať 
ako reálne? Digitálny mozog bude k dis-
pozícii celej vedeckej komunite, takže 
bádatelia z ktorejkoľvek časti sveta si na 
ňom rezervujú „strojový čas“ na svoje ex-
perimenty. Vedci dnes pri hľadaní príčin 
neurologických ochorení využívajú zvie-
ratá. Bez ohľadu na humánnosť tohto po-
stupu, zvieratá pritom nie sú vhodné na 
všetky experimenty – napríklad „vypnu-
tie“ niektorých génov môže spôsobiť smrť 
embrya. Naopak, v počítačovej simulácii 
to nespôsobí problém, umožní sledovať, 
aké dôsledky to vyvolá v „ľudskom“ moz-
gu. Navyše, experimenty možno opakovať 
v rôznych podmienkach, takže sa dosiah-
ne nevídaná dôkladnosť. Umožní vyvinúť 
nové diagnostické postupy a lieky pripra-
vovať pacientovi „na mieru“.
A čo vzdialenejšia budúcnosť? Vedci mož-
no časom zistia, ako k virtuálnemu moz-
gu pridávať ďalšie a ďalšie zoskupenia 
„lego kociek“, aby zvýšili jeho schopnos-
ti. Možno raz dokážu vytvoriť aj zostavu 
viacerých mozgov. Vznikla by tak mega-
inteligentná štruktúra, aká nemá obdobu 
v celom poznanom vesmíre. Čosi podob-
né ako Hal 9000 vo filme 2001: Vesmírna 
odysea. Niet sporu, že ak sa raz medzipla-
netárne lety ľudí majú stať realitou, bez 
podobnej umelej inteligencie sa nezaobí-
du. 

Henry markram zo Švajčiarskeho federálneho 
technologického inštitútu v lausanne.

O fakt, že neurón je základnou bunkou mozgu, 
sa viedol spor takmer celé 19. storočie.



Farebné fi gúrky 
podávajú hlásenie
možno poznáte poviedku edgara allana Poa s názvom 
muž davu. Zobrazuje človeka, ktorý všetok čas trávil tým, 
že sa dal unášať prúdom ľudí v londýnskych uliciach. ak 
sa dostal na okraj davu, strácal vitalitu a istotu, v strede 
bol opäť vo svojom živle. skrýval zločin a mnohohlavý 
dav veľkomesta mu poskytoval najlepší úkryt.

AUTOR: PeTR JeCHORT
FOTO: siemens
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V
äčšina ľudí, kto-
rí sa denne vnárajú 
do davov súčasného 
sveta, má nepochyb-

ne oveľa počestnejšie pohnút-
ky: navštevujú veľké športo-
vé zápasy, koncerty na štadió-
noch alebo len jednoducho 
cestujú mestskou dopravou. 
V takýchto prípadoch však dav 
ochranu neponúka, naopak, 
stáva sa pascou, ktorá sa môže 
kedykoľvek nečakane zovrieť.
Vedci sa snažia toto nebezpe-
čenstvo eliminovať. Pracujú 
na simulačnom nástroji, ktorý 
by disponoval takou výpoč-
tovou rýchlosťou, aby pomo-
hol rozpoznať riziko vysokej 
koncentrácie ľudí v malom 
priestore s dostatočným pred-
stihom. Napríklad v situácii, 
keď sa po skončení popového 
koncertu na futbalovom šta-
dióne začnú jeho účastníci 
rozchádzať. Postupujú rôzny-
mi smermi a vopred neznáma 
časť smeruje na neďalekú že-
lezničnú stanicu. Prichádzajú-
ci vlak je však plný, veľa ces-
tujúcich zostane vonku a ani 
nástupisko neoplýva miestom. 
Ak by mal dispečer dostatočne 
rýchly simulátor, získal by ná-
zornú predstavu, ako sa bude 
situácia na preplnenom peró-
ne vyvíjať. Ak by čakajúcim 
hrozilo akútne nebezpečen-
stvo, môže povolať náhrad-
ný vlak. Bez takejto pomoci sa 
musí spoliehať len na svoju 
intuíciu.

na vlastnú päsť
V poslednom čase sa davové 
správanie analyzuje z najrôz-
nejších perspektív, uskutočňu-
jú sa terénne experimenty, vy-
tvárajú matematické modely 
a počítačové programy.
Napríklad v roku 1995 navrh-
li fyzici Dirk Helbing a Peter 
Molnar počítačový model, kto-
rý pri simulácii pohybu chod-
cov vychádza z poznatkov 
o prúdení kvapalín a plynov. 
Model predpokladá, že ľudia 
pohybujúci sa v dave sú nie-
čím priťahovaní a odpudzova-
ní, pričom smerujú k určité-
mu cieľu a na ceste sa snažia 
vyhýbať osobám idúcim proti 

nim. Takto sa im podarilo te-
oreticky popísať niekoľko za-
ujímavých prejavov takzvanej 
sebaorganizácie.
Jedným z nich je sklon davu 
spontánne sa rozpadať do prú-
dov, ktoré umožňujú pohybo-
vať sa efektívnejšie, ak sa tre-
ba vyhýbať ľudom kráčajúcim 
v protismere. Jednotlivci sa tak 
vzájomne nemusia „dohadovať“ 
posunkami a pohľadmi o svojej 
budúcej ceste, stačí, keď sledu-
jú toho, kto ide pred nimi. Táto 
stratégia funguje lepšie ako sna-
ha predierať sa na vlastnú päsť.
Výskum tiež ukázal, že ak nie-
kto v dave priveľmi zrýchli, 
prinúti prúd ľudí v opačnom 
smere rozštiepiť sa do dvoch 
vetiev, čo ihneď naruší vedľaj-
šie prúdy a spustí reťazovú re-
akciu, ktorá úplne rozbije pô-
vodnú formáciu. Výsledkom je 
spomalenie všetkého pohybu.
Experiment v roku 2009 zasa 
skúmal vplyv kultúrnych roz-

dielov na davové javy. Vedci 
analyzovali rýchlosť chôdze 
Nemcov a Indov vo vymedze-
nom priestore s prekážkami. 
Pri malom počte osôb bola 
veľmi podobná. Keď sa však 
priestor zahusťoval ľuďmi, ob-
javil sa zaujímavý jav: Indovia 
chodili o poznanie rýchlejšie 
než Nemci. Občasné zrážky 
s ľuďmi idúcimi v protisme-
re sú zvyčajné aj v Berlíne, ale 
v Bombaji takéto drobné kolí-
zie nespôsobujú až takú ujmu 
ako mestským ruchom už tro-
chu opotrebovaným Nemcom.

ako kŕdeľ husí
Nedávny experiment z fran-
cúzskeho mesta Toulouse za-
se ukazuje, že o ľuďoch v dave 
nemožno uvažovať ako o izo-
lovaných jednotkách. Až 70 
percent je totiž vnútri davu 
združených v malých skupin-
kách. Pozorovania odhalili, že 
skupinky – najčastejšie traja 
či štyria ľudia – sa prirodzene 
skladajú do tvarov písmen U 
a V so stredným členom trochu 

vzadu. Ak sú ľudia tvoriaci ta-
kúto skupinku v rýchlejšom 
pohybe, správajú sa ako kŕ-
deľ husí? Vytvárajú formáciu 
v tvare písmena V so stredným 
členom mierne vpredu. Taký-
to útvar je výhodný, pretože 
umožňuje dobrú vzájomnú ko-
munikáciu v skupine.
A čo na spomínanej vlakovej 
stanici, kde sa tiesni čoraz viac 
ľudí, ktorí už na husaciu for-
máciu nemajú priestor? Treba 
urobiť rýchle rozhodnutie. To 
však neumožnia klasické so-
ciálne simulátory, pri ktorých 
výpočty trvajú aj niekoľko 
hodín. Náš dispečer by potre-
boval softvér, ktorý vyvinu-
li výskumníci mníchovského 
technologického centra spo-
ločnosti Siemens pod vede-
ním Gerty Kösterovej. Tento 
program je schopný pracovať 
veľmi rýchlo, a to aj v prípa-
doch, keď ide o simulácie sprá-
vania sa až desaťtisíc súčasne 

sa pohybujúcich osôb.
Simulácia rozčlení sledova-
ný verejný priestor do buniek, 
z ktorých každá je buď v stave 
„prázdna“, alebo „obsadená“. 
V obsadenej bunke sa nachá-
dza človek alebo prekážka, 
pôsobiace na iného človeka 
odpudivou silou. Na zvýšenie 
presnosti výpočtov sa modelo-
vá rýchlosť pohybu osôb upra-
vuje podľa toho, či je reálna 
plocha v rovine, naklonená 
alebo ide o schody.
Keďže vývojárom išlo aj o vý-
počtovú rýchlosť, nepočíta sa 
zložito dráha pohybu každej 
osoby, ale sledujú sa len stavy 
jednotlivých buniek. Použí-
vateľovi sa následne na moni-
tore zobrazí mapa s armádou 
farebných panáčikov, ktoré 
menia farbu zo zelenej na čer-
venú podľa toho, ako narastá 
hustota davu. Program sa už 
využíva v praxi: vývojárom 
spoločnosti Siemens výdatne 
pomáha pri modelovaní rôz-
nych dopravných a logistic-
kých systémov. 

Bez simulačného nástroja sa treba spoliehať  
len na intuíciu, no tá môže klamať.



Dokonalý spolujazdec
AUTORKA: niCOle elFleinOVá
FOTO: siemens

Fritz kasslatter zdoláva 
viedenské križovatky bez 
spomalenia a zastavenia. 
Pomáha mu systém v pro-
jekte Testfeld Telematik.

V najnovšom projekte spojil siemens riešenia, ktoré už úspešne otestoval vo viacerých nemeckých a rakúskych mestách.
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F
ritz Kasslatter už niekoľko týž-
dňov súťaží so semaformi. Snaží sa 
prejsť početnými križovatkami na 
svojej každodennej trase bez toho, 

aby čo len raz zastavil alebo pribrzdil pred 
semaforom. Dnes sa mu darí. Hneď ako 
zbadá červenú, povolí plyn a vtedy nasko-
čí zelená. Funguje to! Pri čakaní na zelenú 
nemusel F. Kasslatter ani raz zastaviť. 
O plynulú jazdu sa postaral malý digitálny 
asistent, ktorý neustále poskytuje informá-
cie o aktuálnej dopravnej situácii. Monitor 
na čelnom skle vyzerá na prvý pohľad ako 
bežné navigačné zariadenie – zobrazuje 
polohu vozidla, vybranú trasu, odhadova-
ný čas príchodu a zostávajúcu vzdialenosť. 
Ale ak sa vozidlo priblíži k semaforu, na 
obrazovke sa objaví digitálny tachometer 
a ženský hlas upozorní: „Zelená postupne 
zasvieti pri 50 kilometroch za hodinu“ ale-
bo „červená sa zmení na zelenú“. Netreba 
robiť nič, len prispôsobiť rýchlosť. 

Testy vo Viedni
Systém je zložený zo stoviek kamier a sní-
mačov vstavaných do vozoviek. Zhromaž-
ďujú obrovský objem údajov. Sledujú po-
čet vozidiel na ceste, ich rýchlosť, kde sa 
vytvorili kolóny alebo dopravné zápchy. 
Dokážu tiež zistiť polohu prekážok, pod-
mienky na vozovke, ako aj intervaly na 
semaforoch. 
Snímače na približne 45-kilometrovú 
skúšobnú trasu vo Viedni nainštalova-
li v rámci projektu Testfeld Telematik. 
„Snažíme sa zhromaždiť všetky informá-
cie, ktoré sú všade naokolo na cestách, 
a súčasne ich poskytujeme vozidlám,“ 
vraví F. Kasslatter. Nie je obyčajný Vieden-
čan, ale testovací vodič projektu. Pracuje 
v Corporate Technology (CT) spoločnosti 
Siemens v Rakúsku a zodpovedá za bez-
drôtovú komunikáciu.
Projekt využíva systém Car2X. Zahŕňa vý-
menu informácií medzi všetkými aktérmi. 
Slovo „car“ (vozidlo) neznamená len osob-
né vozidlá, ale aj autobusy, nákladné autá 
a motocykle. Písmeno „X“ označuje iné vo-
zidlá a všetku dopravnú infraštruktúru, 
napríklad semafory a dopravné značky. 
Údaje sa zhromažďujú v riadiacom stre-
disku spoločnosti Asfinag, ktorá spravuje 

rakúsku sieť hlavných cestných komuniká-
cií. Dopĺňajú ich informácie o dostupnosti 
parkovacích miest na záchytných parkovis-
kách, časoch odchodov hromadnej dopravy 
a servisných výpadkoch.
Stredisko okamžite indikuje problémo-
vé situácie. Ak napríklad dôjde v neho-
de, ktorá zablokuje jeden pruh hlavnej 
cesty, kamery ukážu, ako rýchlo sa tvorí 
zápcha. Stredisko pošle tieto informácie 
všetkým vozidlám v okolí. F. Kasslatter 
v testovacom vozidle dostane správu v po-
dobe výkričníka na displeji palubnej jed-
notky. Jednotka automaticky zmení trasu, 
aby sa vyhol tejto dopravnej zápche.

Prvé kroky 
Cieľom projektu Testfeld Telematik je 
overiť technológie pre komunikáciu a zis-
tiť, aké funkcie vodiči naozaj potrebujú. 
Je navrhnutý tak, aby demonštroval, že 
systém Car2X môže fungovať už dnes.
Pre úspech však treba splniť ďalšie pod-
mienky. Všetci účastníci, bez ohľadu na 
značku auta, by mali používať „rovnaký 
jazyk“. Európske automobilky, medzi ni-
mi BMW, Volvo a Volkswagen, chcú takéto 
služby ponúkať od roku 2015. Ide o jeden 
z prvých konkrétnych výsledkov pôsobe-
nia konzorcia Car2Car Communication, 
združujúceho výrobcov automobilov, pre-
vádzkovateľov infraštruktúry a stredis-
ká riadenia dopravy. Prvým krokom bolo 
bezlicenčné pridelenie rádiových frek-
vencií v pásme 5,9 GHz pre služby súvi-
siace s bezpečnosťou dopravy. 
Modernizácia čaká aj dopravnú infra-
štruktúru. Európski prevádzkovatelia 
hlavných cestných komunikácií a výrob-
covia áut zriadili organizáciu známu ako 
Amsterdam Group. 
Ideálom je úplná autonómia vozidiel – 
aby neboli odkázané na riadiace centrá, 
ale dokázali sa vzájomne informovať a re-
agovať na situáciu v doprave. Mobilita by 
bola ešte plynulejšia a bezpečnejšia. Či sa 
stane realitou, nezávisí len od možností 
technológií, ktoré už dozreli. Rozhodovať 
budú náklady a najmä to, či ich bude ak-
ceptovať verejnosť. Až potom bude jasné, 
kto zvíťazí v každodennom súboji medzi 
vodičmi a semaformi. 

Cesty sú vždy plné prekvapení – náhla dopravná 
zápcha, vyliaty benzín, odstavené auto za ďalšou zá-
krutou. najmä v mestách by prinieslo osoh, keby si 
všetky vozidlá vymieňali informácie o stave ciest v reál-
nom čase. Takéto riešenie práce testujú vo Viedni.



Teším sa na 
prechádzku 
po Mesiaci
uhlíkové kompozity v čoraz väčšej miere začínajú na-
hrádzať tradičné kovy. sú ľahšie a pevnejšie. na okraji 
Dunajskej stredy pôsobí fi rma c2i, ktorú v roku 2006 za-
ložil mladý nemec Patrick Hessel. Dnes patrí medzi päť 
najväčších výrobcov karbónových materiálov na svete.

 Čo vás priviedlo k myš-
lienke vyvíjať a vyrábať 
komponenty z uhlíkových 
vlákien?
Som fanaticky zamilovaný 
do tohto materiálu. Odmalič-
ka sa zaujímam o pretekárske 
autá, kde sa na výrobu špič-
kových súčiastok používajú 
uhlíkové vlákna. Túto špecia-
lizáciu som si potom zvolil aj 
na vysokej škole. V poslednom 
ročníku na Cambridgeskej 
univerzite som sa intenzívne 
zaoberal prípravou podnika-
teľského plánu, s ktorým som 
sa zúčastnil aj na niekoľkých 
súťažiach. Podarilo sa mi pre-
pracovať až do finále najväčšej 
univerzitnej súťaže na svete 
– Business Plan Competition. 
Tento úspech ma presvedčil, 
že moja vízia má potenciál.

 Tak ste si založili firmu 
a začali podnikať?
Také jednoduché to zasa ne-
bolo. Potreboval som získať 
aj praktické skúsenosti. Pre-
to som pracoval vo viacerých 
podnikoch, ktoré vyrábali kar-
bónové komponenty pre pre-
tekárske autá, napríklad pre 
stajne McLaren alebo Merce-
des-Benz. 

 Čím sú materiály z uhlí-
kových vlákien také zaují-
mavé?
Sú ultraľahké a pritom veľmi 
pevné. Pomocou nich možno 
znížiť hmotnosť rôznych kon-
štrukcií o 20 až 30 percent. 
Dokážu plnohodnotne nahra-
diť tradičné súčiastky. Jedinou 
nevýhodou je, že sú drahé, 
takže sa uplatňujú len v exklu-
zívnej výrobe.

 Karbónové kompozity 
predstavujú zaujímavý, ale 
obsadený trh. Neobávali ste 
sa priveľkej konkurencie?
V západnej Európe sa touto 
činnosťou zaoberá veľa pod-
nikov, dosť ich je aj na ázij-
skom kontinente a v Južnej 
Afrike. V strednej a východnej 
Európe ich zas až toľko nie je. 
Nechcem, aby to vyznelo ne-
skromne, ale pokiaľ ide o veľ-
kosť a technologickú úroveň, 

AUTOR: VlaDimÍR DuDuC
FOTO: JOZeF JakubČO
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Požadovanú súčiastku z karbónových materiálov doká-
žeme nielen vyrobiť, ale aj vyvinúť.

v tomto regióne nepôsobí 
žiadna spoločnosť, ktorá by sa 
nám mohla rovnať. 

 Čomu pripisujete, že ste 
sa dokázali presadiť?
V segmente karbónových ma-
teriálov nie je veľa podni-
kov schopných pokryť všet-
ko od vývoja až po výrobu vo 
vlastnom dome ako my. Má-
me vlastnú nástrojáreň, kde si 
sami vyrábame formy a prí-
pravky, čo je v tejto brandži 
unikátne. Vďaka tomu máme 
rýchlu spätnú väzbu medzi 
vývojom a konštrukciou.

 Tým sa odlišujete od kon-
kurencie?
Len to by nestačilo. Našou 
hlavnou výhodou je, že sa ne-
špecializujeme iba na jednu 
výrobnú technológiu, ale ovlá-
dame až šesť rôznych metód 
produkcie – takmer všetky, 
ktoré sa dnes pri výrobe uhlí-
kových kompozitov používa-
jú. Každá je vhodná na iné ty-
py, ako aj množstvá výrobkov. 
Vďaka tomu dokážeme vyrobiť 
v podstate hocičo, čo zákazník 
požaduje. Navyše vieme poža-
dovanú súčiastku nielen vy-
robiť, ale aj vyvinúť. Nesmiem 
zabudnúť ani na to, že sme 
lacnejší, pretože výrobné ná-
klady sú u nás nižšie ako v zá-
padnej Európe. Aj preto sme 
sa za osem rokov stali relatív-
ne veľkým podnikom. Máme 
170 zamestnancov, čo je na 
kompozitný priemysel dosť. 
Takto veľkých firiem je na sve-
te možno päť.

 Ako ste sa dostali k spolu-
práci so značkami Bentley, 
Jaguar, Aston Martin, Por-
sche či BMW? 
Na začiatku bolo zložité získať 
vôbec nejaký kontrakt. Boli 
sme neznáma východoeuróp-
ska firma bez referencií. Ťaž-
ké bolo už len presvedčiť neja-
kú automobilku, aby sa k nám 
prišli pozrieť.

 Ako ste si poradili?
Začali sme robiť pre motoris-
tický šport, kde pôsobia sí-
ce malé, ale technologicky 

vyspelé firmy. Podarilo sa 
nám nadviazať spoluprácu 
s Porsche Motorsport, od kto-
rého sme získali kontrakt na 
vývoj vzduchového boxu do 
motora pre Porsche GT3 RSR. 
Išlo o veľmi komplikovaný 
dielec, na hranici vyrobiteľ-
nosti, ale zvládli sme to. Po-
kračovali sme v malých zákaz-
kách, v mnohých prípadoch 

išlo o prototypy. Postupne sa 
nám podarilo získať dosta-
tok referencií od pomerne vý-
znamných firiem. Začali pri-
chádzať väčšie kontrakty, ale 
stále nám chýbala skúsenosť 
s veľkosériovou výrobou. Na-
koniec sme sa k nej dostali cez 
subdodávateľskú organizáciu. 
Vyrábali sme pre ňu karbó-
nové dielce na spojlery, difú-
zory, spätné zrkadlá a okras-
né lišty. Až potom prišla prvá 
samostatná veľká zákazka pre 
Peugeot. V súčasnosti máme 
takých veľkosériových kon-
traktov šesť.

 Okrem automobilového 
priemyslu spolupracujete aj 
s inými odvetviami?

Zhruba deväťdesiat percent 
nášho obratu predstavuje au-
tomobilový priemysel. V mi-
nulosti sme vyrábali naprí-
klad dielce pre malé hori-
zontálne veterné turbíny či 
motorové pretekárske člny, 
takzvané vodné formuly. Za-
ujímavým kontraktom bol aj 
vývoj karbónových elektric-
kých gitár, s ktorými hráva 

Eros Ramazotti a David Bowie. 
Sú to najľahšie gitary na svete, 
pričom jedna stojí tisíce eur. 
Vyrobili sme ich zhruba 250. 
Participujeme tiež na projek-
toch pre zbrojársky priemysel. 
Vyvinuli sme ochranný kryt 
pre radarové navigačné sys-
témy na špici lietadiel. Bola to 
mimoriadne náročná zákaz-
ka z hľadiska presnosti vý-
roby, pretože kryt musel byť 
odolný proti vysokým tlakom 
a nesmel odkláňať elektro-
magnetické vlny. V súčasnos-
ti spolupracujeme na vývoji 

športového auta, ktoré bude 
stáť osemstotisíc eur a vyrobí 
sa ho len tisíc kusov. Je to naj-
väčší projekt v histórii športo-
vých vozidiel na svete.

 Vravíte, že sa podieľate 
nielen na výrobe, ale aj na 
vývoji. Na akom princípe 
funguje táto spolupráca?
Každá automobilka si navr-

huje dizajn vozidla sama, ale 
technické riešenie už nechá-
va na nás. Vývoj komponen-
tov býva plne v našej réžii, aj 
keď ho financuje automobilka. 
Podobne je to aj v iných od-
vetviach. Raz sme dostali za 
úlohu vyvinúť zariadenie na 
zber olív. Je to stroj s dvoma 
1,5 metra dlhými ramenami, 
ktoré uchytia kmeň olivovníka 
a obrovskou silou ním zatra-
sú. Tisíce padajúcich olív sa 
zachytáva vo fólii, takže strom 
je za niekoľko sekúnd obratý. 
Predtým sa používali ramená 



Patrick Hessel (30) je zakladateľom prosperujúcej technologickej firmy c2i, ktorá sa zaoberá ma-
teriálmi z uhlíkových vlákien. Nemca so slovenskými koreňmi odmalička fascinovali rýchle pre-
tekárske autá. Na Cambridgeskej univerzite a London School of Economics získal diplom z prie-
myselných systémov, manažmentu a podnikových financií. Po krátkom pôsobení v konzultačnej 
firme McKinsey sa vydal po vlastnej dráhe a začal realizovať svoje vízie v reálnom biznise.

Výskumné ústavy na Slovensku prejavujú o spoluprácu 
len všeobecný záujem, nič konkrétne.

zo železa, ale často sa defor-
movali, lebo pri trasení vzni-
ká veľké napätie. Urobili sme 
softvérovú analýzu pevnosti 
a navrhli sme nielen optimál-
ny tvar ramien. Išlo o to, akú 
orientáciu majú mať uhlíkové 
vlákna, aby dosahovali maxi-
málnu pevnosť. 

 Prečo ste sa rozhodli vy-
budovať závod práve v Du-
najskej Strede? Nie ste ďale-
ko od svojich zákazníkov?
Pri výrobe karbónových kom-
ponentov sa uplatňuje veľa 
manuálnej práce, preto tre-
ba zohľadniť aj nižšie výrob-
né náklady. To, že sme práve 
v Dunajskej Strede, je náhoda. 
Moji rodičia tu mali areál, kto-
rý som využil.

 Na Slovensku sa takýto 
odbor nevyučuje. Kde hľa-
dáte odborníkov?
Celé know-how sme si vybudo-
vali sami od nuly. Máme tré-
ningové centrum, kde zaško-
ľujeme pracovníkov. Potom 
máme vlastný vývojový tím. 

Tvoria ho odborníci, ktorých 
sme si vychovali. Učili sme sa 
na vlastných chybách. Z času 
na čas si pozývame na výpo-
moc expertov zo zahraničia, 

najmä pri uvádzaní nových 
alebo špeciálnych výrobných 
technológií do výroby.

 Neuvažovali ste o spolu-
práci s univerzitami a vý-
skumnými ústavmi?
Pre technologické firmy 
s vlastným vývojom je mimo-
riadne dôležité získavať ta-
lenty. U nás ľudia nechodia do 
práce len kvôli výplate, ba-
ví ich to – na Slovensku nie je 
veľa spoločností, ktoré kon-
štruktérom umožňujú pria-
mo komunikovať so špičko-
vými firmami. Oslovili sme 
niektoré vysoké školy, ale je to 
s nimi komplikované. Trva-
lo by im dva až tri roky, kým 

by boli schopné zakompono-
vať do učebných plánov nový 
predmet, aj to bez záruky. Pri 
zahraničných univerzitách 
pritom bežne fungujú kom-

pozitné centrá, ktoré financu-
jú komerčné firmy. Ani s vý-
skumnými ústavmi sa nám 
zatiaľ nedarí nadviazať spolu-
prácu. Prejavujú len všeobec-
ný záujem, nič konkrétne.

 V areáli vášho podniku 
vyrástla nová hala pre vyše 
päťsto ľudí. Čo v nej chcete 
vyrábať?
Využitá je približne na tre-
tinu, potrvá niekoľko rokov, 
kým ju celú zaplníme. Chceme 
byť lídrom v segmente karbó-
nových materiálov pre auto-
mobilový priemysel, kde sa za-
čína používať čoraz viac diel-
cov z uhlíkových vlákien. Celý 
trh momentálne sleduje, aký 

úspešný bude projekt BMW i3, 
prvý sériovo vyrábaný elek-
tromobil, ktorého karoséria je 
kompletne vyrobená z plastov 
vystužených uhlíkovými vlák-
nami. Intenzívne pracujeme aj 
na vstupe do leteckého prie-
myslu, pre ktorý sme doteraz 
robili len malé série alebo pro-
totypy. Ide nám o veľkosério-
vú výrobu pre firmy ako Air-
bus, Boening či Bombardier. 

 Vlastné produkty nechys-
táte?
Máme už niektoré definova-
né, zisťujeme, či je o ne záu-
jem, za akú cenu a aké by mali 
mať vlastnosti. Chceme sa sú-
strediť na absolútny highend. 
Začali by sme s komponentmi 
pre pretekárske autá, uvažuje-
me aj o dizajnérskych prvkoch 
pre nábytkársky priemysel či 
o komponentoch pre špičkovú 
audio techniku, keďže karbó-
nové materiály umožňujú vý-
borne optimalizovať zvukové 
vlastnosti. Máme kopec nápa-
dov, ale vývoj je dosť nákladný 
a riskantný. 

 Vesmírny turizmus vás 
neinšpiruje?
Má veľkú budúcnosť, ale je 
len na začiatku. Komerčný 
efekt dosiahne o desať, mož-
no až o dvadsať rokov. Je tu 
ešte množstvo nezodpoveda-
ných otázok, do ich riešenia sa 
pustila firma Virgin Galactic. 
Ide o náročné technológie, ale 
sú už dostupné. V budúcnos-
ti asi bude normálne, že bu-
deme chodiť na dovolenku na 
Mesiac. Už sa neviem dočkať, 
až sa poprechádzam po jeho 
povrchu. 

 Už ste firmu Richarda 
Bransona oslovili?
S Virgin Galactic sme sa zatiaľ 
neskontaktovali, ale komuni-
kujeme s inými spoločnosťa-
mi, ktoré vyrábajú komponen-
ty pre kozmické rakety, naprí-
klad s Európskou vesmírnou 
agentúrou (ESA) či ruským 
Roskosmosom. Poznáme po-
žiadavky kozmického prie-
myslu a sú podobné ako pre 
vesmírny turizmus. 
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V
 Česku údajne devia-
tich z desiatich ma-
nažérov nebaví ich 
práca, tvrdí na zákla-

de prieskumu agentúry Stem/
Mark sociológ Tomáš Hajzler. 
Na Slovensku je to možno o čo-
si iné, v každom prípade ani 
u nás mnoho ľudí nerobí to, 
čo by ich napĺňalo. Nielen na 
manažérskych postoch, sú aj 
za výrobnými pásmi, v obcho-
doch a všelikde inde. Začalo sa 
to pred sto rokmi, keď sério-
vá výroba urobila z ľudí sú-
časť technológie a prisúdila 
im mechanické funkcie. Dnes 
to možno nie je až také ako za 
Chaplinových čias, ale práca 
zostala pre milióny ľudí len 
zdrojom obživy.
Trvá to už desaťročia. „Za os-
tatných päťdesiat rokov sa 
svet nijako vývojovo nepo-
sunul. Máme nové možnos-
ti komunikácie, hračky, ktoré 
nám uľahčujú život, ale všet-
ko sú to len iné podoby starých 
technológií,“ tvrdí kanadský 
filozof, pôvodom archeológ 
Ronald Wright. Súhlasí s ním 
aj ruský šachový velikán Gar-
ri Kasparov: „Žijeme v dobe 

najpomalšieho technologické-
ho pokroku za ostatných sto 
rokov.“ A to aj napriek tomu, 
že vynálezcovia a technici vy-
tvorili množstvo prevratných 
konceptov. Prečo ich priemysel 
neprijal? „Technológie sú pre 
firmy zaujímavé len vtedy, ak 
podporia ich biznis. Samy o se-
be nie sú hybnou silou biznisu, 
slúžia len ako jej akcelerátor,“ 
vysvetľuje americký ekonóm 
Jim Collins v bestselleri Good 
to Great (Z dobrého skvelé). 

Obdobie odkladania nových 
riešení sa však končí. V po-
sledných troch desaťročiach 
postupne vznikli technológie, 
ktoré síce jednotlivo nezna-
menajú revolúciu, ale vcelku 
dokážu naplniť jeden zo záko-
nov Hegelovej dialektiky – zá-
kon prechodu kvantitatívnych 
zmien do novej kvality.
Novou kvalitou je internet 
všetkého. Všetko, každý pred-
met a vec získa inteligenciu 

a vzájomne sa prepojí. Dnes sú 
chytré mobilné telefóny, autá 
a budovy, zajtra získajú inte-
ligenciu celé továrne, ener-
getika i doprava. Predmety 
a servery budú spolu „hovo-
riť“ a samostatne riadiť celé 
zložité systémy, bez podpory 
a zásahu človeka. Podľa Cisco 
Systems internet všetkého už 
v najbližšom desaťročí zvý-
ši zisky firiem o vyše pätinu. 
To je silný akcelerátor, o akom 
hovorí J. Collins. 

Filozofi už dokonca riešia, ako 
rozdeliť obrovské príjmy, kto-
ré vygenerujú inteligentné 
megasystémy. Ak len posilnia 
dnešný trend prehlbovania 
rozdielov v bohatstve, budú 
premárnenou príležitosťou 
a zdrojom budúcich konflik-
tov. Zostanú len milióny ľudí 
bez práce so spomienkami na 
„staré dobré časy“, keď síce 
práca nebola zaujímavá, no 
bolo z čoho žiť.

Existuje však šanca aj pre úpl-
ne novú kvalitu. Po prvý raz 
v histórii vystačí výroba po-
trieb a potravín len s mini-
mom ľudskej práce. Vo fab-
rikách zostane len zopár 
kvalifikovaných expertov 
a za chrbtom budú mať tímy 
programátorov. Čo budú robiť 
ostatní? Vysoká efektivita by 
mala generovať dosť zdrojov, 
aby vznikali nové pozície, na-
príklad v službách – na pro-
spech spoločnosti ako celku. 
Kvalitné vzdelanie bude nevy-
hnutnosťou a rozšíri sa na čo 
najviac ľudí. Pracovať sa bude 
len vtedy, ak to človeka bude 
naozaj napĺňať a uspokojovať. 
Znie vám to ako sci-fi? Mož-
no, ale rovnako neuveriteľný 
by sa zdal náš život feudálnym 
poddaným pred priemyselnou 
revolúciou. Generáciu našich 
detí však čaká zložité obdo-
bie prechodu. Vďaka vyššej 
vzdelanosti a technológiám 
ho nepochybne zvládnu me-
nej bolestne ako to, ktoré v 19. 
storočí opisoval vo svojich ro-
mánoch Charles Dickens. 

Ľubomír Jurina
šéfredaktor VISIONS

Svet sa konečne mení

Po prvý raz v histórii vystačí výroba potrieb 
a potravín len s minimom ľudskej práce.
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N
ajohrozenejšie sú 
objekty, ktoré stra-
tili svoju pôvod-
nú funkciu a nie 

sú kultúrnymi pamiatkami. 
Opustené priemyselné podni-
ky sa prepadávajú do kategó-
rie takzvaných hnedých par-
kov a sú terčom ničenia. Tvo-
ria pritom nezameniteľnú tvár 
mestských častí, na ktoré sa 
pozerali mnohé generácie. Len 
v Bratislave takto nenávratne 
zmizli továrne Kablo, Gumon, 
BEZ, Grünebergova kefová to-
váreň, Danubius Electric alebo 
mlyn a pekáreň Jedľa. Mnohé 
navyše zbúrali bez povolenia.
Poznávacia hodnota nie je to 
jediné, čo historický industriál 
ponúka. Nie každý takýto ob-
jekt sa musí stať len múzeom. 
Mnohé sú vhodné na konver-
ziu, využitie na rozmanité no-
vé účely. Najmä v zahraničí 
nájdete kopu príkladov, že to 
ide. Prvé lastovičky sa však za-
čínajú objavovať už aj na Slo-
vensku – Stará sladovňa v Bra-
tislave bola prebudovaná na 
reštauráciu, stavomontážna 
hala bratislavskej panelárne 
na centrum architektonické-
ho dizajnu alebo parný mlyn 
v Šamoríne na obchodný dom. 
Je ich však poskromne.

Vôňa uhlia
Priemyselný komplex Zollve-
rein neďaleko Essenu ukazuje 
úspešnú transformáciu ťažké-
ho priemyslu na služby. Stal sa 
z neho najväčší prírodný ban-
ský skanzen na svete. Ešte pred 
dvadsiatimi rokmi tu vládol 
čulý pracovný ruch, dnes ťa-
žobné priestory a výrobné haly 
vypĺňajú múzeá a umelecké ex-
pozície. Hluk bežiacich pásov 
nahradili koncerty a hudobné 
podujatia. Kým väčšine miest 
v Nemecku dávajú identitu go-
tické katedrály, obyvatelia Zoll-
vereinu sa stotožnili s baníkmi 
a oceliarmi.
Zahraničných príkladov, ako 
možno skĺbiť historický indus-
triál s modernou, je neúrekom. 
Bývalé plynojemy Gasometer 
vo Viedni investori prestava-
li na nákupné centrum a kan-
celárie. Nový význam dostala 

Duch 
starých 
fabrík
V slovenských a českých mestách sa to-
várenské budovy búrajú vo veľkom. 
Voľných plôch vhodných na novú vý-
stavbu už v širších centrách niet a v ob-
jektoch, ktoré ostali po výrobných podni-
koch, sa už dlho nič nerobí. Zrovnať ich 
so zemou je však v mnohých prípadoch 
kultúrnym barbarstvom. staré priemysel-
né areály totiž majú nenahraditeľného 
genia loci, ducha miesta.

AUTOR: VlaDimÍR DuDuC
FOTO: JOZeF JakubČO, 
 aRCHÍV
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i stará fabrika automobilky 
Fiat v talianskom Turíne, ktorú 
prebudovali na hotel, nákupné 
centrum a výstavisko.
V Spojených štátoch revitalizo-
vali celé mesto. Lowell v štá-
te Massachusetts bol centrom 
papierenského a textilného 
priemyslu. Pre potreby továr-
ní a manufaktúr popri riekach 
vybudovali sieť kanálov. Mesto 
začalo upadať s presunom vý-
roby do krajín s lacnejšou pra-
covnou silou. V sedemdesia-
tych rokoch si vedenie Lowellu 
muselo vybrať – postaviť nové 
moderné mesto alebo zachrá-
niť to, čo chátralo. Vybrali si 
druhú možnosť a dnes žijú 
z cestovného ruchu.

Ostravské farby
Čítankovým príkladom sú aj 
Vítkovické železiarne a baňa 
Hlubina. Už druhý raz sa tu 
v lete zišiel najväčší moravský 
hudobný festival pod holým ne-
bom Colours of Ostrava, kto-
rý tento rok navštívilo 33-tisíc 
ľudí. Interpreti mnohých žán-
rov vystupovali na dvanástich 
pódiách medzi fabrickými ko-
mínmi, hrdzavými potrubiami 
a vysokými pecami. Na jednej 
strane úzke uličky medzi tehlo-
vými múrmi a všadeprítomný 
prach, na druhej strane obrov-
ské priestranstvo hlavného pó-
dia dávali možnosť vychutnať si 
festival rôznymi spôsobmi.
Kto netrpí akrofóbiou, mohol si 

industriálny komplex pozrieť 
ako na dlani z bývalej vysokej 
pece z výšky takmer 70 metrov. 
Z nadhľadu sa staré potrubia 
vinú areálom ako chápadlá cho-
botnice a najmä v noci, keď sú 
nasvietené, vytvárajú nevšed-

nú atmosféru. „Od maximálnej 
eufórie po maximálnu depre-
siu,“ napísal istý blogér po fes-
tivale.
Areál Vítkovických železiar-
ní s baňou Hlubina bol jedi-
ný komplex v Európe, kde ne-
pretržite 162 rokov trval celý 

hutnícky proces na jednom 
mieste – od ťažby uhlia cez 
úpravu a výrobu koksu až po 
samotnú produkciu surového 
železa. Spojenie medzi jednot-
livými časťami zabezpečova-
li pásové dopravníky, zvážacie 

zariadenia a dopravné mosty. 
Preto je unikátnou industri-
álnou pamiatkou a symbolom 
Ostravy. V roku 2008 ho zapí-
sali ako vôbec prvú českú pa-
miatku do zoznamu Európ-
skeho kultúrneho dedičstva. 
Ťažba uhlia skončila v roku 

Nie každý objekt sa musí stať múzeom. Sú vhodné na 
konverziu, možno ich využiť na rozmanité nové účely.

najväčší moravský hudobný festival pod holým nebom Colours of Ostrava. kulisou sú komíny, potrubia  
a vysoké pece Vítkovických železiarní a bane Hlubina. 

Z komplexu Zollverein neďaleko essenu sa stal najväčší prírodný banský skanzen na svete.  
ukazuje úspešnú transformáciu ťažkého priemyslu na služby. 



1991 a sedem rokov neskôr vy-
hasli aj vysoké pece. Z areálu sa 
stala technická pamiatka a po-
čas prehliadky, ktorá trvá pri-
bližne sto minút, návštevníci 
absolvujú v tajomných útrobách 
železiarní krok po kroku celú 
trasu výroby surového železa.
Baňa Hlubina sa navyše doč-
ká veľkorysej rekonštrukcie. 
Združenie Dolná oblasť Vít-
kovice získalo z európskych 
fondov dotáciu 192 miliónov 
českých korún na prebudova-
nie historických budov ba-
ne na vzdelávacie a kultúr-
ne centrum. Prestavba by sa 
mala skončiť začiatkom roka 
2015. Objekty sa premenia na 
netradičné ateliéry, klubov-
ne, skúšobne, prezentačné 
priestory alebo sály. Nové vy-
užitie čaká na staré kúpeľne, 

kompresorovňu, ťažobnú vežu, 
trafostanicu, jedáleň a sklad.

bratislavské veveričky
Na Slovensku príklad podob-
ných rozmerov nenájdete, hoci 
sa už podarilo niekoľko histo-
rických industriálnych objek-
tov zachrániť pred developer-
skými skupinami. Symbolom 
je Bratislavská cvernová tová-
reň, známa aj ako Závody MDŽ. 
Stará pradiareň, ktorá je sú-
časťou areálu Cvernovky, dnes 
ukrýva okrem množstva ume-
leckých ateliérov aj výstav-
ný priestor s veľkou rozlohou, 
žiaľ, už nevyužívaný. Čo s nimi 
bude ďalej, verejnosť nevie.
Bratislavská cvernová tová-
reň tvorí industriálny kom-
plex s autentickým charak-
terom. Cvernovku založili 

v roku 1895 viedenskí obchod-
níci Juraj Richter a Jozef Sal-
cher, ktorí sa neskôr spojili so 
známym anglickým výrobcom 
nití Coats a v roku 1900 zalo-
žili Uhorskú cvernovú tová-
reň. V roku 1904 už mala osem 
budov na viacerých miestach 
v Bratislave a bola význam-
nú výrobňou v celom Uhor-
sku. Vrchol produkcie dosiah-
la v šesťdesiatych rokoch, keď 
v nej pracovalo až 2 500 za-
mestnancov, prevažne žien. 
Fabrika spracúvala bavlnu 
z celého sveta. Pod zánik fab-
riky sa začiatkom deväťdesia-
tych rokov podpísala strata 
hlavného dodávateľa pary pre 
farbiareň.

Čierna sobota
Cvernovka skončila v rukách 

spoločnosti Hamilton Group. 
V sobotu 16. júna 2012 deve-
loper zbúral najhodnotnej-
šie objekty bývalej cvernovej 
továrne – kotolňu z roku 1911 
a farbiareň z roku 1903. Išlo 
o posledný kompletne docho-
vaný industriálny areál zo za-
čiatku 20. storočia v Bratisla-
ve. Developer chce celý areál 
vrátane starej pradiarne, po-
slednej zachovanej pamiat-
ky, prestavať na multifunkč-
né centrum. Od čiernej soboty 
však v Cvernovke nebúra ani 
nestavia.
Nové využitie sa snažil vdých-
nuť starým priestorom ambi-
ciózny projekt Gallerie Cver-
novka neziskovej organizácie 
Čerstvé ovocie. V ostatných 
dvoch rokoch sa tu na spolo-
čenských akciách striedali 

R.I.P., už ich nikdy neuvidíme
Desaťročia nás sprevádzali pri ceste do školy či práce. Praco-
vali v nich naši starí rodičia, príbuzní a kamaráti. Brali sme 
ich ako samozrejmosť a mysleli si, že tu budú naveky.
• Feiglerova kotolňa v Kablovke v Bratislave
• Lisovňa bakelitu v Gumonke v Bratislave
• Farbiareň v Cvernovke v Bratislave
• Mlyn a pekáreň Jedľa v Bratislave
• Danubius Electric v Bratislave
• Uhorská kráľovská tabaková továreň v Bratislave
• Grünebergova kefová továreň v Bratislave 
• Mlyny a cestovinárne Nitra
• Košický pivovar Cassovar
• Medený hámor v Banskej Bystrici
• Stoličková továreň v Banskej Bystrici
• Slovenka v Banskej Bystrici

Pozitívne príklady: bývalé kasárne v košiciach sa zmenili na centrum kreatívneho priemyslu kulturpark (vľavo), 
turbínovú halu od Dušana Jurkoviča obstavajú v bratislave mrakodrapy svetoznámej kancelárie Zaha Hadid architects. 

Danubius electric

lisovňa bakelitu Pivovar Cassovar

44 | 45
l i F e s T Y l e

a r c h i t e k t ú r a



týždenne stovky ľudí všetkých 
vekových kategórií. Stavebný 
úrad mestskej časti, v ktorej 
Cvernovka stojí, však zakázal 
ich organizovanie. Priestor 
je totiž papierovo vedený ako 
sklad a v sklade sa nemôžu ko-
nať verejné podujatia.
„Na svoj účel tak slúžia už 
len objekty ako Cafe Cverna 
a ateliéry, ktoré sa nachádzajú 
v polyfunkčnej budove,“ hovo-
rí architekt Martin Brix z Čer-
stvého ovocia. Pôvodný veľký 
priestor sa delí na ateliéry, kde 
pôsobia najrôznejšie skupiny 
mladých tvorivých ľudí – ma-
liarov, architektov, dizajnérov, 
fotografov a módnych tvorcov.

Ostal len komín
Podobný osud ako Cvernov-
ku postihol aj iné priemyselné 
pamiatky. Doslova pred oča-
mi sa stráca stará priemyselná 
Banská Bystrica. Ako sa z veľ-
kej časti vytratil preslávený 
Medený hámor, postupne miz-
nú aj Stoličková továreň, Fur-
dikovská súkenka či Slovenka. 
Napríklad budova bývalej Slo-
venky bola poslednou stavbou 
postavenou podľa baťovské-
ho modelu. Pamiatkari trvajú 
aspoň na zachovaní Furdikov-
ského domu, jednej z posled-
ných zachovaných stavieb.
Minulosťou už je aj historic-
ký košický pivovar. Na jeho 
mieste vyrástol multifunkč-
ný komplex Cassovar, pričom 

z pivovaru zostal len komín, 
ktorý bol jeho súčasťou od 
roku 1857. S výškou 60 met-
rov patrí k dominantám mes-
ta. Stavbári ho museli spevniť 
niekoľkými tisíckami ton be-
tónu a pilótami. Toľko šťastia 
nemala pôvodná viacposcho-
dová administratívna budova, 
ktorá sa v dôsledku vibrácií 
z intenzívnej výstavby v oko-
lí naklonila o tri metre. Keďže 
hrozilo jej zrútenie, zbúrali ju.

Fabrická vernisáž
Existujú aj pozitívne príklady. 
Trebárs projekt revitalizácie 
areálu bývalej Bratislavskej 
teplárenskej spoločnosti s mu-
rovanou turbínovou halou od 
Dušana Jurkoviča, ktorá bola 
v roku 2008 vyhlásená za kul-
túrnu pamiatku. Navrhla ho 

svetoznáma londýnska archi-
tektonická kancelária Zaha 
Hadid Architects. Na ploche 
približne 50-tisíc štvorcových 
metrov by mali vyrásť kan-
celárie, byty a obchody. Čo je 
však dôležité, historická bu-
dova spolu s troma menšími 
objektmi sa zachová a stane sa 
z nej kultúrne centrum. Budú 
ju obklopovať oblé mrakodra-
py bez ostrých hrán. Pôvodne 
ich malo byť sedem, podľa ak-
tualizovaného plánu päť. In-
vestor Penta Investments plá-
nuje z tejto zóny vytlačiť autá 
do podzemných garáží. Cyk-
listi budú mať zabezpečený 
voľný pohyb.
Alebo bývalé kasárne v Koši-
ciach. Desaťročia boli obohna-
né vysokým plotom a chátra-
li. Dnes sa kasárne zmenili na 

centrum kreatívneho priemys-
lu Kulturpark. Najväčší in-
vestičný projekt Európskeho 
hlavného mesta kultúry stál 
vyše 26 miliónov eur. Väčšina 
objektov je síce ešte uzavre-
tá, ale už od septembra budú 
naplno slúžiť umeniu. V troch 
budovách sa nachádzajú mul-
tifunkčné sály určené na kon-
certy, divadelné predstavenia 
a prednášky. Samostatnú časť 
tvorí galéria, ktorej súčasťou 
je aj päť menších pavilónov. 
Celkove ide o 20-tisíc štvorco-
vých metrov pre kultúru.
Zrekonštruované kasárne už 
nemajú plot, čím sa symbo-
licky otvorili verejnosti. Taký 
osud by si zaslúžili aj ďalšie 
unikáty priemyselnej archi-
tektúry, ale mnohé sú už zrov-
nané so zemou. 

nový život do Cvernovky sa snažil priniesť ambiciózny projekt Gallerie Cvernovka. Dnes je pôvodný 
veľký priestor rozdelený na ateliéry pre najrôznejšie skupiny mladých tvorivých ľudí.

kreatívne dotváranie industriálneho priestoru. malé ateliéry v Cvernovke žijú svojim životom.



R
ok 2013 je extrémne bohatý na 
výnimočné premiéry v triede su-
peršportov alebo, ak chcete, hy-
peršportov. Ferrari predstavu-

je model tejto kategórie tak raz za desať 
rokov a inak tomu nie je ani v Porsche či 
McLarene. Ale v Ženeve sa už na jar pod 
jednou strechou stretli hneď tri autá z rí-
še snov – Ferrari LaFerrari, McLaren P1 
a Lamborghini Veneno. A vo Frankfurte 
k nim pribudlo novučičké Porshe 918.

keRs je pre dynamiku 
nevyhnutný
Nové autá nie sú výnimočné len výkon-
mi – pod ich karbónovým kabátom sa 
po prvý raz (s výnimkou Lamborghini 

Veneno) objavuje posila v podobe hyb-
ridnej technológie. Systém dávno známy 
z formuly 1 pod názvom KERS (Kinetic 
Energy Recovery System) sa tak dostáva 
aj do „civilnej“ výroby. Princíp je rovna-
ký. Využiť naakumulovanú energiu pri 
brzdení vtedy, keď je to potrebné. Dá sa 
to pomocou vysokootáčkových zotrvač-
níkov, ale aj elektromotorov napájaných 
buď akumulátormi, alebo superkonden-
zátormi.
Pri monopostoch F1 ide prakticky len 
o krátkodobé zvýšenie výkonu počas pred-
biehania alebo štartu. V hyperšportoch sa 
naakumulovaná energia využíva v oveľa 
širšom rozsahu. Na jej uskladnenie slú-
žia lítiovo-iónové akumulátory s väčšou 

kapacitou. Okrem prudkej akcelerácie do-
káže takýto „KERS“ (Ferrari ho volá HY-
-KERS) slúžiť aj na dorovnanie relatívne 
nízkeho krútiaceho momentu motora pri 
spodných otáčkach a prípadne aj na čisto 
elektrickú prevádzku. Také Porsche 918 si 
dokonca možno „dotankovať“ zo zásuvky. 
Podobne to malo byť aj v prípade Jaguara 
C-X75.

mclaren P1
Nový kráľ z Wokingu má jasnú úlohu – 
oprášiť slávu ikonického McLarenu F1 
z roku 1992, ktorý bol vo svojom čase 
najrýchlejším sériovo vyrábaným au-
tom. Dnes siaha po podobnej méte, hoci 
cieľom P1 už nie je byť najrýchlejším na 
rovnej trati, ale na okruhu. Dajme bo-
kom prepracovanú aktívnu aerodyna-
miku a ultraľahkú karosériu z karbónu 
a magnézia. Najväčšou novinkou je hyb-
ridná sústava, ktorá poháňa zadné kole-
sá. V strede uložený osemvalec 3,8 Twin-
-Turbo, vyladený na 542 kW, spolupracuje 
s elektromotorom, ktorý ponúka ďalších 

Hyperšporty ovládla 
hybridná technika

Hybridy sa zväčša spájajú s ekológiou. lenže elektromo-
tory dokážu aj celkom iné veci, nielen znižovať spotrebu 
paliva. Dôkazom sú tri nové hyperšporty – Ferrari laFer-
rari, mclaren P1 a novučičké Porsche 918.

AUTOR: TOmáŠ anDReJČák
FOTO: FeRRaRi, mClaRen, PORsCHe 
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132 kW. K tomu treba pripočítať omraču-
júce hodnoty krútiaceho momentu: spa-
ľovací motor dáva pri štyritisíc otáčkach 
720 Nm a elektromotor ďalších 260, a to 
prakticky od nulových otáčok. Najrýchlej-
ší McLaren všetkých čias tak šprintuje na 
stovku pod tri sekundy, 200 km/h zvládne 
za menej než sedem a tristovku má za se-
bou skôr, ako uplynie sedemnásť sekúnd. 
Okrem toho zvláda čisto elektrický režim 
EV, no s dojazdom len šesť kilometrov.

Ferrari laFerrari
McLaren F1 by si nepochybne užil viac 
slávy, keby nebolo časovej zhody z pre-
miérou modelu Ferrari LaFerrari. A v Ma-
ranelle si na nej dali záležať, osobitne 
preto, že nástupca geniálneho Enza nesie 
meno zakladateľa najslávnejšej stajne for-
muly 1. „Il commendatore“ by mal nepo-
chybne radosť. LaFerrari opäť prepisuje 
históriu. Samozrejme, aj vďaka systému 
HY-KERS. Už názov naznačuje, že nejde 
o čisto elektrický pohyb – systém odvo-
dený z monopostu tímu Scuderia Ferra-
ri slúži len na zvýšenie dynamiky. A tak 
rozprávkový 6,3-litrový atmosférický 
12-valec s výkonom 588 kW má „poruke“ 
elektromotor zabudovaný zo zadnej stra-
ny prevodovky. Dodáva ďalších 120 kW, 
takže celkový výkon 708 kilowattov sa už 
blíži k Bugatti Veyron. Maximálny krútia-
ci moment 900 Nm je zhodný s McLare-
nom P1. LaFerrari zvláda tristovku už za 
15 sekúnd, čo je o rovné dve sekundy me-
nej než v prípade McLarenu P1.

Porsche 918
Ani Porsche nechcelo zaostať. Čerstvý 

debut vo Frankfurte má za sebou nové 
Porsche 918, ktoré má vo všetkom pre-
konať pôvodnú Carreru GT. Aj pomocou 
elektrickej energie. Kým 4,6-litrový at-
mosférický osemvalec je spomedzi „veľ-
kej trojky“ jednoznačne najslabší, dáva 
„len“ 453 kW, hybridná sústav obsahuje 
až dva elektromotory. Zadný, integrovaný 
s prevodovkou ponúka 115 kW a predný 
93 kW. Porsche 918 vďaka kapacite aku-
mulátorov dokáže do vzdialenosti 25 kilo-
metrov fungovať ako čistý elektromobil. 
Má to ešte jednu veľkú výhodu – Porsche 
má vlastne pohon oboch náprav a tým 
aj lepšiu trakciu. Kým Ferrari LaFerra-
ri a McLaren P1 sa musia spoliehať len na 
zadné pneumatiky a perfektný asfalt, Por-
sche bude na mokrom či klzkom povrchu 
agilnejšie. Navyše zverejnený údaj akce-
lerácie z 0 – 100 km/h za 2,8 sekundy na-
značuje jeho veľké ambície.
Ktoré z týchto áut bude najlepšie, uká-
že až súboj kdesi na okruhu. Svoje zohrá 
nielen výkon, ale aj trakcia, hmotnosť či 
aerodynamika. Niet však pochýb, že bez 
systémov KERS sa hyperšporty v budúc-
nosti už nezaobídu. 

mclaren P1 Ferrari laFerrari Porsche 918

Porovnanie technických údajov



K
aždý Talian vie, že 
nič neladí k letnému 
obleku tak ako tva-
ry motorky Vespa. Jej 

príbeh začala kríza po druhej 
svetovej vojne, ktorá „pritla-
čila“ Enrica Piaggia, dediča 
fabriky na výrobu leteckých 
motorov. Vespa je dodnes iko-
nou a príkladom toho, že ľudia 
sú ešte stále ochotní zaplatiť 
za značku často neprimerané 
sumy. Aj kvôli tomu je Vespa 
drahšia ako motorky konku-
rencie. Dopyt však neklesá, do-
konca skútre, ktoré už takmer 
sedemdesiat rokov nemenia 
pôvodný štýl, expandujú aj do 
krajín bez akejkoľvek tradície 
malých motoriek. V ponuke 
je viacero modelov, v rôznych 

vyhotoveniach, v mnohých 
farbách tak, aby ulahodi-
li vkusu svojich majiteľov aj 
v najmenších detailoch.

sembra una vespa!
E. Piaggio sa pýtal, čo potre-
buje vojnou postihnuté Ta-
liansko najviac. Po troch me-
siacoch konštruktér Corradina 

D’Ascania, jeden z leteckých 
inžinierov, naprojektoval 
lacný dopravný prostriedok. 
E. Piaggio nadšene zvolal: 
„Sembra una vespa!“ (Vyzerá 
ako osa!)
Keď si C. D’Ascania dával otáz-
ku, prečo ľudia, ktorí nema-
jú peniaze na auto, nejazdia 
na motorke, nebol zoznam 

dôvodov dlhý. Na prvom mies-
te však dominoval dážď. Rie-
šením bol široký predný štít. 
Letecké znalosti sa prejavi-
li nielen v aerodynamických 
tvaroch, ale aj v zavesení 
predného kolesa len na jednej 
strane, podobne ako na pod-
vozku lietadla. Novátorské 
bolo tiež umiestnenie motora 
priamo pri zadnom kolese. Ne-
šlo o náhodu, vyriešilo prob-
lém s nastupovaním bez po-
treby obkročiť nádrž a motor. 
Navyše priamy prevod ukryté-
ho motora zbavil Vespu večne 
špinavej reťaze. Nevídaným 
riešením bolo aj rezervné ko-
leso, ktoré si v prípade defek-
tu na zničených cestách doká-
zal vymeniť každý. A bonusom 
plochá podlaha ako stvorená 
pre vysoké podpätky.

Vespa ako hviezda
Prototyp Vespy vyrobil zá-
vod v meste Pontedera v aprí-
li 1946. Reakcie boli rozpačité. 
Oblé tvary skútra pôsobili až 
priveľmi futuristicky, no zví-
ťazili praktické konštrukčné 

Osa na kolesách
Píše sa rok 1953 a krásna audrey Hepburnová 
sa preháňa ulicami Ríma na malej motorke. 
Film Prázdniny v Ríme sa stal obrovským 
hitom, no pokračoval aj druhým dejstvom. 
Odštartoval hviezdnu kariéru motorky Vespa, 
ktorá trvá dodnes.

AUTOR: JOZeF JakubČO
FOTO: aRCHÍV 

najnovší model Vespa 946 
je najluxusnejší, vyrába sa 
kompletne ručne a vyjde na 
deväťtisíc eur.
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riešenia. E. Piaggio projek-
tu veril a odštartoval prvých 
dvetisíc kusov. Bolo to správ-
ne rozhodnutie – luxusná ver-
zia s okrúhlym tachometrom, 
bočným stojanom a kolesami 
s bielym lemovaním sa stala 
hitom. Už o rok neskôr sa pre-
dalo takmer tritisíc kusov a do 
troch rokov od začiatku výro-
by zišlo z liniek dovedna 35-ti-
síc skútrov. Vespa sa stala sú-
časťou života Talianov, ale to 
bol len začiatok.
Dnes by sme to označili za do-
konalý marketingový ťah – 
Audrey Hepburnová na Vespe 
vo filme Prázdniny v Ríme 
urobila firme dokonalú rekla-
mu. Len v Taliansku stúpol 
počet majiteľov po premiére 
takmer dvojnásobne. Produk-
cia sa čoskoro rozšírila aj do 
ďalších krajín. Záujem mali 
v Nemecku, Francúzsku, Špa-
nielsku, vo Veľkej Británii, 
ale aj v Brazílii či Indii. Ve-
spa sa stala svetová. Časopis 
Times ju opísal ako komplet-
ne taliansky produkt, aký sa 
nezrodil od čias 
antického vojno-
vého voza. Zača-
li vznikať kluby 
priaznivcov a ob-
divovateľov. Za-
čiatkom šesťde-
siatych rokov, keď 
sa v Anglicku roz-
širovalo hnutie 
Mods, mala Vespa 
o úspech postara-
né. Mladý rocker 

oblečený v tesnom modernom 
obleku jazdiaci na elegantnom 
skútri bol obraz, ktorý pat-
ril k Londýnu tak ako cyklisti 
k Amsterdamu. Vespa sa stala 
synonymom slobody a symbo-
lom moderného životného štý-
lu. Vlna popularity sa tiahla 
od Japonska cez Hollywood až 
po najzapadnutejšie predmes-
tia Severnej Ameriky.
Každý chcel mať tento talian-
sky dizajnérsky zázrak. O po-
pularitu Vespy sa zaslúžili aj 
umelci. Používali ju pri nakrú-
caní filmov John Wayne i Steve 
McQueen. Talianskeho umelca 
Maurizia Lamponiho inšpiro-
vala pri tvorbe návrhu „riadid-
lovej“ lampičky, ktorú rozsvie-
tite tak, že „pridáte plyn“. Por-
tugalský tesár Carlos Alberto 
vytvoril zo siedmich druhov 
dreva funkčnú Vespu s pôvod-
ným motorom z roku 1957. Ve-
spa PX 200 došla v roku 1980 
do cieľa rely Paríž – Dakar. Ale 
na Vespe zahynul tiež neďa-
leko Turína Andrea Pininfa-
rina, slávny dizajnér Ferrari. 

Zaslúžene sa dostala až do 
Múzea moderného umenia 
v New Yorku.

Jasná budúcnosť
Vespa má dnes takmer sedem-
desiat rokov a počet jej zákaz-
níkov prekročil osemnásť mi-
liónov. Produkcia sa prispô-
sobuje súčasným trendom, 
dizajn však ostáva verný svoj-
im koreňom. Okrem klasického 

modelu Vespa PX, vyrábaného 
prakticky bez väčších zmien od 
roku 1978, pribudli do produk-
cie ďalšie modelové rady. V ro-
ku 2005 predstavili vo fabrike 
Piaggio modelový rad LX. V po-
nuke je ešte Vespa vo výrazne 
športovej úprave s označením 
S. Najvýkonnejší a najrých-
lejší skúter však Vespa ukrý-
va v modeli GTS Super, ktorý 
je naozaj malým dobrodruž-
stvom.
Piaggio Group pred niekoľký-
mi týždňami ukázala svetu, 
ako si predstavuje budúcnosť 
mopeda. Model Vespa 946 je 
návratom do dávnej histórie. 
Názov odkazuje na rok začiat-
ku sériovej výroby. Vespa bude 
tento model vyrábať komplet-
ne ručne. Cena sa približuje 
k hranici deväťtisíc eur. Model 
je priekopníkom nového troj-
ventilového motora Vespa 125 
3V s objemom 125 kubických 
centimetrov, výkonom 8,5 ki-
lowattu a spotrebou do dvoch 
litrov na sto kilometrov. Vespa 
sa vonkoncom nechystá do dô-
chodku. 

Dizajn motorky Vespa konštruktéra Corradina D’ascania (druhý zľava na snímke vpravo) sa udržal dodnes. 

model GTs super s motorom s objemom tristo 
kubických centimetrov je doteraz najrýchlejšia Vespa. 



Operený 
projektil

ak by mala tvrdosť úderu defi novať najrýchlejší 
šport, určite by ním nebol hokej. Zdeno Chára, drži-
teľ rekordu o najtvrdší úder, vystrelil puk rýchlosťou 
175 km/h. ivo „Hrozný“ karlovič dosiahol tenisovým 
podaním 251 km/h. malajzijský bedmintonový hráč 
Tan boon by sa však nad týmito číslami len pousmial.

malajzijčan lee Chong Wei je aktuálne 
svetovou jednotkou. Tak ako väčšina 
profesionálov používa rakety značky 
Yonex. 
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M
alajzijský bedmintonista Tan 
Boon je aktuálnym držiteľom 
najrýchlejšieho úderu v tomto 
športe. V laboratórnych pod-

mienkach dosiahol jeho smeč rýchlosť 
493 kilometrov za hodinu. Bedminton je 
suverénne najrýchlejší raketový šport. 
Výrazne to podporujú aj moderné tech-
nológie: znižujú odpor vzduchu, zlepšujú 
vlastnosti rakiet, ale aj techniku úderov.

Raketové technológie
Rýchlostný rekord dosiahol T. Boon pri 
testovaní nového modelu rakety Nano-
ray Z-Speed japonskej firmy Yonex. Vyni-
ká užším rámom, tenšou tyčkou i takzva-
ným shaftom, ktorý spája tyčku s hlavou 
rakety. Špeciálne uloženie kanálikov na 
uchytenie výpletu v hlave rakety až o de-
sať percent zväčšilo „sweet spot“, miesto 
uprostred rakety, ktoré je ideálne na zá-
sah košíka. Pri výrobe rakety použil Yo-
nex najmodernejšie materiály X-Fullere-
ne a Nanometric. Zvýšili tuhosť rakety 
o šesť percent i pružnosť rámu pri odo-
hraní košíka. Väčší trampolínový efekt 
pri kontakte s košíkom dáva úderu vyššiu 
presnosť i rýchlosť.
Najväčší európsky výrobca FZ Forza z Dán-
ska vybavil najnovší modelový rad rakiet 
technológiou SPS (String Power System). 

Hlava rakety má až 96 dier, vďaka čomu sú 
jednotlivé struny výpletu pri sebe oveľa 
bližšie. Testy ukázali, že sila úderu sa zvý-
šila o tridsať percent a výplet vydrží trikrát 
viac námahy. FZ Forza tiež zapracovala na 
shafte. Nová konštrukcia I-power spôsobi-
la, že rakety sú pružnejšie a pri údere rých-
lejšie. Vyváženie rakety sa pritom posunulo 

viac k hlave. Hráči, ktorí preferujú hru 
zápästím, môžu raketou švihať s ove-
ľa väčšou energiou.

Zaujímavé riešenie ponú-
ka anglická firma R.S.L. 
s raketou Evolution. Ide 
o prvú raketu, ktorú si 
môžu hráči používateľ-
sky prednastaviť. Sys-

tém WPS (Weight Posi-
tioning System) dovoľuje 

meniť vyváženie rakety, sta-
bilitu, silu, kontrolu a cit. Raketa 

Evolution je vlastne 48 rakiet v jednej.

Dôležitý výplet
Nie je pravda, že výplet napnutý na vyš-
šiu tuhosť poskytuje viac sily a silnejší 

úder. Tuhý výplet skôr umožní hrať s lep-
šou citlivosťou a vyššou presnosťou. Ak 
hráč preferuje silnejšie údery, mal by mať 
mäkší výplet.
Najdôležitejšou vlastnosťou vlákna je 
hrúbka. Paradoxne, tenšie vlákna býva-
jú silnejšie. Sú však menej trvácne a vý-
plet skôr praská. Americká firma Ashaway 
preto používa pri výrobe vlákien techno-
lógiu ZyWeaVe. Dokáže tak vyrobiť vlák-
na až o 25 percent ľahšie a pevnejšie ako 
štandardné 0,7-milimetrové vlákna kon-
kurencie. ZyWeaVe je patentovaná úprava 
jadra polymérových vlákien. Výsledkom 
úpravy je vyššia odolnosť proti naťahova-
niu a „strapateniu“, teda dlhšia životnosť. 
V bedmintone však platí, že hráči si „vlák-
no“ vyberajú podľa zvyku, nie kvôli tech-
nológiám.

neprekonateľné perie
S košíkmi to je v podstate jednoduché. 
Poznáme dva druhy: pierkové a plastové. 
Ešte nikomu sa však úplne nepodaril vy-
robiť umelý košík s vlastnosťami pierko-
vého. Pierkové košíky sú rýchlejšie a hráč 
má oveľa väčšiu kontrolu nad ich pohy-
bom. To je dôležité najmä pri smečoch, 
kde plastový po prudkom zrýchlení rých-
lo spomaľuje.
Na pierkový košík sa vyberajú tie naj-

kvalitnejšie husacie alebo kačacie pier-
ka. Spravidla iba sedem pierok z každého 
krídla. Všetky musia mať rovnaké vlast-
nosti, dĺžku a hmotnosť. Aj tie najmen-
šie nepresnosti by mohli mať negatívny 
vplyv na let košíka. Perie sa na začiatku 
dôkladne umyje a vysuší. Potom sa z ne-
ho vyrežú finálne pierka rovnakej veľko-
sti a opäť prechádzajú kontrolou farby, 
tvaru a vzhľadu. Každé pierko sa upraví 
do správneho uhla a zafixuje do korkovej 
hlavičky. Všetko sa robí ručne.
Aké výhody ponúkajú plastové košíky? 
Predovšetkým výdrž, počas hry znesú 
viac tvrdých úderov a preto sa nemusia 
tak často meniť.
A čo budúcnosť? Možno to vyznie ako sci-
-fi, no maximálnu výdrž a absolútnu pre-
nosnosť by zaručil hologram. Košík by 
takmer neexistoval, len by sa prekresľo-
val a hýbal podľa rýchlosti a spôsobu úde-
ru. Ak by trafil sieť alebo padol do autu, 
zmenil by farbu. Ale ak si uvedomíme, že 
ešte aj v 21. storočí je najlepším materiá-
lom perie, je takmer isté, že podoba bed-
mintonu sa tak rýchlo nezmení. 

Bedminton je suverénne najrýchlejší raketový šport.

Pierkový košík 
mizuno ns300

AUTOR: JOZeF JakubČO
FOTO: bWF



P
rvými tvorcami moza-
iky boli zrejme Egyp-
ťania, nasledovali ich 
Peržania a Gréci. Prá-

ve oni často vídali na svojich 
obchodných a dobrodružných 
cestách rôzne využitie mo-
zaiky. Bolo preto len otázkou 
času, kým sa tento umelecký 
spôsob výzdoby dostane aj do 
gréckych sídiel a domovov.
Gréci najčastejšie pokrýva-
li prekrásnymi mozaikami 
podlahy a začali tiež používať 

farebný mramor – prírodný 
i umelo sfarbený. Mozaika – 
opus musivum – sa zostavu-
je z drobných kociek, hrano-
lov alebo kolíkov, zo začiatku 
kamenných, neskôr sklených, 
osadzovaných do mäkkej 
omietky alebo tmelu. Zacho-
vané časti možno dodnes vi-
dieť napríklad v Pompejach. 
Sklené mozaikové kolíčky sa 
vyrábali na benátskom ostro-
ve Torcello v 7. a 8. storočí. 
Monumentálny štýl sklenej 

figurálnej mozaiky sa vytvo-
ril na stenách a klenbách sta-
rokresťanských bazilík a by-
zantských chrámov v 5. a 6. 
storočí. O niekoľko storočí ne-
skôr, presnejšie od 19. storo-
čia sa začala v mestách obja-
vovať aj takzvaná mozaiková 
dlažba.

moderná živica
V súčasnosti, keď sa digitali-
zuje všetko možné i nemožné, 
došlo aj na klasickú mozaiku. 

Už ste si možno skúsili nain-
štalovať program na tvorbu 
fotomozaiky a aplikovali ho na 
niektorú z vašich fotografií. 
Program analyzuje možnos-
ti snímky tak, aby následne 
priradené dlaždice čo možno 
najviac zodpovedali jej cel-
kovej štruktúre. Môžete sami 
spresniť rozmery dlaždíc, na-
staviť ich počet i počet ich opa-
kovaní.
Existuje aj profesionálna di-
gitálna mozaika, ktorá otvo-
rila netušené možnosti archi-
tektom, projektantom a dizaj-
nérom. Využíva modernejší 
materiál, živicu, ktorá nadvä-
zuje na klasické mozaiky z ka-
meňa, keramiky a skla. Kon-
zistencia živicových dielikov 

Digitálna mozaika
Zostavovanie drobných kociek do plošných fi gurálnych i ab-
straktných obrazcov sprevádza ľudstvo celé veky. Digitálna 
mozaika je produktom tretieho tisícročia.

52 | 53
l i F e s T Y l e

a r t



môže byť vďaka nastaveniu 
kryštalizácie počas výroby 
tvrdšia či mäkšia, presne pod-
ľa momentálnej potreby tvor-
cu. Táto možnosť nahrádza 
náročné procedúry a úpravy, 
ktoré vyžadovala klasická mo-
zaika. Pružné živicové dieliky 
majú v priereze tvar šošovky. 
Dobre sa prispôsobujú textú-
re a tvaru, ľahko sa upravujú 
rohy, zakrivenia, povrchová 
nerovnosť. Tvar dielikov môže 
byť ľubovoľne veľký, pravouh-
lý, hranatý i oválny či nepra-
videlný.
Produkt sa pokladá rovnako 
ako tradičná mozaika. Aplikuje 
sa na nosný materiál lepidlom 
a škárovacou hmotou. Ľahká 
živicová stavebnica nezaťažuje 

nosnú plochu (záťaž je okolo 
kilogramu na štvorcový me-
ter) a drží rovnako dobre na 
klasickej stene ako na sadro-
kartóne, dreve, polystyréne, 
skle či betóne, nespadne ani zo 
sadrokartónového podhľadu. 
Je vhodná pre vnútorné i von-
kajšie plochy, UV žiarenie ne-
má na kvalitu farby negatívny 
vplyv. Architekti ju objavili aj 
pre súkromné interiéry a po-
maly sa z kúpeľní a domácich 
bazénov posúvajú do vnútor-
ných priestorov.

neobmedzená fantázia
Pomocou špeciálneho soft-
véru pre techniku digitál-
nej potlače možno preniesť 
na drobné čiastočky mozaiky 

fotografiu, kresbu, obraz, 
grafiku, digitálny návrh, čo-
koľvek si vymyslíte. Predlo-
ha sa jednoducho rozloží na 
mozaiku ľubovoľného tvaru 
a veľkosti a potom opäť po-
skladá a umiestni na požado-
vaný podklad. Keďže každý ar-
chitekt či zadávateľ sám určí 
námet, tvar dielikov i nosný 
materiál, vzniká v podstate 
originálne dielo s individuál-
nym charakterom. Možnosť 
ľubovoľne meniť tvary dieli-
kov prináša aj ďalšie prekva-
pujúce variácie – do mozaiky 
možno vkladať iné materiály, 
napríklad piesok, zlato, ka-
mienky Swarovski, kávové zr-
ná alebo obilné zrnká. Veľkou 
prednosťou tejto techniky je 

oslobodzujúci pocit pri tvorbe, 
v podstate neexistujú žiadne 
obmedzenia.
Vo výrobnom procese sa začí-
na výberom snímky – obrazo-
vého námetu, reprodukuje sa 
a softvér vypočíta počet die-
likov potrebných na zhotove-
nie diela. Živica sa zodpoveda-
júcim spôsobom pigmentuje 
a opätovným skladaním sa vy-
tvoria presne očíslované pane-
ly. Ak sa niektorá časť mozaiky 
poškodí, stačí vyhľadať zodpo-
vedajúce číslo a pre opravu vy-
robiť len potrebný kúsok.
Najdôležitejším prvkom je len 
nechať voľne plynúť fantáziu 
a dobre si vybrať, na čo sa po-
tom budete dlho, dlho poze-
rať. 

Produkty talianskej spoločnosti Pepe & Con, ktorá sa zaoberá spojením živice a digi-
tálnej tlače, sú výsledkom desaťročného zbierania skúseností. 

AUTORKA: VlaDimÍRa sTORCHOVá
FOTO: PePe & COn



svetlo v kocke
Občas sa ocitneme v situácii, keď potrebujeme svetlo tam, kde žiadne nie je. Ne-
hovoríme len o prípadoch výpadku elektrickej energie, ale aj situáciách, keď je 
použitie hlavného osvetlenia nevhodné. Riešením môže byť Osram Loox Cuby. 
Zaujímavý dizajnový kúsok. Ide o miniatúrne LED svetlo s rozmermi 5 x 5 x 5 
centimetrov, ktoré môžete použiť ako náladové osvetlenie alebo lampičku na 
čítanie. Či už ste v aute, v stane alebo vás neočakávane zastihla na výlete tma, 
20 lumenov tejto „lampičky“ bude určite užitočných. Životnosť LED-ky je 20-ti-
síc hodín a nabíjať ju môžete cez USB rozhranie. Svetlo má hmotnosť 75 gramov 
a vďaka ohybnej úchytke ho môžete pripevniť naozaj všade. 

nezabudnuteľná kľúčenka
Zabúdať či strácať veci je prirodzená vlastnosť ľudí. Na pomoc, našťastie, prichá-
dzajú technológie. HipKey je inteligentná kľúčenka s alarmom, ktorú si „spárujete“ 
s iPhonom alebo iPodom pomocou technológie Bluetooth. HipKey je schopná okam-
žite reagovať, ak niekam odchádzate bez svojho telefónu alebo ak s ním odchádza 
niekto iný. K dispozícii máte niekoľko režimov. Alarm vydá zvukové upozornenie 
pri pohybe kľúčenky, čo sa hodí napríklad na zabezpečenie odloženého batohu ale-
bo kufra pri cestovaní. Detský mód vás zase upozorní, ak vaše dieťa odíde nad urče-
nú vzdialenosť od dvoch do päťdesiatich metrov. Vyhľadávací režim funguje tak, že 
stlačením tlačidla na spárovanom telefóne vyvoláte upozornenie, ktoré vám pomôže 
pri jeho lokalizácii. HipKey je vyrobený z hliníka, má tvar polmesiaca s polomerom 
2,5 centimetra a pohodlne sa vojde do vrecka alebo ho môžete nosiť na krku. 

Vesmírny čistič
Vedci z NASA museli vyriešiť pomer-
ne „bežný“ problém, ako eliminovať vzduš-
né nečistoty na Medzinárodnej vesmírnej stanici. 
Spolu s Univerzitou vo Wisconsine prišli na spôsob, ako 
účinne pohlcovať biologické patogény. Výsledkom je čistička vzdu-
chu Airocide, ktorá je po viac ako dvanástich rokoch testovania dostupná aj pre domácnosti. Airocide využíva úplne inú tech-
nológiu ako štandardné prístroje. Každá jednotka obsahuje komoru s vysoko reaktívnym katalyzátorom. Sú v nej tisíce malých 
sklených krúžkov pokryté oxidom titaničitým, ktorý pomocou intenzívneho svetla produkuje hydroxyly. Ak sa s nimi stretnú 
molekuly nečistôt, rozdelia sa na zväzky uhlíka a matice reaktívnych katalyzátorov následne „zneškodnia“ patogény. Nevzniká 
pritom ozón alebo iné plyny, navyše sa okrem oxidu titaničitého nepoužívajú žiadne iné chemické zložky. Výhodou čističky je, 
že nepotrebujete vymieňať alebo čistiť filtre.
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Príjemné zobúdzanie
Prebúdzať sa pri zvuku klasického budíka je zväčša veľmi nepríjemný začiatok 

náročného pracovného dňa. Existujú aj iné alternatívy, ako možno začať no-
vý deň. Najnovšie sa o slovo hlási zariadenie Illumi Ambient Wakeup Light. 

Prístroj vyvoláva efekt podobný rannému brieždeniu alebo východu sln-
ka. Stačí, ak si stiahnete aplikáciu a „budík“ pripojíte k svojmu smartfó-

nu. Táto kombinácia dokáže monitorovať spánkové cykly a naprogra-
movať ideálny moment, keď vás zobudí. V momente alebo fáze takzva-
ného ľahkého spánku sa organizmus dostáva do stavu prirodzeného 
prebúdzania. Vtedy zariadenie začne svetlom simulovať východ sln-
ka. Vybrať si môžete z niekoľkých farieb. K dispozícii je aj sprievod-
ná hudba a šesť prednastavených režimov, z ktorých každý evokuje 
iný pocit pri zobúdzaní. Illumi Ambient Wakeup Light je navyše veľ-
mi zaujímavým dizajnérskym kúskom, ktorý ozvláštni každý nočný 
stolík. 

lekársky trikodér
V seriáli Star Trek sa objavilo niekoľko technických hračiek, ktoré síce v čase 

nakrúcania neboli ešte realitou, inšpirovali však budúcich vývojárov. Jed-
nou z nich je určite trikodér. Malé zariadenie určené na zbieranie a ana-

lýzu dát. Spoločnosť Scanadu vyrobila niečo podobné a verejne prizná-
va, že inšpiráciu hľadali na vesmírnej lodi Enterprise. Vecička sa vo-
lá Scout a slúži ako domáci lekársky senzor, ktorý zbiera informácie 
o všetkých vitálnych funkciách človeka. Dokáže odmerať krvný tlak, 
pulz, teplotu, respiračný profil, emocionálny stres a ponúka dokon-
ca funkciu elektrokardiogramu. Scout funguje tak, že si ho priložíte 
k hlave v čelovej oblasti a prístroj začne so získavaním údajov. Zobrazo-

vanie dát je vyriešené odosielaním do vášho smartfónu. Scanadu Scout 
je práve vo vývoji a čoskoro sa bude uchádzať o povolenie od zdravotníc-

kych úradov.

„Furtšľap“ na batérie
Bicykel s elektromotorom by sme mohli ľahko zaradiť do kategórie typu „bez-
alkoholické pivo“. Ak sa takéto pivo podarí, alkohol mu vôbec nechý-
ba. Taký je aj elektrobicykel Vanmoof 10. Mestský dopravný pros-
triedok, ktorý zúročil vývoj elektromotorov v automobilovom 
priemysle. Navyše prináša kombináciu technológie GPS 
tracking a inteligentného riadenia výkonu. A, samozrej-
me, dizajnéri sa na ráme a celkovom vzhľade vyhrali do 
posledného detailu. Rám je z eloxovaného hliníka, do 
ktorého je nenápadne uložená 209-watthodinová baté-
ria, umožňujúca bicyklu dojazd 30 až 60 kilometrov na 
jedno nabitie. Vydrží tak tri hodiny. Dojazd však zá-
visí od spôsobu jazdy a poveternostných podmienok. 
Palubný počítať monitoruje správanie bicykla a pod-
ľa toho nastaví aj výkon 250-wattového motora, ulože-
ného v náboji predného kolesa. Použitá technológia je 
schopná zvýšiť výkon „šliapania“ až o 80 percent. Dizajné-
ri do rámu integrovali aj prehľadný displej, ktorý informuje 
o stave batérie alebo o výkone a napájaní motora.
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Legendárna tatranská električka Kométa je vďaka partnerom 
a sponzorom zachránená a opäť premáva vo Vysokých Tatrách. 
Po náročnej oprave motorov poškodených bleskom sa vrátila 
do služby turistom. Príďte si pozrieť skvost tatranských železníc 
zblízka a zažite čarovnú jazdu Kométou.

www.tatranskakometa.sk

Vrátili sme 
Kométu do Tatier
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