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Vážení čitatelia, milí priatelia,
mestá boli odjakživa motormi rozvoja. 
Nie je náhoda, že Nemecko, Švajčiarsko 
či sever Talianska, ktoré patria medzi 
najvyspelejšie európske územia – vznik-
li spojením bohatých mestských štátov 
a regiónov. Mestá zostali aj dnes magne-
tom biznisu, vzdelanosti a kultúry. Eu-
rópska únia začína chápať, že podpora 
rozvinutých aglomerácií by mohla byť 
vhodnou odpoveďou na krízu a ponúk-
la by šancu naštartovať ekonomiku. Na 
Slovensku dnes žije v mestách vyše polo-
vice obyvateľov. Viaceré majú potenciál 
udržať rozvoj v širšom okolí, aby aj oby-
vatelia z vidieka získali prístup k lepším 
službám, práci i kultúre. Vyspelé techno-
lógie to ešte viac uľahčia a zjednodušia. 
Umožnia prepojiť celé mestské regióny 
spoľahlivým dopravným systémom, vý-
konnou energetickou infraštruktúrou, 

či vyspelými zdravotnými službami. Ne-
prinesú len efektívnosť, ale aj synergie, 
ktoré podporia ďalší rozvoj. Magazín 
VISIONS pravidelne predstavuje riešenia, 
ktoré všestranne zlepšujú život v mes-
tách. Tentoraz v téme čísla ukáže ucelený 
koncept „smart city“, schopný poskytnúť 
obyvateľom miest a blízkeho okolia kom-
fort, čistotu, bezpečnosť a viac komunál-
nej demokracie. 

Vladimír Slezák
generálny riaditeľ 

Siemens s.r.o.
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Pohľad z výšky sedemsto kilometrov na najväčšiu „veternú 
farmu“ London Array, ktorá dodáva elektrinu pol miliónu 
britských domácností. Zaberá rozlohu sto štvorcových kilo-
metrov pri pobreží blízko ústia Temže do Severného mora. 
Snímka vznikla pred rokom, v čase spustenia 175 veterných 
turbín umiestnených 650 až 1 200 metrov od seba. Biele body 
sú 147-metrové stožiare, vidno tiež brázdy po lodiach a far-
bu mora mení bledší jarný nános z Temže. Snímku zhotovi-
la kamera vedeckého satelitu Ladstat 8 s rozlíšením pätnásť 
metrov. 

London Array vidno z vesmíru

Rieka Temža

Cleve Hill
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Mestská doprava 
schovaná v tablete
Pomocou softvéru Sitraffic SmartGuard 
spoločnosti Siemens sa môžu dispečeri 

mestskej dopravy napojiť na centrálny 
riadiaci systém cez takzvaný Priva-

te Cloud aj prostredníctvom svojho 
počítača, tabletu alebo smartfó-

nu. Umožní im pohodlne a efek-
tívne riadiť dopravné systémy, 

napríklad semafory alebo 
parkoviská, z akéhokoľ-

vek miesta, ako keby stáli 
pred centrálnym do-

pravným počítačom.

Nová generácia Velaro D ponúka komfort
Od decembra minulého roka jazdia na vysokorýchlostných tra-
tiach Deutsche Bahn vlakové súpravy Velaro D. Modernizovaná ge-
nerácia ICE 3 zvýšila energetickú účinnosť a flexibilitu prevádzky, 
rovnako aj komfort pre cestujúcich. Aerodynamiku vlaku optima-
lizovali na zníženie odporu vzduchu, ktorý je teraz o pätinu menší 
ako v predchádzajúcom modeli. Velaro D je tiež prvý vysokorých-
lostný vlak vo farbách Deutsche Bahn vybavený na oboch stranách 
výťahom pre vozičkárov. „Nový ICE 3 ponúka našim zákazníkom 
plusy v službách i komforte. Cestujúci sledujú na monitoroch prej-
denú trasu, pričom môžu pohodlne stolovať v reštaurácii a viesť sa 
naprieč Nemeckom rýchlosťou tristo kilometrov za hodinu,“ kon-
štatuje Andreas Busemann, ktorý sa v Deutsche Bahn stará o diaľ-
kovú dopravu cestujúcich. Modernizované ICE vlaky uľahčujú ces-
tovanie najmä hendikepovaným pasažierom s obmedzenou schop-
nosťou pohybu a orientácie. Nielen vďaka výťahom pre vozičkárov. 
Zrakovo postihnutým a nevidiacim pomáha hmatový navádzací 
systém vrátane označenia sedadiel číslami čitateľnými hmatom. 
Okrem toho v dlhších úsekoch chodieb sú držadlá, ktorých sa mož-
no zachytiť, rovnako aj na sedadlách pri uličkách. Všetky dvere vo 
vozňoch sú navrhnuté so silnejšími viditeľnými kontrastmi.

Trondheim je centrom „morských inovácií“
Nórske mesto Trondheim je vďaka výskumníkom spoločnos-
ti Siemens významným centrom nápadov a inovácií. Vznikol tu 
prvý elektrický trajekt na svete, osemdesiat metrov dlhá loď, kto-
rú uvedú do pravidelnej prevádzky v nórskom Sognefjorde v ro-
ku 2015. Trajekt poháňa batéria, ktorá sa po každej ceste dobi-
je za desať minút v doku, kým cestujúci nastúpia na palubu. Od 
roku 2011 v Trondheime pracujú aj na „elektrifikácii oceánske-
ho dna“. V unikátnom laboratóriu vedci skúmajú správanie sieťo-
vých komponentov vystavených extrémnym tlakom vody. Cieľom 
je rozvinúť na morskom dne rozvodnú sieť, ktorá bude dodávať 
energiu veľkým ropným zariadeniam do trojkilometrovej hĺbky. 
Technologické časti tu testujú enormným tlakom a potom skú-
majú, či nevznikli malé praskliny alebo deformácie.
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Supercitlivý tomograf zmení diagnostiku
Revolučný počítačový tomograf (CT) Somatom Force spoločnosti 
Siemens potvrdil očakávania tvorcov – presnejšie diagnostiko-
vať ochorenia pri podstatne nižšej záťaži pacientov. Supercitlivý 
tomograf prekonáva limity, ktoré doteraz obmedzovali využitie 
počítačovej tomografie. Jeho základom je tretia generácia tech-
nológie Dual Source so skenermi s dvoma röntgenovými trubi-
cami Vectron a citlivé snímače. Vystačí s výkonom dvadsať mili-
sievertov, pričom štandardná klasická technológia vyžaduje až 
päťdesiat milisievertov. Schopnosti prístroja tak dovoľujú pod-
statne znížiť dávky kontrastného média. Pri vyšetreniach hrud-
níka vystačí s 25 až 35 mililitrami kontrastnej látky, čo je len 
štvrtina zvyčajného množstva. Somatom Force je zvlášť vhod-
ný na vyšetrenia pľúc – technológia Turbo Flash Mode a špeciál-
ne spektrálne filtre optimalizujú röntgenové žiarenie a zvyšujú 
kontrast pri snímkovaní mäkkých tkanív. Výsledkom je o polo-
vicu nižšia dávka žiarenia v porovnaní s najmodernejšími RTG 
prístrojmi. Technológia je pritom schopná zachytiť až 75-cen-
timetrové zorné pole, takže pokryje oba pľúcne laloky. Vďaka 
extrémne rýchlemu režimu skenovania zobrazí celý hrudník za 
jednu sekundu. Pacient tak vôbec nemusí zadržať dych a elimi-
nujú sa ruchy zo zvýšeného tepu srdca. Somatom Force význam-
ne prispieva aj k účinnosti liečby. Disponuje 4D zobrazovaním, 
ktoré sleduje funkciu orgánov a ciev súčasne s ich morfológiou. 
Dokáže tak testovať účinnosť liečby už v jej začiatočnej fáze. 

Oči pre priemyselné roboty
Siemens rozširuje optické rozpoznávacie schopnosti výrobných 
zariadení. Základom sú rozšírené schopnosti softvéru Pat Ge-
nius. Dokáže vyhodnotiť obraz z kamery identifikáciou celého 
objektu alebo jeho tvar na základe niekoľkých znakov. Systém 
možno jednoducho integrovať do priemyselných ovládacích prv-
kov ako Simatic, Simotion alebo Sinumerik a použiť napríklad 
na riadenie robotov. Lepšia schopnosť rozpoznávať objekty sa 
využije najmä v automobilom priemysle, elektronike a farmácii. 
Zabezpečí, aby sa nainštaloval správny počet prvkov, do balíčka 
uložilo požadované množstvo dielcov, skontroluje tiež kvalitu 
tlače a umiestnenie informačných štítkov na obaloch. Vo výrobe 
dokáže sledovať polohu a počet komponentov, ktoré čakajú na 
spracovanie alebo automatickú montáž robotmi.

2 500
operácií za minútu zvládne 
softvér Pat Genius 

Siemens sa predstavil na Strednom východe
Nové sídlo spoločnosti Siemens v púšti emirátu Abú Zabí demonštruje úspory energie. Vďaka ekologickým materiálom a energeticky 
účinným technológiám spotrebuje až o 50 percent menej energie v porovnaní s bežnými budovami rovnakej veľkosti.



Dokonalý zvukový zážitok
Spoločnosť Siemens predstavila nového pomocníka pre ľudí so silne 
poškodeným sluchom, vhodného aj pre deti. Aby sa modernizované 
slúchadlo Nitro vošlo do ich menších uší, je o tretinu tenšie ako jeho 
predchodca, zato vybavené extrémne výkonnými mikročipmi. Od-
borníci považujú využitú technológiu BestSound za vrchol súčas-
ných možností. Zariadenie ponúka bezprecedentnú hlasitosť aj pri 
vysokom zosilnení, potrebnom pre ťažko sluchovo postihnutých po-
užívateľov. Zároveň ponúka vyvážený a príjemný zvukový zážitok. 
Slúchadlo prijíma zvukové vlny dvoma mikrofónmi, mikročipy roz-
delia zvukové vlny na individuálne frekvenčné rozsahy, na ktorých 
základe vytvárajú jemne vyladený zvuk bez ohľadu na okolitú akus-
tickú situáciu. Srdcom technológie BestSound je čip Micon vyvinutý 
spoločnosťou Siemens. Dokáže spracovať 250 miliónov príkazov za 
sekundu, pričom signály z dvoch mikrofónov sa analyzujú individu-
álne a paralelne, čím sa rýchlejšie identifikuje zdroj zvuku.

Hybridný pohon pre 
stredne veľké lietadlo
Druhú generáciu lietadla s hybridným pohonom 
predstavili konštruktéri konzorcia firiem Siemens, 
EADS a Diamond Aircraft. Rovnako ako jeho dva roky 
starého predchodcu nový stroj poháňa elektromotor 
napájaným z generátora rozkrúcaného spaľovacím 
motorom. Vďaka tomuto usporiadaniu môže spaľo-
vací motor pracovať rovnomerne v optimálnych otáč-
kach, čo znižuje spotrebu paliva o plných 25 percent. 
V porovnaní s predchádzajúcou verziu sa vývojárom 
podarilo znížiť hmotnosť integrovaného pohonné-
ho systému približne o sto kilogramov. Vďaka varia-
bilnému výkonu by navyše mohol hybridný systém 
v blízkej budúcnosti poháňať aj lietadlá s kapacitou 
až sto pasažierov.

Biopalivá ako produkt oceliarní
Oceliarsky priemysel patrí so 6,7 percenta z cel-
kových emisií CO2 k najväčším producentom tohto 
skleníkového plynu. Nové možnosti, ako túto hod-
notu znížiť, hľadajú spoločne vedci spoločností Sie-
mens a LanzaTech. Cieľom je využívať plyny z vy-
sokých pecí, konvertorov a ďalších metalurgických 
zariadení na výrobu organických palív a chemiká-
lií, napríklad etanolu, acetónu či kyseliny octovej. 
Kľúčom sú špeciálne mikroorganizmy, ktoré doká-
žu plyny, okrem CO2 napríklad aj oxid uhoľnatý či 
vodík, spracúvať a vytvárať z nich ďalej upotrebi-
teľné zlúčeniny.
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Bezplatný internet pre celý svet
Nový projekt Outernet chce prostredníctvom stoviek satelitov umožniť bez-
platný prístup k internetu kdekoľvek na svete a pre kohokoľvek už v júni 2015. 
Za ambicióznym nápadom je organizácia Media Development Investment 
Fund, ktorú založil miliardár George Soros. Plán si podľa odhadov vyžiada 
úvodnú investíciu v desiatkach miliónov dolárov. Organizácia chce vyniesť do 
vesmíru stovky malých satelitov, ktoré vytvoria okolo Zeme hustú sieť prístu-
pových bodov k internetu. Tieto prístupové body vesmírnej Wi-Fi siete bu-
dú prepojené s pozemnými stanicami. Ak sa podarí získať dostatoč-
ný kapitál a tiež presvedčiť NASA, má byť ešte tento rok tech-
nológia vyskúšaná v rámci jednej z misií na Medzinárodnú 
vesmírnu stanicu. Podľa vedúceho projektu Syeda Karima neexistujú nijaké 
technické prekážky v realizácii plánu. Prístup k internetu má v súčasnosti len 
60 percent svetovej populácie, jeho všeobecné sprístupnenie by pomohlo pre-
dovšetkým obyvateľom chudobnejších krajín.

Stepní bežci mapujú javy na púšti
Izraelský priemyselný dizajnér Shlomi Mir sa pri vytváraní autonómnej mapovacej jed-
notky Tumbleweed inšpiroval vetrom unášanými guľami známymi z westernov, takzva-
nými stepnými bežcami. Vetrom hnaná guľa slúži na samostatný zber dát. Dezertifiká-
cia, čiže postupné rozširovanie púšte, je problém takmer tretiny suchozemského sveta. 
Aj keď je tento fenomén už dlho známy, len málo sa vie o jeho fyzických mechanizmoch, 
napríklad o tvorbe dún činnosťou vetra. Shlomi Mir mal pôvodne iný plán. Chcel gu-
le s odolnou kovovou konštrukciou, ktoré sú obtiahnuté plachtou a majú zabudovanú 
GPS navigáciu, využiť pri výseve púšte. Po niekoľkých pokusoch však zistil, že táto myš-
lienka nie je reálna. Z Tumbleweedu vytvoril prostriedok, ktorý získava unikátne úda-
je o prúdení a rýchlosti vetra a ktorý zároveň vytvára trojrozmerný model púšte. Vďaka 
takto získaným informáciám bude možné určiť, ktoré oblasti budú v blízkom čase ohro-
zené zapieskovaním. Viac sa bádatelia dozvedia aj o samotnom mechanizme šírenia púš-
tí. Namiesto solárnych panelov alebo iného typu zdroja elektriny zberače dát využívajú 
silu vetra. Výplet funguje ako plachta lode, ktorá pri každom väčšom poryve guľu posu-
nie ďalej. Vyrobená kinetická energia pritom postačuje na prevádzku senzorov aj GPS.

Robotické obleky  
s tekutým pancierom
Prvé tri prototypy revolučného vojenského 
robotického obleku Talos by sa mali otesto-
vať už v júni. Ak sa potvrdí, že použité tech-
nológie sú už dostatočne vyzreté, od roku 
2018 nimi začnú vybavovať operátorov špe-
ciálnych síl. „Oblek, ak bude fungovať správ-
ne, prinesie revolučné zlepšenie ochrany 
a schopností vojaka,“ povedal admirál Wil-
liam McRaven, šéf veliteľstva pre špeciálne 
operácie, ktorý je zároveň duchovným ot-
com projektu. Oblek sa skladá z niekoľkých 
kľúčových systémov, pričom najdôležitejším 
je celotelové brnenie založené na tekutom 
pancieri. Jeho základom je magnetoreologic-
ká kvapalina, ktorá sa pôsobením magne-
tického poľa alebo elektrického prúdu počas 
niekoľkých milisekúnd mení na pevnú látku 
s obrovskou viskozitou. Ďalším systémom je 
elektromechanická vonkajšia kostra umož-
ňujúca vojakovi niesť veľkú záťaž. Tretím dô-
ležitým podsystémom sú situačné displeje 
a signalizačné systémy poskytujúce dokona-
lý prehľad o dianí v okolí. Na projekte pracu-
je takmer šesťdesiat súkromných spoločnos-
tí, šestnásť vládnych agentúr, trinásť uni-
verzít a desať národných laboratórií.

Zdroj: Stars and Stripes



Nemocnice čaká 
zmena paradigmy

AUTOR: ĽUBOMíR JURINA
FOTO: MIROSLAV NÔTA
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 Ako manažér meníte pro-
stredia. Z čistého biznisu ste 
svojho času prestúpili do So-
ciálnej poisťovne, ktorá je 
blízka štátnej správe. Teraz 
vediete sieť nemocníc Svet 
zdravia. Čo vás motivuje 
k zmenám? 
Nemám vo zvyku ísť ľahšou 
cestou. Navyše, medzi prie-
myslom, štátnou či verejnou 
správou a nemocnicami je viac 
podobností, ako by sa na prvý 
pohľad zdalo. Vždy je to o ľu-
ďoch a komunikácii, základom 
je viera v hodnoty a schopnos-
ti kolegov. Je dokázané, že vý-
sledok sa skôr či neskôr dosta-
ví, ak sa stretne rozum, zanie-
tenie a srdce. 

 Čím vás prekvapilo pros-
tredie zdravotníctva? 
Nevstupoval som sem s ilúzia-
mi, takže asi ničím. Za pred-
chádzajúce roky som sa v pa-

pierenskom priemysel veľa na-
učil. Mal som šťastie pracovať 
s vyspelými firmami, ktoré si 
vysoko ctili hodnoty, neriadili 
sa u nás stále rozšírenou zá-
sadou, podľa ktorej „čo nie je 
zakázané, je povolené“. V de-
väťdesiatych rokoch sa tak 
v priemysle veľa vecí zmeni-
lo. Naopak, nemocnice nebo-
li vystavené žiadnemu tlaku, 
každú neefektívnosť zriaďo-
vateľ, teda štát, napokon vyfi-
nancoval. Problémy v zdravot-
níctve sa tak naakumulovali – 
na rozdiel od fabrík, kde sa za 
chyby platilo krachmi a došlo 
k prečisteniu celých odvetví. 
Tak ako sa pred časom zmeni-
la paradigma v priemysle, te-
raz je na rade zdravotníctvo.

 Zdravotníctvo sa výraz-
ne nemenilo možno aj pre-
to, lebo sa riadi solidárnymi 
prvkami. Predsa len nemusí 
bojovať o klientov na konku-
renčnom trhu, prichádzajú 
sami, keď potrebujú pomoc. 
Ale zdravotníctvo je služba 

ako každá iná, s cieľom vrátiť 
človeku zdravie alebo v kraj-
nom prípade aspoň zmierniť 
utrpenie. Za zásadné považu-
jem zachovanie princípu ľud-
skosti a tiež odstránenie po-
krytectva, ktoré v zdravotníc-
tve vládne.

 Pokrytectva? Čo máte na 
mysli?
Prejavuje sa skrývaním za 
mantru vyjadrenú slovami 
„všetko pre pacienta“. Naprí-
klad zlé hospodárenie alebo 
chyby manažmentu sa vydáva-
jú za humánny prístup k pa-
cientovi. Prekvapuje ma, že 
spoločnosť toleruje dlhodobú 
stratovosť nemocníc, veď mô-
že byť výsledkom zlého ria-
denia, obstarávania a správa-
nia sa. Na druhej strane snaha 
o efektívne hospodárenie sa 
vníma ako nedostatok huma-
nizmu. My chceme, aby naše 

nemocnice produkovali zisk, 
veď ten sa v konečnom dô-
sledku vráti späť v podobe in-
vestícií. V tomto roku to bu-
de takmer šesť miliónov eur, 
nielen na techniku, ale aj na 
modernizáciu budov. O ne-
humánnom správaní by sme 
mohli hovoriť až vtedy, ak by 
sa z nemocníc odsávali penia-
ze na úplne iné účely a to sa 
nedeje. 

 Efektívnosť verzus kva-
lita je večnou dilemou ma-
nažmentu zdravotníctva. 
Efektívnosť určite nie jej ne-
priateľom pacienta. Naopak, 
neefektívnosť je synonymom 
slov ako neudržateľnosť, ne-
zodpovednosť, úpadok a ná-
sledná strata kvality pre pa-
cienta. Efektívnosť nemocníc 
teda nie je len „panské hun-
cútstvo“, ale nevyhnutnosť pre 
nemocnicu i pacienta.

 Vediete sieť regionál-
nych nemocníc, aktuálne 
osem, kúpu troch ďalších 

Manažérske myslenie 
v slovenskom 
zdravotníctve výrazne 
zaostalo za priemyslom. 
Nemocnice doteraz 
neboli pod ekonomickým 
tlakom, aby hľadali 
spôsob, ako sa zmeniť. 
„Chceme ukázať, že 
zdravotnícke zariadenia 
možno nastaviť tak, 
aby negenerovali straty 
a zlepšili pritom svoje 
služby občanom,“ hovorí 
Ľuboš Lopatka, generálny 
riaditeľ Sveta zdravia. 
Avizuje nutnú zmenu 
paradigmy v celom 
zdravotníctve.

Tak ako sa pred časom zmenila paradigma v priemys-
le, teraz je na rade zdravotníctvo.



schvaľuje Protimonopolný 
úrad SR. Čo považujete mo-
mentálna za najdôležitejšie? 
V našich nemocniciach zostá-
va ešte veľa práce, lebo dvad-
saťročný úpadok nemožno 
odstrániť za rok a ani za dva. 
Teší ma však, že kvalita zdra-
votnej starostlivosti postupne 
rastie – cesta pritom nevedie 
len cez dobre vybavené praco-
viská, ale takisto cez správny 
výber ľudí, poriadok v proce-
soch a organizácii práce, ako 
aj spravodlivý a motivačný 
systém. Spokojnosť pacientov 
interne meriame a pravidelne 
štvrťročne vyhodnocujeme. 
Mám radosť, že sa z kvartálu 
na kvartál zvyšuje.

 V tomto roku pripravujete 
redizajn nemocníc, na Slo-
vensku revolučný prístup. 
Mal by zaviesť do skupiny 
synergiu. Čo tým sledujete?
Ide o komplexnú zmenu, vy-
jadrenú slovami kvalita a už 
spomínaná efektívnosť. Naše 
nemocnice nazval jeden z ria-
diteľov „nemocnicami novej 
príležitosti“. Naozaj stačí uro-
biť viacero racionalizačných 

zmien a efektívnosť sa pod-
statne zvýši. Napriek tomu, že 
niektoré z nemocníc sa stava-
li aj dvadsať rokov, z hľadiska 
toku zdravotných služieb sú 
neuveriteľne neefektívne. Pri 
vyšetrení pacienta dochádza 
k zbytočným presunom, ča-

sovým prestojom, chceme ich 
preto rekonštruovať a prebu-
dovať na nevyhnutnú plochu, 
aby sa manažment pacienta 
zlepšil.

 Meradlom efektívnosti je 
najmä využitie lôžok a dĺžka 
hospitalizácie. 
Pracujeme na efektívnom vy-
užití lôžok a na optimálnej 
hospitalizácii. Samozrejme, 
pacient nemôže odísť z ne-
mocnice chorý alebo s problé-
mami, na druhej strane dlhší 
pobyt prináša aj riziká, naprí-
klad nozokomiálne nákazy. 
Pre každú diagnózu je odpo-
ručená dĺžka hospitalizácie 

a záujmom pacienta i jeho ro-
diny, samozrejme, je, aby bol 
pobyt v nemocnici čo najkrat-
ší. Je to na prospech pacienta, 
nemocnice a aj zdravotnej po-
isťovne. Porovnávame dĺžky 
hospitalizácie v našich nemoc-
niciach s priemerom Sloven-

ska, ale i s inými nemocnica-
mi Sveta zdravia a stáva sa, že 
niekde pacienti strávia s rov-
nakou diagnózou aj dvojná-
sobne dlhšie obdobie. Zme-
na je otázkou prebiehajúce-
ho dialógu s lekármi, práce 
v kompetenčných tímoch, lebo 
často tam nie je medicínsky 
dôvod, ide skôr o zvyk alebo 
zlý manažment pacienta.

 A čo investície do medi-
cínskej techniky? V priemys-
le prinášajú vyššiu efektív-
nosť najmä vyspelé techno-
lógie. 
Snažím sa počítať návratnosť 
každej investície, bez ohľadu 

na to, v akej oblasti pôsobím, 
a nemyslím si, že by sme sa 
tým v zdravotníctve dopúšťa-
li niečoho nekalého. Na vy-
svetlenie uvediem niekoľko 
príkladov. Nielen v nemoc-
niciach, ale aj v priemysle sa 
často odsúhlasia investície 
bez návratnosti. Napríklad ta-
ké, ktoré zvyšujú bezpečnosť 
práce či sú nevyhnutné z en-
vironmentálneho hľadiska. 
V nemocniciach je to podob-
né – investujeme občas aj tam, 
kde návratnosť nevychádza 
tak, ako by sme si želali (naj-
mä akútne, život zachraňujú-
ce zásahy). Za veľmi dôležité 
považujem územné rozmiest-
nenie špecializovaných pra-
covísk, lebo ak máme drahé 
prístrojové vybavenia, obraz-
ne povedané, v každej dedi-
ne, je to nielen drahé riešenie, 
ale i riešenie zväčša prináša-
júce nízku kvalitu zdravotnej 
starostlivosti pre nedostatok 
kvalitného personálu a jeho 
skúseností. 
Takže v priemysle aj zdravot-
níctve sa často robia rozhod-
nutia bez ekonomickej návrat-
nosti, nesmie sa to však stať 

Neefektívnosť je synonymom pre neudržateľnosť, ne-
zodpovednosť, úpadok a s tým súvisiacu stratu kvality 
pre pacienta.
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pravidlom. A už vôbec tým 
nemožno vysvetľovať pohodl-
nosť hľadať dobré a správne 
riešenia, lebo nie nadarmo sa 
hovorí – čo sa nedá merať, ne-
dá sa ani riadiť.

 Zdravotníctvo je najmä 
o ľuďoch. Aké je to riadiť 
lekárov? Zvyknú vravieť, 
že ich profesia je poslaním 
a nemá sa riadiť len ekono-
mickými parametrami. 
Vždy som si vážil kolegov, 
ktorí bravúrne ovládajú svo-
ju profesiu. Lekári sú svojím 
vzdelaním špecifickí, navyše 
cítia, že za posledných dvad-
sať rokov strácajú na Sloven-
sku spoločenský status. Tým, 
že sú úzko špecializovaní, 
mnohé veci vnímajú inak. 
Otvorene s nimi komuniku-
jeme, pripravujeme pre nich 
akési ekonomické minimum, 
aby chápali aj širšie súvislosti 
ich práce.

 Hlavný problém leká-
rov je, že pokles statusu sa 
prejavil najmä v mzdovom 
ohodnotení.
Lenže cesta k adekvátnemu 
ohodnoteniu vedie len cez 
poriadok, fungujúci systém 
a rast produktivity práce. Inak 
by to odporovalo ekonomic-
kým pravidlám a bolo by to 
nedôstojné aj pre samých leká-
rov. Určite som za ekonomicky 
opodstatnené zvyšovanie pla-
tov, či už lekárov alebo sestier 
a ostatných zdravotníckych 
pracovníkov, ale len výhradne 
ako výsledok dialógu zdravot-
nícky pracovník – nemocnica.

 Sú nemocnice Sveta zdra-
via atraktívnym zamestná-
vateľom pre lekárov? 
Verím, že áno. Nemám pritom 
na mysli len mzdu, ale aj pra-
covné podmienky, prístrojovú 
techniku, perspektívu a atmo-
sféru na pracoviskách. Ale ne-
tajím, že v personálnej oblasti 
riešime tiež komplex problé-
mov – chýba nám minimálne 
jedna generácia lekárov, akosi 
sa roztratili, odišli do súkrom-
nej praxe, farmaceutických 
firiem alebo do zahraničia. 

V menej atraktívnych oblas-
tiach Slovenska je problém 
získať dobrého lekára. Dá sa 
to len za cenu preplatenia, čo 
na druhej strane brzdí očistný 
proces, pretože vedia, že dopyt 

po kvalitných lekároch je vyš-
ší ako ponuka. Navyše pri star-
ších lekároch je malá šanca na 
zmenu myslenia. A tá je najdô-
ležitejším prvkom redizajnu, 
pretože myslenie v zdravotníc-
tve ustrnulo kdesi na úrovni 
osemdesiatych rokov minulé-
ho storočia napriek tomu, že 
sa v nemocniciach používajú 
prístroje na úrovni začiatku 
tretieho tisícročia.

Zdravotnú starostlivosť fi-
nancujú poisťovne. Dôvera 
patrí do portfólia rovnakého 

vlastníka ako Sveta zdravia. 
Predpokladáte aj tu nejaké 
synergie?
Úlohou zdravotnej poisťovne 
je chrániť svoje ekonomické 
záujmy. Dôveru berieme ako 

každú inú poisťovňu a, para-
doxne, sa k nám správa prís-
nejšie než ostatné. Ale to je 
v poriadku, robí si len svoju 
prácu. Aj preto sme koncom 
minulého roka veľmi ocenili 
finančný príspevok poisťovne 
Dôvera do našich nemocníc, 
kde sme vďaka tomu prebudo-
vali časť nemocničných izieb 
na nadštandardné.

 Bude sa sieť Sveta zdravia 
naďalej rozrastať? Akú veľ-
kosť považujete za ideálnu? 
Určite máme záujem rásť 

i naďalej, pokiaľ sa obmedzím 
iba na Slovensko, tak máme 
ambíciu stať sa celosloven-
ským hráčom. Byť väčší zna-
mená byť efektívnejší, lepšie 
prístrojovo vybavený, dôsled-
nejšie špecializovaný s väčším 
počtom kompetenčných cen-
tier, viac pacientsky oriento-
vaný.

 Chcete rozširovať sieť ná-
kupom starších neefektív-
nych nemocníc alebo plánu-
jete aj stavbu nových moder-
ných zariadení? 
Budeme rásť novými akvizí-
ciami, ale vážne uvažujeme 
aj o výstavbe novej nemoc-
nice v Michalovciach, ktorú 
nazývame „nemocnica novej 
generácie“. Mala by poskyto-
vať vyššiu kvalitu zdravotnej 
starostlivosti, ale aj podstat-
ne vyšší komfort pre pacienta 
a personál. Meníme paradig-
mu nemocnice zo súčasnej, 
ktorá sa zameriava na „perso-
nál a papier“, na nemocnicu 
orientovanú na pacienta, bú-
rame bariéry medzi príbuzný-
mi oddeleniami. Inšpiráciou 
sú nám nemocnice v západnej 
Európe, najmä holandské. A to 
je aj jeden z dôvodov, prečo 
spolupracujeme s holandskou 
spoločnosťou.

 O zdravotníctve hovorí-
te zanietene, zdá sa, že vás 
chytilo za srdce.
Neustále mám pred očami šty-
ri manažérske ciele: dosiah-
nuť dobrý hospodársky výsle-
dok, redizajnovať nemocnice, 
postaviť nemocnicu novej ge-
nerácie v Michalovciach a vy-
užiť šancu rásť prostredníc-
tvom akvizícií. Každý z týchto 
cieľov je zaujímavý aj jednot-
livo, ale zvládnuť ich naraz, 
to je výzva, ktorá nás – ma-
nažment Sveta zdravia veľmi 
láka. Uvedomujem si, že ak sa 
nám to podarí, máme šancu 
pozitívne ovplyvniť všetkých 
ostatných, celé zdravotníctvo, 
takže toto snaženie má aj vyš-
ší zmysel. Samozrejme, exis-
tuje veľa rizík, no riziko z pre-
hriatia je menšie ako riziko 
z ničnerobenia či stagnácie. 

Náš úspech má šancu ovplyvniť všetkých ostatných, 
môže zmeniť celé slovenské zdravotníctvo.

Ľuboš Lopatka (53) je od 1. mája 2013 riaditeľom spoločnos-
ti Svet zdravia, siete regionálnych nemocníc v Humennom, 
Svidníku, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Trebišove, Michalov-
ciach, Partizánskom a Vranove nad Topľou. Ich vlastníkom 
je finančná skupina Penta Investments. Predtým dva roky 
viedol Sociálnu poisťovňu a významne stabilizoval hospo-
dárenie tejto verejnej inštitúcie. V rokoch 1998 až 2010 pôso-
bil v papierenskom priemysle ako vrcholový manažér v kon-
cernoch Kappa Štúrovo, Labe Papír v Opatoviciach na La-
bem a bol riaditeľom pre strednú a východnú Európu v Metsä 
Tissue Žilina. Získal skúsenosti aj z riadenia výrobcu výťa-
hov Kone Lifts, predsedal dozornej rade žilinského Váhosta-
vu, viedol Slovenskú kartografiu a po revolúcii bol krátko 
námestníkom ministra privatizácie. Štúdium absolvoval na 
Strojníckej fakulte SVŠT (neskôr Slovenskej technickej uni-
verzite), kde v roku 2006 získal aj doktorát. 



Budeme žiť v „počítačoch pod

V budúcnosti bude zrejme väčšina ľudí žiť 
v mestách, ktoré budú nielen veľké, ale aj 
„chytré“. Vznik „smart cities“ nebude len logic-
kým dôsledkom pokračujúceho technologické-
ho pokroku, ale aj základnou nutnosťou. Bez 
dokonalého riadenia diania v týchto megames-
tách by si bolo život len ťažko predstaviť. My 
však chceme viac: život v mestách by mal byť 
aj komfortný a príjemný. Prvé vízie i konkrétne 
riešenia, ako to dosiahnuť, už existujú. 
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Ako zvýšiť 
inteligenciu 
miest
s. 16 – 17
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I
nformačný vek prináša rad nových 
pozoruhodných možností aj urba-
nistom, ktorí plánujú, ako budú nové 
mestá vyzerať. Už v antických mes-

tách existovalo veľmi pevné spojenie me-
dzi ľudskou komunitou a mestom v jeho 
materiálnej podobe. Grécka architektúra 
vychádzala dôsledne zo štruktúry ľud-
ského tela, stavby znamenali takmer so-
chársky útvar s dokonalou harmóniou. 
V nedávnych časoch sa však mestá pri-
veľmi rozrástli. Po celom svete dnes žije 
v mestách polovica populácie a do roku 
2050 by ich malo osídliť až 75 percent 
všetkých ľudí (6,3 miliardy). Spotreba 
energie v mestách dosahuje v súčasnosti 
okolo 75 percent a vzniká v nich 85 per-
cent všetkých skleníkových plynov. Tie-
to údaje sú nepochybne alarmujúce a je 
jasné, že bez nových technológií nebude 
možné narastajúce problémy riešiť. 
„Moderné technológie nám umožňujú 
oživiť antického ducha miest, aby sa ich 
obyvatelia lepšie zhostili úlohy občanov,“ 
myslí si profesor Carlo Ratti z Massa-
chusettského technologického inštitútu 
(MIT). Historici, sociológovia a inžinieri 
pripravujú vízie mestského usporiadania, 
ako by mohlo vyzerať o päťdesiat rokov. 
Zakladať by sa pritom mohli na zásadách 
a architektúre starovekých Atén. Vedci 
z celého sveta pripravujú projekty dlhé 
mesiace v laboratóriách virtuálnej rea-
lity, pričom väčšina z nich sa fyzicky ani 
nestretne. 
Dnes je, samozrejme, reč len o vízii. Ak by 
sa však detailne rozpracovala, ponúkla 
by pozoruhodné možnosti. Bolo by naprí-
klad možné vybudovať v rámci nej virtu-
álne obytné jednotky a záujemcovia o bý-
vanie by si v nich mohli pred podpísaním 
zmluvy virtuálny byt podrobne prehliad-
nuť. Mohli by sa porozhliadnuť po je-
ho okolí, pešo či na elektrickom vozidle 
navštíviť obchody v priľahlých uliciach, 
zistiť, aká je tam dopravná obslužnosť či 
možnosti kultúrneho vyžitia. Súčasťou 
virtuálnej prehliadky by bola aj zvuková 
zložka, aby záujemcovia o bývanie zistili, 
aká bude v okolí ich bydliska hlučnosť. 
V budúcnosti by tak mestá mohli vznikať 
od úplného začiatku, aby sa v nich obyva-
telia cítili spokojne, identifikovali sa s ni-
mi a boli ochotní sa v ich prospech aj vý-
raznejšie angažovať, tak ako to bolo zvy-
kom v mestách antického Grécka. 

šírym nebom“?
Pri Viedni 
vznikne chytré 
mesto
s. 18 – 19
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A
ko sa zmenia mestá a životy ich 
obyvateľov? Odpoveď znie: po-
maly, ale zásadne. Mestá po-
stupne získajú inteligenciu, čo 

umožní, aby svoje funkcie – bývanie, prá-
cu či dopravu svojich obyvateľov – zvlá-
dali čo najplynulejšie a najefektívnejšie. 
Dnes prevláda názor, že „smart cities“ 
vzniknú pomocou takzvaného internetu 
vecí a zapojením ďalších systémov zvyšu-
júcich efektivitu využitia zdrojov, energe-
tických a dopravných systémov, priemys-
lu a administratívy. 
Novým spôsobom sa prepojí hardvér 
a softvér mesta. Bude možné spojiť dátové 
služby, ktoré sa dnes poskytujú oddelene, 
a kombinovať tieto systémy do celku. Ďal-
šou významnou črtou je decentralizácia 
sietí a potlačenie ich súčasnej hierarchie. 
Výsledkom bude napríklad integrácia 

výroby energie v elektrárňach s inteli-
gentnými rozvodnými systémami a inte-
ligentnými budovami.

Nervy smerujú do centra
Okrem spoločnosti Siemens sa vývojom 
inteligentných miest zaoberá firma IBM. 
V súčasnosti rozpracovala okolo dvetisíc 
projektov po celom svete, ktoré riešia ši-
rokú paletu otázok – od analýzy preven-
cie kriminality v americkom Portlande 
cez vodné zdroje v Kalifornii až po systé-
my inteligentnej verejnej dopravy v čín-
skom Čen-ťiangu. Vlajkovou loďou vý-
skumníkov z IBM je však brazílske Rio de 
Janeiro, kde firma vybudovala obrovské 
operačné centrum, označované za nervo-
vé centrum mesta.
Vedci zo Siemens CT zasa vyvíjajú vyso-
ko výkonný integrujúci systém zvaný City 

Spôsob, akým dnes uvažujeme o mestách, sa zásadne 
zmenil. Zmenili sa totiž aj nástroje, ktorými mestá 
navrhujeme a vytvárame. Dochádza k čoraz hlbšiemu 
a rozsiahlejšiemu prelínaniu hardvéru a softvéru, teda 
reálneho a virtuálneho sveta.

Ako zvýšiť inteligenciu
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inteligentné
budovy

energia

plánovanie

Infografika: Tomáš Čáha

Intelligence Platform. Spracúva informácie 
z rozličných subsystémov, akými sú naprí-
klad bytové domy, elektrárne či dopravné 
systémy. Systémy na riadenie rozvodov vo-
dy a mestského osvetlenia v súčasnosti tes-
tujú v Miláne a rumunskom Temešvári, kde 
by mali prispieť k eliminácii únikov vody 
a zníženiu spotreby energie.
Pilotné projekty, ktoré by mali optimali-
zovať mestský dopravný systém, sa roz-
biehajú v Berlíne, talianskom Roverete 
a fínskom Tampere. 
City Intelligence Platform zbiera dáta 
z rôznych domén, štandardizuje formáty, 
vytvára vzťahy medzi obsahmi a kombi-
nuje ich s ďalšími informáciami, ako sú 
napríklad predpoveď počasia alebo rôz-
ne relevantné dáta z minulosti. Procesy 
v mestách sa postupne stanú názornej-
šími a zrozumiteľnejšími, čím sa otvoria 
dvere pre zníženie energetickej a materi-
álovej náročnosti.

Druhá elektrifikácia 
Profesor urbanizmu Ricky Burdett z Lon-
don School of Economics vidí v integrova-
ných systémoch určených na zber a spra-
covanie dát „druhú elektrifikáciu“ sve-
tových metropol. Káble, ktoré prenikali 
mestami na konci 19. storočia, zásadne 
premenili ich vzhľad, dopravné a odpado-
vé systémy alebo nočný život. 

Spracúvanie dát z týchto a mnohých ďal-
ších systémov môže mať ďalekosiahle dô-
sledky. Dáta môžu urobiť mestá živšími, 
efektívnejšími, môžu prispievať k trva-
le udržateľnému životu, dokonca možno 
k demokratickejšiemu. Pri stále rastúcom 
počte obyvateľov v čase dramaticky rastú-
cej urbanizácie by to mohlo znamenať 
veľmi veľa. 
Londýn využil letné olympijské hry na 
stavbu inteligentnej hromadnej dopravy. 
Ľudia tak dnes majú k dispozícii množ-
stvo použiteľných informácií o aktuál-
nej dopravnej situácii: napríklad údaje 
o výpadkoch spojov metra alebo o časoch 
príjazdov autobusov na zastávky. Vývo-
jári môžu vďaka týmto údajom písať pre 

používateľov aplikácie na chytré telefóny, 
ktoré cestujúcim pomáhajú ľahko pláno-
vať svoju cestu s využitím viacerých mó-
dov verejnej dopravy. Olympijské hry tak 
ukázali, ako môže mesto fungovať efek-
tívnejšie aj počas mimoriadnej kumulácie 
ľudí a prísnych bezpečnostných opatrení. 
Život v mestách by teda za desiatky ro-
kov aj pri čoraz vyššej hustote ľudí ne-
musel byť nebezpečný, pochmúrny a ne-
znesiteľný. Bude však záležať na obyvate-
ľoch budúcich megapolisov, ako s týmito 
technológiami naložia – či si od rôznych 
„sociálnych inžinierov“ dajú všetko na-
programovať, alebo si dokážu ucho-
vať slobodu o týchto technológiách a ich 
uplatnení spolurozhodovať. 

miest 
„Smart city“ je chytrá mozaika
Základom mesta budúcnosti je inteligentný dom. Dáta z viacerých zdrojov integruje 
tak, aby sa minimalizovala spotreba energií aj emisie CO2 jednotlivých domácností. 
Rozvod tepla zabezpečuje systém poháňaný elektrinou z batérií, ktoré budú napá-
jané fotovoltickým systémom na streche. Celý proces riadi automatický systém bu-
dovy, ktorý využíva údaje zo senzorov, predpovede počasia a meteorologické úda-
je z minulosti. Systém bude postupne spotrebu energie optimalizovať, čo by malo 
znamenať výrazné zníženie energetickej náročnosti domu. 
Z jednotlivých inteligentných domov by postupne mali vznikať celé takzvané smart 
štvrte a mestá. Konzultantská spoločnosť Frost & Sullivan ich definuje ôsmimi prv-
kami. Inteligentné domy sú doplnené inteligentnou energiou, informačnými tech-
nológiami, smart mobilitou, mestským plánovaním, obchodom, mestskou správou 
a v neposlednom rade aj inteligentnými občanmi. „Smart cities“ sú, stručne pove-
dané, mestá, kde autority využívajú informačné technológie na vytváranie schém, 
ktoré umožnia čo možno najplynulejší chod mesta. 
Do roku 2020 by polovica všetkých budov v chytrých mestách mala byť vybavená 
inteligentnými systémami a multimodálnymi dopravnými uzlami, pätina energie 
bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov a každé desiate vozidlo bude elektromo-
bil. Ďalší vývoj bude zaujímavý geografickým rozmiestnením „smart cities“. V roku 
2025 bude podľa štúdie Frost & Sullivan polovica chytrých miest v Európe a Sever-
nej Amerike, ďalšie vzniknú v Ázii. Len v Indii a Číne by mali postaviť okolo päťde-
siat inteligentných miest, niektoré z nich úplne na zelenej lúke.



N
ové mesto nesie názov Aspern 
a vznikne na severovýchodnom 
okraji Viedne na ploche bývalé-
ho letiska s rozlohou 240 hektá-

rov. Ide o akési živé laboratórium, kde sa 
uplatnia energeticky úsporné technológie 
a rovnako ako v orchestri sa bude „ladiť“ 
ich súhra.
Aspern je jeden z najväčších európskych 
developerských projektov a jeho tvorco-
via predpokladajú, že bude obydlím pre 
dvadsaťtisíc ľudí. Vedci, projektanti, ar-
chitekti a stavitelia si tu v praxi overia, 
ako optimálne nastaviť interakciu budov, 
obnoviteľných zdrojov energie, lokálnych 
energetických sietí, maximalizovať ich 

účinnosť a súčasne minimalizovať ener-
getickú náročnosť.
V roku 2015 by Aspern malo tvoriť 3 420 
bytových jednotiek a školský kampus vrá-
tane internátov pre študentov. Okolo roku 
2028 by malo mať mesto zhruba 8,5 tisíca 
bytových jednotiek, komerčný komplex 
a výskumné centrum. K dispozícii bude 
dvadsaťtisíc pracovných miest. To všet-
ko zhruba 25 minút jazdy metrom z cen-
tra Viedne.

Krok pre kvalitu života
Aspern však nie je len ďalším veľkým de-
veloperským projektom. Od všetkých os-
tatných sa odlišuje nedávno podpísanou 

päťročnou joint venture spoluprácou 
v hodnote 40 miliónov eur medzi mestom 
Viedeň a spoločnosťami Wien Energie 
a Siemens (na výskume sa bude podieľať 
Siemens CT a divízia Smart Grid a Buil-
ding Technologies). 
Riaditeľ Výskumného a technologického 
centra pri CT Wolfgang Heuring vníma 
Aspern ako „skúšobný priestor na integ-
ráciu technológií, ktoré podporujú úspo-
ru energie a udržateľný mestský rozvoj. 
Zistiť, ako tieto technológie integrovať 
v praxi, je pre spoločnosť Siemens a jej 
výskumné činnosti mimoriadne dôležité“.
Projekt je mimoriadne významný aj 
pre samotnú Viedeň, ktorá si určila cieľ 

Zaujímavý futuristický urbanistický projekt vzniká neďaleko Viedne. Rakúska 
metropola plánuje postaviť mesto, kde sa budovy a infraštruktúra prepoja 
do takej miery, že vytvoria veľké synergické efekty. 

Pri Viedni vyrastie chytré mesto 
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minimalizovať environmentálnu stopu 
a súčasne pokračovať vo zvyšovaní kva-
lity života. Marc H. Hall, člen výkonnej 
rady firmy Wiener Stadtwerke Holding, 
považuje za najdôležitejšie dostať budú-
ce energetické potreby pod kontrolu: „Ide 
o chytré riešenia pre domácnosti a overe-
nie spôsobov, ako centralizovaný rozvod 
tepla kombinovať s novými, decentralizo-
vanými dodávkami tepla.“
Viedeň je podľa rebríčka OSN mestom 
s najlepšími podmienkami pre život a fi-
guruje tiež na prvom mieste v Top 10 
Smart Cities on the Planet. Týmto projek-
tom si chce svoju dominantnú pozíciu eš-
te viac upevniť.

Laboratórium chytrých sietí
Vznikajúce mesto bude vybavené radom 
technológií na riadenie chytrých bu-
dov. Riešenia pre siete nízkeho napätia 
(systém distribúcie elektrickej energie 
z transformátorov do jednotlivých budov 
a obytných jednotiek) doplní mestské dá-
tové centrum (City Data Center) pre riade-
nie „big data“. Všetky tieto systémy, samo-
zrejme, budú schopné svoje dáta zdieľať. 
„Aspern bude pre zavádzanie chytrých 
sietí veľmi dôležitou previerkou,“ upozor-
ňuje Robert Simon, projektový manažér 
iniciatívy Smart Grid Core Technology pri 
Siemens CT. „Náš projekt Smart Grid za-
čína s energetickými sieťami – integruje 

budovy a výrobu energie do jednej sie-
te – a usiluje sa o postupné rozširovanie 
multimodálnych energetických systémov. 
Aspern je preto ideálnym miestom na 
uvedenie našich nových produktov do re-
álneho sveta a zároveň na predpovedanie 
potrieb nových trhov,“ myslí si R. Simon. 
„V Asperne tvoríme nové pravidlá pre 
biznis. Ich podstatou je integrácia slu-
žieb, na rozdiel od takzvaného silážneho 
prístupu. Integrácia je súčasne najväč-
šou výzvou, ktorú prinášajú veľké mest-
ské projekty,“ hovorí Vesna Mikulovico-
vá, ktorá v divízii Building Technologies 
spoločnosti Siemens zodpovedá za strate-
gickú koordináciu európskych pilotných 
projektov.
Veľké systémy, napríklad vykurovanie, 
budú v novom meste vybavené senzormi, 
ktoré umožnia sledovať využívanie ener-
gie. Senzory bude mať aj celá elektrická 
sieť Aspernu, aby mohli v reálnom čase 
sledovať jej správanie a všetky dáta po-
sielať do City Data Center. K technologic-
kým novinkám aspernského „laborató-
ria“ patrí aj model, kde cenová rentabilita 
elektrickej siete nebude založená na kla-
sickom systéme ponuky a dopytu. „Sme-
rujeme k maximálnej možnej lokálnej vý-
robe i spotrebe elektrickej energie, ktorú 
by malo umožniť jej miestne ukladanie,“ 
vysvetľuje V. Mikulovicová. Ďalšou úrov-
ňou je preto vytvorenie chytrej nízkovol-
tickej siete. Ak sa to podarí, podstatne to 
zjednoduší koordináciu distribúcie ener-
gie medzi budovami a rozvodnými sieťa-
mi. 

Bývanie

Prevažne bývanie 

Flexibilné využitie s výnimkou komerčného

Viacúčelové využitie s výnimkou komerčného

Viacúčelové využitie s výnimkou komerčného 
a obytného

Školy a škôlky 

Výskum a vývoj 

Obchod 

Cirkevné zariadenie 

Radnica 

Jazero 

Parky a rekreačné plochy 

Hlavné cesty 
Železnica
Diaľnica
Metro, trasa U2 
Električka 
Autobus 
Zastavaná plocha 
Zeleň / Záhrady

LEGENDA

Viedeň plánuje výstavbu mesta, kde budú budovy a dodávky energie prepojené tak, aby vytvorili vzájomnú synergiu. 

Mesto Aspern ponúkne novú kvalitu bývania s množstvom energeticky i ekologicky efektívnych technológií. 



Ostro sledované vlaky
Slovenskom denne prejdú stovky vlakov osobnej a nákladnej 
dopravy. Dĺžka koľají dosahuje takmer sedemtisíc kilometrov 
a nachádza sa na nich okolo osem a pol tisíca výhybiek. 
Vystavať všetky trasy tak, aby nedošlo ku kolíziám a vlakové 
súpravy nemeškali, je logisticky náročná úloha.

T
rnava má najmodernejšie stre-
disko riadenia železničnej dopra-
vy na Slovensku. Z tohto miesta 
diaľkovo riadia všetky vlaky idú-

ce v oboch smeroch na trati medzi stani-
cami Bratislava-Rača a Nové Mesto nad 
Váhom. Ide o prvý zmodernizovaný úsek 
dlhý vyše deväťdesiat kilometrov s de-
siatimi stanicami, na ktorom môžu jaz-
diť vlaky rýchlosťou až 160 kilometrov za 
hodinu. 
Stredisko je ako prvé vybavené elektro-
nickým stavadlom SIMIS W od spoločnos-
ti Siemens. Jeho hlavnou funkciou je za-
bezpečiť, aby nedochádzalo ku kolíziám 
vlakov, súčasne však zvyšuje aj plynu-
losť premávky a priepustnosť železnič-
ných tratí. Takými zariadeniami bude 
postupne vybavený celý železničný kori-
dor od Bratislavy cez Žilinu a Košice až po 

Čiernu nad Tisou. V súčasnosti sa moder-
nizuje trať medzi Novým Mestom nad Vá-
hom a Žilinou, pričom obdobné stredisko 
riadenia železničnej dopravy ako v Trna-
ve bude v Púchove.
Zabezpečovací systém vďaka automatic-
kým prvkom dokáže aj v prípade zlyhania 
rušňovodiča bezpečne zastaviť vlakovú 
súpravu. Výhodou systému SIMIS W je, že 
ide o modulárne riešenie. Možno ho tak 
dopĺňať ďalšími nadstavbami, napríklad 
vlakovými zabezpečovačmi či automatic-
kým vytváraním grafikonu.

Trojnásobné zabezpečenie
SIMIS W riadi elektronické zariadenia ako 
železničné návestidlá, výhybkové jednot-
ky, počítadlá náprav a ostatné prvky von-
kajšej zabezpečovacej techniky. Na úseku 
Bratislava-Rača – Nové Mesto nad Váhom 

osadil Siemens dvanásť stavadiel SIMIS 
W, ktoré diaľkovo ovládajú z trnavského 
dispečingu. Okrem vyššej bezpečnosti 
a priepustnosti trate priniesli aj zníženie 
počtu obslužného personálu. Železnice 
SR ušetrili takmer 150 výpravcov, výhyb-
károv či signalistov. 
Vysoká bezpečnosť a disponibilita sta-
vadla SIMIS W vyplýva z takzvanej konfi-
gurácie 2-z-3. „Centrálnu jednotku tvoria 
tri nezávislé mikropočítače, ktoré bežia 
v rovnakom móde a navzájom sa kontro-
lujú. Systém je tak trojnásobne zabezpe-
čený,“ hovorí Ivan Drobáň zo Siemensu, 
ktorý viedol práce na implementácii elek-
tronického zabezpečovacieho systému.
Architektúra umožňuje modulárne upra-
viť konfiguráciu stavadla pre malé i veľ-
ké stanice s počtom do tisíc vonkajších 
stavacích prvkov, pričom každý z nich 

AUTOR: VLADIMíR DUDUC
FOTO: MIROSLAV NÔTA
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má vlastný decentralizovaný elektronic-
ký modul. Všetky stanice na úseku Bra-
tislava-Rača – Nové Mesto nad Váhom sú 
vybavené samostatným elektronickým 
stavadlom. Ich diaľkové ovládanie z tr-
navského dispečingu umožňuje riadiaci 
informačný systém ILTIS, ktorý tiež vyví-
ja Siemens.

Traja dispečeri
Dopravu na všetkých staniciach riadia 
diaľkovo traja dispečeri z Trnavy – stani-
ce už nepotrebujú výpravcov a technický 
obslužný personál. Systém automaticky 
vystavia trasu pre každý vlak na danom 
úseku, čiže nastaví výhybky, svetelnú 
signalizáciu a všetko ostatné, čo je treba 
pre bezpečnú a plynulú premávku. Dis-
pečeri zasahujú len vtedy, ak sa vyskytne 
nepredvídaná situácia, napríklad meška-
nie vlaku pre nepriaznivé počasie. Vtedy 
môžu súpravu odkloniť alebo zastaviť. 
Onedlho budú mať k dispozícii aj video 
monitor, na ktorom budú môcť priamo 
sledovať, čo sa deje na jednotlivých stani-
ciach. Systém zaznamenáva všetky hovo-
ry a úkony, ktoré dispečer vykoná. 
Rovnaké zabezpečovacie zariadenie 

vrátane obslužného zobrazovacieho sys-
tému, aké používajú v Trnave, je však na-
inštalované na každej jednej železničnej 
stanici. Je menej robustné, ide o poistku 
pre mimoriadne prípady. Keby sa niečo 
stalo, vždy bude možné na danú stanicu 
vyslať výpravcu, aby tam priamo riadil 
prevádzku. To znamená, že každá stanica 

sa dá ovládať nielen diaľkovo, ale naďalej 
je schopná pracovať aj samostatne. Vďaka 
tomuto riešeniu možno napríklad pri vý-
luke stanicu vyňať zo systému, pričom os-
tatné zostanú pod centrálnym riadením.

Inžinierska odysea
Zabezpečovacie zariadenie SIMIS W je 
koncipované na celosvetové použitie, je-
ho nasadenie na Slovensku je dielom ži-
linského Inžinierskeho centra pre auto-
matizáciu železníc, ktoré ho upravuje aj 
pre potreby iných krajín. Každý štát má 
iné predpisy a normy bezpečnosti vla-
kovej dopravy. Kým na Slovensku máme 
návestidlá s červenými, zelenými, žltý-
mi a bielymi svetlami, ktoré môžu svietiť 
alebo blikať pomaly či rýchlo, v Rakúsku 
využívajú signalizačný systém s malými 

a veľkými svetlami. 
Softvér pre každú krajinu sa preto vyví-
ja osobitne, hoci z hardvérového hľadiska 
ide stále o rovnakú riadiacu jednotku. Tá 
navyše dokáže spolupracovať so zabez-
pečovacími prvkami nielen od Siemensu, 
ale aj od iných výrobcov. Vďaka žilinským 
inžinierom sa SIMIS W dnes používa v Ho-
landsku, Švajčiarsku, Slovinsku, Rumun-
sku, Anglicku i v ďalekej Číne. Okrem 
elektronických stavadiel v žilinskom cen-
tre prispôsobujú aj softvér pre obslužný 
zobrazovací systém ILTIS a vlakové za-
bezpečovače ETCS. 
Žilinskí inžinieri najprv zapracovali do 
základného softvéru požiadavky sloven-
ských železničiarov. Nasledovali korektú-
ry a až potom sa začali samotné progra-
mátorské práce. Do programu dopracú-
vali aj špecifiká pre každú stanicu, ako 
sú napríklad rozmiestnenie rozvodných 
skríň, prekáblovanie rozvodov, pripoje-
nie návestidiel, výhybiek, zámkov a ďal-
ších vonkajších bezpečnostných prvkov 
tak, aby tvorili funkčný celok. 

Stošesťdesiat kilometrov  
za hodinu
Jazdu vlakov rýchlosťou 160 kilomet-
rov za hodinu umožňujú zabezpečo-
vače ETCS. Ich inštalácia bola predme-
tom ďalšieho veľkého kontraktu, ktorý 
Železnice Slovenskej republiky uzatvo-
rili so Siemensom. Na celom traťovom 
úseku Bratislava-Rača – Nové Mesto 
nad Váhom pri každom návestidle osa-
dili takzvané balízy, čo sú vysielače, 
ktoré v predstihu prenášajú informá-
cie z návestidla do lokomotívy. Rušňo-
vodič vďaka tomu vie, čo signalizuje 
najbližšie návestidlo, hoci ho ešte ne-
vidí – napríklad preto, že sa nachádza 
až za zákrutou. Doteraz musel v ta-
kýchto prípadoch spomaliť, aby stihol 
včas zastaviť vlak, keby na návestidle 
svietila červená.

Softvér sa pre každú krajinu vyvíja osobitne, hoci z hardvérového hľadiska ide stále o rovnakú riadiacu jednotku, 
ktorá dokáže spolupracovať so zabezpečovacími prvkami od rôznych výrobcov.

Dopravu na všetkých staniciach úseku z Bratislavy-Rače  
do Nového Mesta nad Váhom riadia na diaľku dispečeri z Trnavy.



Najväčší dažďový 
prales v Európe

A
le len niekoľko met-
rov ďalej vládne úpl-
ne iná klíma – teplo-
ta rýchlo padne a fló-

ra i fauna sa radikálne zmenia. 
Tropický svet sa totiž nachá-
dza takmer v centre Lipska, vo 
štvrti medzi hlavnou železnič-
nou stanicou a lužným lesom 

Auwald. Rozprestiera sa na plo-
che nevyužívaných továren-
ských hál z čias NDR. V roku 
2011 tu vyrástol najväčší tro-
pický skleník v Európe.

Tropické šumy a vône 
Pavilón Gondwanaland v Zoo-
logickej záhrade v Lipsku je 

vysoký až 35 metrov a rozlo-
hou 16,5 tisíca štvorcových 
metrov prekonáva dve futba-
lové ihriská. V jeho útrobách 
žije 17-tisíc tropických rastlín, 
ktorých je päťsto druhov, a tri-
sto exotických živočíchov – od 
tropických mravcov cez leňo-
chy či hrošíky až po tapíry. 

Farebný svet imituje kontinent 
Gondwana, ktorý v pradáv-
nych časoch spájal Áziu, Afri-
ku a Južnú Ameriku. 
Svet trópov a subtrópov útočí 
na všetky zmysly návštevníka 
– cítiť tu vôňu orchideí či ba-
nánov a zvieratá najskôr viac 
tušíte a počujete. Pohybujú 

Ocelot sa prediera húštinou vetiev kráľovských paliem a mahagónov. Ponad dravou 
šelmou občas preskočí dlhoruký kotul veverovitý, nazývaný aj veveričia opička. 
V korunách stromov visia leňochy a bez veľkého záujmu sledujú dianie. Je dusno a vlhko.

AUTORI: NICOLE SUSENBURGEROVá,  
 ĽUBOMíR JURINA
FOTO: PICTURES OF THE FUTURE,  
 SHUTTERSTOCK

V európskej architektonickej súťaži zvíťazilo nemecké štúdio Obermeyer Albis Bauplan, ktoré futuristicky skombinovalo trojuholníkové tvary s oblinami.
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sa voľne, bez bariér, dokonca 
ani žaby nie sú chránené pred 
vtákmi, ich predátormi. „Opi-
ce sa dostanú až k návštevní-
kom. Ak nie ste dosť opatrní, 
pokojne vám ukradnú oku-
liare, ak sa im zapáčia,“ upo-
zorňuje Rasem Baban, vedúci 
údržby prevádzok zoo. Stál pri 
zrode pavilónu a bol zodpo-
vedný za jeho výstavbu.

Slávna záhrada
„Myšlienka vybudovať Gond-
wanaland vznikla už v roku 
1999. Koncept vytvorili pod 
vedením riaditeľa záhrady Jör-
ga Junholda odborníci rôz-
nych profesií – od biológov cez 
veterinárov, architektov až po 
technológov,“ spomína R. Ba-
ban. 

Záhrada patrí k najstarším 
a dnes najznámejším v Euró-
pe. Tropický Gondwanaland 
doplnil iný moderný pavilón 
– Pongoland, kráľovstvo šim-
panzov, goríl a orangutanov 
s rozlohou tridsaťtisíc štvorco-
vých metrov. Vedci z Inštitútu 
Maxa Plancka ho využívajú na 
výskum evolučnej antropoló-

gie. Vo vonkajších expozíciách 
záhrady si však môžu návštev-
níci prezrieť aj savanu s levmi, 
žirafami či gazelami, ako aj 
tajgu vybudovanú pre tigre. 
Záhradu založil v roku 1878 
Ernst Pinkert, majiteľ reštau-
rácie Pfaffendorfer Hof, keď 
svoj prosperujúci podnik 

v centre premenil na zoo. Náv-
števníkom ponúkala možnosť 
prezrieť si klokany, papagá-
je, antilopy, tigra indického 
a zvieratá, ktoré Lipsko pre-
slávili široko-ďaleko – afric-
ké levy. Na konci 19. storočia 
zaberala tri hektáre, dnes sa 
rozkladá na dvadsiatich sied-
mich. 

Energia pre 
Gondwanaland
V Gondwanalande vládne stála 
teplota okolo 25 stupňov Cel-
zia a 60- až 100-percentná vlh-
kosť vzduchu. Udržuje ich nie-
len výkonná vzduchotechnika, 
ale aj dômyselný strop haly. 
Nie je sklený, ale skladá sa zo 

407 plastových vakov, ktoré 
možno rôzne nafukovať. 
O distribúciu elektrickej ener-
gie pre klimatizáciu, vzdu-
chotechniku i osvetlenie sa 
starajú technológie Siemens. 
Tvorcovia pre tieto extrémne 
podmienky zvolili systém To-
tally Integrated Power (TIP), 
schopný efektívne riadiť do-
dávky elektriny podľa potrieb 
pavilónu. „Bez energie by sa 
džungľa čoskoro zmenila na 
púšť. Distribúcia elektriny je 
ako krvný obehový systém – 
ak sa upchá aorta, dôjde ku 
kolapsu,“ vysvetľuje R. Baban. 
„Takmer všetky systémové 
komponenty na rozvod elek-
trickej energie sú zdvojené, 
aby sa zabezpečila spoľahli-
vosť dodávok,“ dodáva Steffen 
Barth zo spoločnosti Siemens.

Drzé a spokojné
Pavilón Gondwanaland obsahu-
je prvky inteligentných budov. 
Tropické podmienky podporuje 
rad unikátnych riešení. Dažďová 
voda sa zbiera z fólií na streche 
pavilónu, filtruje a zhromažďu-
je v nádržiach s objemom 600-ti-
síc litrov. V noci potom postreko-
vací systém v strope rozprašuje 
vodu do džungle. 
Obrovský umelý strom v strede 
haly ukrýva okrem iného sys-
tém, ktorý odsáva horúci vzdu-
ch z priestoru pod kopulou 
haly, kde sa koncentruje počas 
dňa. Jeho vysoká teplota umož-
ňuje v komplexnom výmenní-
ku tepla ohrievať vodu v nádr-
žiach s objemom sto kubických 
metrov. V noci sa vracia do 
vykurovacieho systému a pri 
presnej regulácii zabezpečuje 
rovnomernú klímu v celej hale. 
Od otvorenia pavilónu pred 
dvoma rokmi si vyskúšalo 
v Lipsku na vlastnej koži trópy 
niekoľko miliónov návštevní-
kov. O ich bezpečnosť, ako aj 
o spokojnosť zvierat a rastlín 
sa neustále stará bezproblé-
mová distribúcia elektrickej 
energie. Veveričie opičky sa 
cítia pohodlne a drzo snoria 
po svojich úlovkoch, hoci ne-
tušia, že žijú v umelom, tech-
nicky dokonale premyslenom 
svete. 

Návštevníkov čakajú chodníky džungľou a v korunách stromov 
alebo prechádzka člnom po pralesnej riečke.

Zvieratá nie sú exponáty, žijú tu voľne bez mreží. No je to bezpečné, 
nie ako v Jurskom parku.

O spoľahlivú dodávku elektriny pre tropický prales sa stará systém 
Totally Integrated Power.



Šijeme kostre na mieru

Jediná minúta. Tak dlho by malo trvať navrhnutie 
modelu pre výrobu protetických pomôcok priamo na 
mieru konkrétnemu pacientovi. Počítače by mohli „ná-
hradné dielce“ vyrábať rýchlo a mimoriadne presne. 

M
ohlo by sa zdať, že naháňať 
čas pri výrobe kĺbových ná-
hrad či protéz nemá zmysel, 
ale ekonomické prepočty ho-

voria čosi iné. Ide o značne rozšírené zdra-
votnícke prostriedky, ktoré sa používajú 
po celom svete. Na Slovensku sa ročne vo-
peruje pacientom okolo päťtisíc kĺbových 
náhrad a napríklad v Spojených štátoch 
ročne nahradialen kolenných kĺbov 720. 
Ostatné zákroky takisto pribúdajú. Už sa-
ma úspora času tak môže byť z ekonomic-
kého hľadiska veľmi zaujímavá. Hlavnými 

prednosťami nového systému nazývaného 
„Image-to-Implant“ (teda „od obrazu k im-
plantátu“) je však zlepšenie komfortu pa-
cienta, obmedzenie chýb a uľahčenie prá-
ce preťaženým lekárom a zdravotníckemu 
personálu.

Výber zo štandardu
Pred každou operáciou sa musí dôsled-
ne zistiť rozsah poškodenia operovaného 
kĺbu a presne určiť parametre požadova-
nej náhrady. Samozrejme, kontrola sa ro-
bí, pokiaľ možno, neinvazívne pomocou 

zobrazovacích metód, akými sú magne-
tická rezonancia (MR) alebo počítačová 
tomografia (CT).
Výber vhodnej náhrady je v rukách odbor-
níka, ktorý má k dispozícii škálu štandard-
ne vyrábaných a dodávaných komponentov. 
Podľa svojich skúseností, odporučených po-
stupov a vlastného uváženia operáciu naplá-
nuje tak, aby náhrada pacientovi „sedela“. To 
však nie je jednoduché. Správne určiť, kde sa 
končí kosť a kde sa začínajú mäkké tkanivá, 
vyzerá na prvý pohľad jednoducho, ale opak 
je pravda. Vyžaduje to starostlivú a časovo 

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: SIEMENS

Technológia „Image-to-Implant“ umožní automatický 
prevod diagnostických skenov do reálnych perzonalizo-
vaných implantátov. 

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: SIEMENS
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náročnú prácu zaškoleného personálu, kto-
rý na snímky presne vyznačuje kľúčové roz-
merové údaje, aby podľa nich mohli chirur-
govia pripraviť zákrok.

(Ne)viditeľný pokrok
V budúcnosti by mohol výrazne pomôcť 
softvér – na snímkach z diagnostických 
zariadení dokáže spoľahlivo rozoznať dô-
ležité informácie, napríklad vymedzenie 
spomínanej presnej hranice medzi kos-
ťou a mäkkými tkanivami. Ide v podstate 
o veľmi úzko špecializovaný výkon, ktorý 
vyžaduje schopnosť presne rozoznávať de-
taily. Práve v týchto úzko zameraných čin-
nostiach majú už dnes počítače nad člo-
vekom prevahu – sú rýchlejšie, neunavia 
sa a celý deň pracujú bez straty pozornos-
ti. S liečbou vám počítač neporadí, doká-
že však rozoznávať štruktúry, ktoré ťažko 
rozlíši aj trénované oko profesionála. 

Softvér momentálne pracuje s presnosťou 
0,5 milimetra, čo je na úrovni školených 
pracovníkov s dlhoročnou praxou. Ráta sa 
však s tým, že softvér sa bude z riešených 
prípadov „učiť“ (či presnejšie jeho vývojá-
ri) a dlhodobé nasadenie do praxe by tak 
malo viesť k trvalému zlepšovaniu vý-
sledkov a presnosti. 
Program však dokáže už dnes veľmi rých-
le a presne vytvoriť model možnej kĺbovej 
náhrady, vrátane technických parametrov. 
V podstate bez zásahu človeka tak vznik-
ne za chvíľku prepracovaný trojrozmerný 
model implantátu. Možno na ňom presne 
nasimulovať a určiť napríklad umiestne-
nie jednotlivých upevňovacích skrutiek. 
Softvér tiež vopred pripraví operačný plán 
pre chirurga, vrátane rozvrhu jednotlivých 
rezov a vrtov do kostí pacienta. Posledné 

slovo však majú ľudia, ktorí prejdú, upravia 
a skontrolujú každý krok určený počítačom.

Tréningové koleno
Keď softvér vytvorí počítačový model 
operovaného miesta i protetické po-
môcky, nasleduje fáza výroby. Novou 

a sľubnou technológiou, na ktorej vý-
voji sa podieľa aj spoločnosť Siemens, 
je takzvaná aditívna výroba. V magazí-
ne VISIONS sme jej prednosti už viackrát 
predstavili. V rámci aditívnej výroby sa 
výrobok nevytvára opracúvaním väčšie-
ho kusa materiálu ako napríklad na obrá-
bacích strojoch, ale úplne naopak – k zá-
kladnej forme sa pridáva ďalší materiál. 
Priemysel sa s touto technológiou postup-
ne zžíva a len sa učí pracovať s ňou vo veľ-
kom. 
Zatiaľ sa ešte neplánuje vyrábať pomo-
cou týchto postupov priamo umelé kĺbo-
vé náhrady či iné vysoko namáhané dielce, 
hoci na výrobu kozmetických protetík sa 
už 3D tlač používa. Namáhané komponen-
ty sa stále vyrábajú klasickými metódami 
z ušľachtilých zliatin, s ktorými 3D tlač za-
tiaľ nedokáže pracovať. Aj preto bude sério-
vá výroba protetík klasickými metódami 
ešte celé roky i desaťročia lacnejšia. 
V prvej fáze sa teda plánuje vyrábať na 3D 
tlačiarňach skôr „šablóny“, ktoré možno 
pri operácii priložiť priamo na operované 
miesto a ktoré chirurga povedú pri práci. 
Môžu v nich byť napríklad presne vyzna-
čené miesta na jednotlivé vrty, čím sa zníži 
riziko omylu či chyby pri operácii. Výroba 
plastových pomôcok je technologicky jed-
noduchá, môže sa využívať pomerne blízko 
miesta operácie a nevyžaduje priveľmi zlo-

žitú prevádzku. Nejde však o „domácu“ 3D 
tlačiareň, bude treba jednoduchšie priemy-
selné zariadenie. Tomu stačí poskytnúť 3D 
model z diagnostických prístrojov a analy-
tického softvéru a o pár minúť vznikne die-
lec, ktorý presne sadne na správne miesto. 
A môže sa začať s vŕtaním kolena. 

Počítač nenájde správne slová pri liečbe, ktoré by upokojili 
pacienta. Dokáže ale rozoznávať štruktúry, ktoré od seba ťažko 
odlíši aj trénované oko profesionála.



Inteligentné 
parkovisko 
v Avione

P
roblémy s parkovaním, 
pochopiteľne, narasta-
jú s veľkosťou mesta. 
Podľa Eurostatu pri-

padlo v roku 2011 na tisíc oby-
vateľov na Slovensku 324 áut 
(v susednom Česku 436). Len 
na území Bratislavského kraja 
ich bolo takmer pol milióna, 
čo je pätina všetkých motoro-
vých vozidiel na Slovensku.
Napriek tomu by sa bezradné 
hľadanie voľného parkovacie-
ho miesta mohlo čiastočne od-
búrať, aspoň na parkoviskách 
s vysokou koncentráciou náv-
števníkov. Čoraz viac sa totiž 
rozširujú takzvané inteligent-
né parkoviská, ktoré do hľada-
nia voľného miesta zapájajú 
najmodernejšiu techniku.

Echo netopiera
Inteligentné parkovisko slúži 
v Avion Shopping Parku v Bra-
tislave, kde garáže s kapacitou 
takmer tisíctristo miest obslu-
huje parkovací systém spoloč-
nosti Siemens. Jeho úloha je 
jednoduchá – zamedziť neko-
nečnému blúdeniu a naviesť 
vodiča k voľnému parkovacie-
mu miestu. 
Ako systém rozozná, ktoré sto-
jiská sú voľné? Nad každým 
parkovacím miestom je umiest-
nený ultrazvukový senzor fun-
gujúci podobne ako echolokácia 

netopiera. Do priestoru pod 
sebou vysiela ultrazvukový 
signál, z ktorého po odraze od 
prekážky určuje jej vzdialenosť 
a porovnáva s referenčnou hod-
notou. Ak pod senzorom zapar-
kuje vozidlo, senzor pozná, že 
miesto je obsadené.
Informáciu o obsadenosti ná-
sledne odošle do dátovej zber-
nice, odkiaľ ďalej putuje do 
takzvaných dátových koncen-
trátorov, kde sa zhromažďujú 
údaje z určitého počtu senzo-
rov. Na základe týchto infor-
mácií počítač riadi navigačné 
a informačné tabule, ktoré náv-
števníkov smerovými šípkami 
navigujú k najbližším voľným 
miestam a zobrazujú ich počet 
v každom smere alebo na kaž-
dom parkovacom poschodí. 

Istota voľného miesta
Aby sa parkovacia kapacita vy-
užila čo najefektívnejšie, ďalšie 
senzory sledujú vjazdy do defi-
novaných oblastí, napríklad na 
jednotlivé parkovacie poscho-
dia. Monitorujú prichádzajúce 
vozidlá a v okamihu, keď auto 
vojde do oblasti, odošlú infor-
mačnej tabuli okamžite pokyn 
na odpočítanie jedného par-
kovacieho miesta z celkového 
počtu voľných miest. 
Systém tak nemusí čakať, kým 
automobil zaparkuje, a obsadí 

Napnuté nervy, litre nadarmo 
spotrebovaného benzínu a prázdne 
miesto na preplnenom parkovisku stále 
v nedohľadne. Situácia, s ktorou sa čoraz 
viac nešťastníkov stretáva každodenne 
počas jazdy preplnenými ulicami.

AUTOR: MARTIN ČEPA
FOTO: JOZEF JAKUBČO

Jednoduchá aplikácia v chytrých telefónoch vodičovi vopred oznámi, 
či je parkovisko obsadené, ako aj výšku taríf za parkovanie.
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príslušné stojisko. Vodičom sa 
tak nemôže stať, aby im po-
sledné voľné miesto „vyfúkol“ 
niekto, kto vošiel na poschodie 
o čosi skôr. Systém má navyše 
neustále prehľad o tom, koľko 
áut do akej oblasti vošlo a koľ-
ko voľných stojísk je naozaj 
k dispozícii. Pri opustení par-
kovacieho miesta systém, na-
opak, okamžite zmení číslo na 
návestidle a nečaká, až vozidlo 
opustí oblasť.

Prehľad  
v reálnom čase
Celý proces sa deje v reál-
nom čase, pri príjazde na 

parkovisko tak vodičovi stačí 
sledovať optické tabule. Ak ich 
bude rešpektovať, nemá prak-
ticky šancu voľné miesto mi-
núť. Pre lepší prehľad je navyše 
každé stojisko vybavené svetel-
ným značením – podľa obsa-
denia sieti zelená alebo červe-
ná farba. Pri vjazde do garáží 
informujú tabule aj o počtoch 
voľných miest pre invalidov 
a rodiny s deťmi. Aby sa ľahšie 
orientovali, nad miestom pre 
invalidov svieti modré a pre ro-
diny s deťmi ružové svetlo. 
Všetky údaje smerujú do 
ústredného počítača, kto-
rý komunikáciou s dátovými 

koncentrátormi koordinuje 
jednotlivé zóny a poschodia 
garáže. Ich obsadenosť si mô-
že obsluha zobraziť v podobe 
prehľadného grafického plá-
nu, v ktorom možno napríklad 
umelo označovať parkovacie 
miesta v prípade rezervácie či 
navádzať vozidlá primárne do 
vybraných oblastí.

Pohodlie i úspora
Pre ešte väčšie pohodlie môžu 
vodiči použiť jednoduchú par-
kovaciu aplikáciu v chytrých 
telefónoch. Vopred im ozná-
mi, do akej miery je parkovis-
ko obsadené i výšku taríf za 

parkovanie. Neskôr im dokáže 
pripomenúť, kde vlastne ne-
chali auto zaparkované. 
Očividný prínos inteligent-
ných parkovísk je pre každé-
ho návštevníka jasný – úspora 
času a benzínu. Zanedbateľ-
ný však nie je ani ekologic-
ký aspekt. Vďaka menšiemu 
množstvu spáleného benzínu 
vzniká na parkoviskách me-
nej emisií, čím klesá potreba 
intenzívnej ventilácie, čo opäť 
znamená značné energetické 
úspory. V konečnom dôsledku 
sú tak inteligentné parkoviská 
riešením, ktoré prináša bene-
fity doslova každému. 
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2

dátový koncentrátor dátový koncentrátor 

Zaparkované auto je okamžite detegované ultrazvukovým 
senzorom umiestneným nad stojiskom . Senzor následne 
vyšle správu o obsadenosti konkrétneho miesta do dátového 
koncentrátora , ktorý riadi navigačné a informačné tabule. 
Tie sa tak v reálnom čase menia podľa obsadenosti parko-
viska . Dátový koncentrátor zároveň odosiela informácie 
ústrednému počítaču , ktorý jednotlivé dátové koncentrá-
tory spravuje a informuje o obsadenosti parkoviska obsluhu.
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Vodičovi stačí sledovať optické tabule a informácie. Ak ich bude rešpektovať, nemá prakticky šancu voľné miesto minúť.
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Inovácie: peniaze, sláva a moc
Vynálezcov ženú dopredu ambície, radosť z tvorby a nádej na 
materiálny zisk. To platilo pred storočiami rovnako ako dnes. 
Čo sa však výrazne mení, je výskumná práca – úloha jednotlivcov 
klesá a do hry vstupujú veľké nadnárodné inovačné tímy.

* Fuggerovci, významný nemecký bankársky a neskôr šľachtický rod, sa považujú za pr-
vých predstaviteľov takzvaného raného kapitalizmu. Pôvodnou profesiou boli tkáči, ale 
preslávili sa a veľmi zbohatli až obchodom s drahými kovmi, predovšetkým obchodnými 
stykmi s Habsburgovcami a pápežským dvorom.

Z
arobiť peniaze inováciami bo-
lo významnou motiváciou aj pre 
Wernera von Siemensa. V liste bra-
tovi Karolovi píše: „Od mladosti 

som si predstavoval, ako založím celosve-
tový podnik podobný fuggerovskému*, 
ktorý by poskytol moc a prestíž nielen 
mne samému, ale aj mojim potomkom.“ 
V roku 1847 Siemens vynašiel ručičkový te-
legraf a v roku 1866 predstavil princíp elek-
trodynamiky, ktorý odštartoval triumfálne 
ťaženie elektriny. Tieto vynálezy doslova 

zmenili svet, ale ich autorovi zisk nepri-
niesli. Ešte predtým však vyvinul mnoho 
menej významných technológií, určených 
od začiatku na to, aby okamžite zarobili pe-
niaze. Napríklad galvanické pozlacovanie 
a postriebrovanie, ktoré sa podarilo predať 
do Anglicka. Peniaze vtedy Werner von Sie-
mens potreboval, aby mohol podporovať 
svojich osirelých súrodencov. 
Inovácie zostali hlavným hnacím moto-
rom rastu spoločnosti Siemens aj dnes, 
keď po celom svete zamestnávala 370-ti-
síc ľudí.

Učíme sa od mravcov
Za väčšinou vedeckých objavov stál v mi-
nulosti geniálny mozog, ktorý sa nebál vy-
bočiť z radu a pozrieť sa na problém iný-
mi očami a z iného uhla. Pochopiteľne, nie 
vždy hneď uspel. V tej dobe však ešte veľa 
princípov a zákonitostí len čakalo na svo-
jich objaviteľov. Mapa znalostí o fyzikál-
nom fungovaní sveta bola viac biela, len 
kde-tu sa ukazovali zakreslené ostrovy. Jej 
zložitosť si nikto nedokázal predstaviť. To 
dokladá aj slávny výrok riaditeľa patento-

vého úradu vo Washingtone, ktorý už v ro-
ku 1832 vyhlásil: „Navrhujem zrušenie pa-
tentového úradu. Všetko už bolo vynájde-
né a nič nové už nemožno objaviť.“ 
Ako sa postupom času mapa ľudského po-
znania o svete zaplňovala, začala sa ve-
decká práca čoraz väčšmi presúvať do vý-
skumných tímov. Geniálne nápady, kto-
ré by zmenili svet, nahrádza dlhodobá 
mravčia práca veľkých skupín, kde každý 
výskumník má svoju nezastupiteľnú úlo-
hu. Významnú súčasť tejto komunity tvo-
ria výskumníci z priemyslu. Ak sa projekt 

vyvinutý na niektorej univerzite alebo 
výskumnom ústave ukáže ako zaujíma-
vý, sformuluje sa spoločný výskumný tím 
z akademickej i komerčnej sféry. 
Veľké medzinárodné spoločnosti, akou je 
aj Siemens, priebežne sledujú stav výsku-
mu a inovácií po celom svete. Udržiava-
jú partnerské vzťahy s mnohými vysoký-
mi školami, výskumnými ústavmi a inými 
spoločnosťami z výskumu a vývoja. Cesta 
od nápadu k úspešnej inovácii býva zväčša 
dlhá a nákladná. Takmer každý vedec príde 
aspoň raz za život s originálnou myšlien-
kou, ktorá po spojení s húževnatosťou a so 
správnymi kontaktmi môže viesť k prevrat-
ným inováci-
ám a uspeje 

aj v medziná-
rodnej konku-
rencii.

Inovácie niečo stoja
Ak chcú spoločnosti posilniť svoju konku-
rencieschopnosť, musia investovať do vý-
voja nových produktov. Napríklad nemec-
ké firmy utratili v minulom roku celosve-
tovo za inovácie približne 140 miliárd eur. 
Konkrétny efekt týchto investícií z hľadis-
ka predaja nových produktov zatiaľ ne-
možno presne spočítať. Ale podľa posled-
nej podrobnej analýzy z roku 2011 sa nové 
produkty podieľali na celkovom predaji 
14,2 percenta, čo bol o čosi horší výsle-
dok ako v predchádzajúcich rokoch. Rok 
2011 bol tiež rokom, keď firmy začali po 

Desať najinovatívnejších krajín Čo hovorí 
indikátor inovácií
Indikátor inovácií sleduje 
38 čiastkových indikátorov 
rozdelených do piatich pod-
systémov: ekonomika, ve-
da, vzdelanie, vláda a spo-
ločnosť. Každý podsystém 
prispieva k celkovému ino-
vačnému výkonu krajiny. 
Najinovatívnejšie krajiny sú 
tie, ktoré sa dokážu umiest-
niť na najvyšších priečkach 
vo všetkých podsystémoch, 
teda inovačný systém dobre 
koordinujú.

AUTORKY: KATRIN NIKOLAUSOVá, GITTA ROHLOVá, 
 ANDREA CEJNAROVá
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kulminácii svetovej finančnej krízy opäť 
viac investovať do výskumu, preto možno 
očakávať, že sa návratnosť týchto investí-
cií začne znova významne zvyšovať. 
Súčasne sa však mení medzinárodná kon-
kurenčná scéna. Novovznikajúce silné 
ekonomiky, ako sú Čína a India, investu-
jú do výskumu a vývoja čoraz viac pros-
triedkov. Spojené štáty a Japonsko, pred-
tým nesporne vedúce krajiny, svoje pozí-
cie strácajú. 

Inovácie sú prosperita
Úroveň výskumu sa považuje za 

najdôležitejší ukazovateľ hospodárskeho 
rastu a konkurencieschopnosti, a tým aj 
prosperity krajiny. Dobrým príkladom je 
Švajčiarsko, ktoré po celé roky vedie reb-
ríčky najinovatívnejších krajín. Súčasne 
má aj jednu z najnižších nezamestnanos-
tí na svete a je na deviatom mieste medzi 
najbohatšími štátmi. 
Celosvetovo sa však výskumné aktivity 
stále sústreďujú len do niekoľkých regió-
nov: Európa, Spojené štáty a Čína pokrý-
vajú až 70 percent všetkých výskumných 
kapacít. V súčasnosti pracuje celá jedna 
pätina výskumníkov v Číne.

Správa Svetovej organizácie duševné-
ho vlastníctva (WIPO) z roku 2012 potvr-
dzuje, že kumulované globálne know-
-how rastie v porovnaní so svetovým hos-
podárstvom veľmi rýchlo. Indikátormi 
tohto rastu sú patenty, obchodné znač-
ky a funkčné a dizajnové vzory. V roku 
2011 prekonal počet patentových apliká-
cií dvojmiliónovú hranicu. Najväčší po-
diel mala opäť Čína s celými 25 percenta-
mi. To je veľká novinka, pretože posled-
ných sto rokov sa na prvej priečke v počte 
patentov striedalo Nemecko, Japonsko 
a USA. 



V
ývoj moderných technológií je 
extrémne zložitý proces, ktorý 
často vyžaduje spoluprácu pre-
kračujúcu hranice štátov. Me-

dzi rokmi 2006 a 2011 sa tieto cezhranič-
né kontakty zvýšili vo všetkých krajinách 
okrem Číny. Na najväčšom počte spoloč-
ných projektov sa podieľalo Švajčiarsko: 
takmer osemdesiat percent švajčiarskych 
patentov malo aspoň jedného spoluautora 
zo zahraničia. 

Okrem tvorby výskumných tímov z rôz-
nych národností sa osvedčila aj veková 
diverzita. Najúspešnejšie sú práve tie, kde 
vedľa seba pracujú ľudia rôznych veko-
vých skupín. Predsudky, že najviac no-
vých nápadov prinášajú len mladí ved-
ci, sú dokázateľne prekonané. Ako však 
prepojíte výskumné aktivity povedzme 
francúzskeho profesora s mladým sloven-
ským vývojovým pracovníkom a pritom 
ich oboch necháte sedieť na vlastných 
pracoviskách? Jedine cez internet.

Veda ožíva na internete
S nápadom založiť špeciálnu sociálnu sieť 
pre vedeckú komunitu prišiel začínajúci 

berlínsky podnikateľ Ijad Madisch a po-
menoval ju ResearchGate. Na jeseň 2011 
mala táto platforma 1,4 milióna používa-
teľov zo 192 krajín sveta. Za dva roky sa 
ich počet zdvojnásobil na takmer tri mi-
lióny.
ResearchGate ponúka rad možností: od 
vytvorenia osobného profilu cez člen-
stvo v záujmových skupinách až po vyu-
žitie burzy práce. Používatelia tu nájdu 
aj informácie o aktuálnych udalostiach 
z vedy a môžu získať prístup k vedec-
kým databankám a odbornej literatú-
re. Skupiny môžu zakladať všetci použí-
vatelia bez obmedzenia. Platforma má 
špeciálny softvér, ktorý umožňuje čle-
nom skupiny spoločnú tvorbu a editova-
nie textových súborov. Každá skupina 
má možnosť usporiadať online schôdzky. 
V rámci Research Blog existuje aj oficiál-
na diskusná platforma, ktorá funguje ako 

Nová kultúra: znalosti online
Práca na inováciách sa dnes zásadným spôsobom 
mení. Staré komunikačné kanály síce stále existujú, 
ale v porovnaní s internetom už v podstate neobstoja.

AUTORKY: NICOLE SUSENBURGEROVá, 
 ANDREA CEJNAROVá
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aktualizovaný zdroj noviniek z najrôznej-
ších oblastí vedy a výskumu. Používatelia 
sa môžu na oficiálnom blogu prezentovať 
svojimi osobnými blogmi v profile pou-
žívateľa alebo využívať aplikáciu „micro-
articles“. Uverejňujú sa nielen pozitívne, 
ale aj neúspešné výsledky, čo podľa I. Ma-
discha môže ostatným vedcom výrazne 
ušetriť prácu aj čas.

Web pre Siemens
Známa pravda je, že vedomosti sa umoc-
ňujú, ak sa zdieľajú. To vie nielen vedecká 
komunita, ale aj výskumníci a inovátori 
z priemyselnej sféry. Spoločnosť Siemens 
preto investovala do platformy s názvom 
Technoweb, ktorá slúži ako otvorené pro-
stredie umožňujúce nielen spolupráci 
v rámci firmy, ale predovšetkým zdieľanie 
poznatkov a skúseností. Ide vlastne o aký-
si „vedomostný Google pre Siemens“. 
Súčasťou Technowebu je pokročilý vy-
hľadávač, pomocou ktorého používate-
lia rýchlo nájdu odpoveď na svoje dopyty. 
Používateľ popíše problém, ktorý aktuál-
ne rieši, urobí odhad, akú cenu by mohol 
mať pozitívny výsledok pre spoločnosť, 
a pridá tagy, ktoré ho prepoja so súvisia-
cimi témami. Systém potom sám automa-
ticky vyberie témy vzťahujúce sa k dopy-
tu. 
Technoweb však nie je len obyčajná kniž-
nica otázok a odpovedí – ide o vysoko so-
fistikovaný systém využívajúci séman-
tiku. Príslušné chytré algoritmy totiž 
nehľadajú len presné výrazy, ktoré sa ob-
javujú v dopytoch a tagoch (označeniach), 
ale aj podobné výrazy. Napríklad ak pou-
žívateľ zadá tag „automobil“, sémantická 
technika ihneď vie, že sa treba pozerať aj 
na výraz „vozidlo“, ktoré má takmer totož-
ný význam. Je isté, že tento web bude dobre 

fungovať len vtedy, ak bude poznať všetky 
pridružené technické pojmy. Preto dostal 
schopnosť učiť sa, aby mohla množina pre-
viazaných pojmov trvale rásť a košatieť.

Delfy už zavial prach
Žiadna výrobná firma, veľká či malá, sa 
nezaobíde bez dlhodobého plánovania. 
Ako však odhadnúť, aké produkty sa bu-
dú predávať o desať alebo pätnásť rokov? 

Spoliehať sa len na intuíciu by bolo pri-
veľmi riskantné. Siemens si preto vyvinul 
vlastnú metodiku nazvanú Pictures of the 
Future (PoF). Ide o prvú metódu, ktorá 
spája extrapolácie výsledkov súčasných 
obchodných aktivít s podrobným budú-
cim scenárom. Vyvinuli ju v roku 2000 
Michael Mirow a Carsten Linz.
Budúce scenáre sa nevymýšľajú len tak od 
stola, ale budujú sa na pevných základoch. 
Patria k nim megatrendy ako napríklad de-
mografické zmeny, urbanizácia, globali-
zácia či zmeny klímy. Dopĺňa ich databáza, 

ktorú tvorí okolo tisíc konkrétnych čiastko-
vých trendov zo spoločnosti, politiky, ob-
chodu a životného prostredia. Ich vzájom-
nou interakciou potom odborníci zostavujú 
obraz vývoja podnikateľského prostre-
dia v konkrétnych záujmových oblastiach. 
Presne formulované hypotézy sa následne 
konzultujú s externými odborníkmi. Roz-
hovorov sa uskutoční niekoľko sto. Na zák-
lade týchto záverov sa potom vyberú tech-

nológie, ktoré treba vyvinúť, a určí sa, na 
ktoré segmenty trhu sa zamerať.
O presnosti metóde PoF svedčí scenár vy-
tvorený v rokoch 2002 a 2003. Predpove-
dal, že boom zažijú malé decentralizova-
né jednotky na výrobu energie, pričom 
obnoviteľné zdroje sa stanú konkuren-
cieschopnými, a to dokonca aj bez dotá-
cií, a že elektrárne prejdú na flexibilnej-
šiu prevádzku. Všetky tieto témy sú dnes 
vysoko aktuálne. Vyše desať rokov staré 
úvahy sa ukazujú ako úplne správne. 

 > Komentár na s. 39

Špeciálna sociálna sieť pre vedeckú komunitu má dnes vyše troch miliónov používateľov.

Osobné stretnutia sú stále výhodou vedeckých konferencií, ale ich početnosť klesá kvôli využívanejšiemu internetu. 



Energia zrodená v Zemi 

G
eotermálne elek-
trárne produkujú 
ročne šesťdesiat te-
rawatthodín (TWh) 

elektrickej energie. Potenciál 
je však oveľa vyšší a predpo-
kladá sa, že do roku 2050 vý-
kon takýchto elektrární stúp-
ne na 1 400 TWh, pokryjú teda 
3,5 percenta celosvetovej vý-
roby elektrickej energie. 

Miesto na výstavbu geoter-
málnej elektrárne by malo 
spĺňať dve podmienky: vyso-
ké teploty dosahujú do blíz-
kosti zemského povrchu 
a v okolí existuje vysoký do-
pyt po elektrine. Prím zatiaľ 
hrá západné pobrežie Spoje-
ných štátov, Indonézia, Filipí-
ny, Grónsko a Keňa. Aj v Eu-
rópe sa geotermálna energia 

využíva už niekoľko desaťro-
čí – prvé geotermálne elek-
trárne postavili v Taliansku 
na začiatku 20. storočia. Dnes 
sa k tejto technológii prikláňa 
aj Nemecko a Švajčiarsko. Ale 
v strednej Európe možno do-
statočne teplú vodu získať iba 
zložitými technológiami z veľ-
mi hlbokých vrtov. 

Ako to funguje
Do horúcej vrstvy Zeme na-
plnenej vodou, zvyčajne tisíc 
metrov pod zemským povr-
chom, smeruje hĺbkový vrt. 
Voda tu má tlak 3,5 až 15 ba-
rov. Voda tak prúdi cez vyvŕta-
nú dieru na povrch buď v kva-
palnom stave, alebo vo forme 
pary. Na pohon turbíny a pri-
pojeného generátora sa pou-
žíva para s teplotou okolo 250 
stupňov Celzia. Keď sa para 
schladí a skvapalní, pumpuje 
sa voda späť pod zem do ho-
rúcej zóny. Jednotlivé metódy 

výroby elektriny sa odlišujú 
podľa teploty vody na konkrét-
nom mieste. 
Pri nižších teplotách okolo 150 
stupňov Celzia sa voda z podze-
mia používa na ohrev druhého 
uzavretého okruhu, do ktoré-
ho sa súčasne privádza orga-
nická kvapalina s bodom varu 
nižším, ako má voda. Organic-
ká kvapalina sa zmení na paru, 
ktorá napokon poháňa vlastnú 
turbínu. Pri dosiahnutí vyššej 
teploty možno na turbínu po-
slať z hlbín Zeme priamo suchú 
paru. To, pochopiteľne, zvyšu-
je účinnosť elektrárne a znižuje 
náklady na výrobu elektriny. 

Podzemní záškodníci
Čím je para chladnejšia, tým 
viac kvapalnej vody obsahu-
je. Tá sa musí pred vstupom do 
turbíny odstrániť. Na odvod-
nenie sa používa centrifúga, 
ktorá býva v okruhu zapoje-
ná nad turbínou. Okrem vody 

AUTORI: ANDREAS WENLEDER,  
 ANDREA CEJNAROVá
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Stred Zeme je veľmi horúci – teplota 
dosahuje až šesťtisíc stupňov Celzia, 
rovnako ako na povrchu Slnka. Na 
vlastnej koži môžeme toto teplo 
okúsiť na zemskom povrchu vďaka 
vulkánom, horúcim prameňom 
a gejzírom. A časť z neho dokonca 
zachytiť a využiť na výrobu elektriny.
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Pri výrobe geotermálnej elektriny je každé zariadenie unikátne. Parné turbíny, turbí-
nové stupne i materiál sa musia presne prispôsobovať podmienkam danej lokality.

sa musia z pary odstrániť aj 
ďalšie substancie, rôzne soli, 
sulfidy, ostatné plyny či dokon-
ca kamienky, ktoré para s po-
dielom vody absorbovala ces-
tou cez vrstvy hornín. Mnoho 
z týchto prímesí dokážu od-
strániť čistiace systémy, ale nie 
všetky. A to je najväčší prob-
lém. Substancie z podzemia 
poškodzujú turbínové lopatky 
a výsledkom je korózia, eró-
zia a znížená účinnosť. Preto 
sa musia turbíny oveľa častej-
šie vymieňať, a to približne po 
troch až desiatich rokoch pod-
ľa kvality pary. Na tieto špeci-
fické podmienky sa tak musí 
myslieť už pri konštrukcii tur-
bín – záleží nielen na ich tvare, 
ale aj na použitom materiáli.
Konštruktéri geotermálnych 
elektrární musia rátať aj s iným 
nebezpečenstvom – zemetra-
sením. Horúca voda sa totiž 
približuje zemskému povrchu 
práve v miestach so zvýšenou 
vulkanickou aktivitou a v blíz-
kosti tektonických zlomov. Pre-
to musia byť turbíny vybave-
né automatickým vypínacím 
systémom, ktorý ich v okami-
hu zvýšenej seizmickej aktivity 

okamžite bezpečne vypne. Zni-
žuje sa tak riziko poškodenia, 
pretože turbíny sú oveľa citli-
vejšie na vonkajšie otrasy, keď 
sú v prevádzke. Otrasom mu-
sia odolať aj základy celej elek-
trárne. 

Lacná elektrina
Aj napriek týmto ťažkostiam 
má geotermálna energia po-
tenciál, aby sa pri vhodných 
podmienkach ekonomicky 
vyplatila – spája výhody kon-
venčných elektrární a obnovi-
teľných zdrojov. Na rozdiel od 
veterných a solárnych systémov 
možno geotermálne elektrárne 
prevádzkovať po celý rok, po-
slúžia preto aj ako vyrovnáva-
cie zariadenia v kritických ča-
soch. Tak ako pri iných obnovi-
teľných zdrojoch netreba rátať 
s nákladmi na palivo. 
Postaviť geotermálnu elektrá-
reň je pomerne zložité. Ak sa 
všetko podarí, vznikne jeden 
z najefektívnejších nástrojov na 
výrobu elektriny. Geotermálna 
elektrina je napríklad lacnejšia 
ako solárna a súčasne aj cenovo 
oveľa efektívnejšia ako väčšina 
uholných elektrární. 

Na scénu vstupuje Siemens
Spoločnosť Siemens sa začala vývoju geotermálnych par-
ných turbín venovať pomerne nedávno, v roku 2011. Nadvia-
zala nielen na bohaté a mnohoročné skúsenosti s výrobou 
konvenčných parných turbín, ale aj so servisom, ktorý jej 
pobočka TurboCare zabezpečovala pre turbíny iných výrob-
cov. Okrem iného získala pritom poznatky, aké materiály po-
užívať pri výrobe turbín, aby sa minimalizoval ničivý vplyv 
erózie a korózie. Siemens dodáva na trh turbíny v niekoľkých 
veľkostiach – od päť do stodvadsať megawattov. Počet turbí-
nových stupňov a dĺžku lopatiek možno prispôsobiť podľa 
podmienok konkrétneho projektu.



S
potreba samotného Googlu do-
siahla v roku 2011, keď bola pre-
vádzka o pätinu menšia ako vlani, 
takmer tri terawatthodiny. Google 

pritom nie je sám. Všetky dátové centrá 

dnes dohromady zhltnú dve percentá sve-
tovej spotreby elektriny a tento podiel ne-
ustále rastie.
Poradenská firma Boston Consulting 
Group odhaduje, že serverová kapacita 

Googlu, Amazonu, bánk a ďalších hlav-
ných hráčov sa v nasledujúcich šiestich 
rokoch zvýši šesťnásobne a uchováva-
ný dátový objem dokonca sedemdesiat-
násobne. Serverové centrá potom budú 
zodpovedať za viac emisií CO2 ako letecká 
doprava. 
Prognóza na rok 2030 ráta s úhrnnou 
spotrebou informačných a komunikač-
ných technológii vo výške 1,7 tisíca TWh, 
čo je trojnásobok spotreby elektriny 
v dnešnom Nemecku. To už je množstvo, 
ktorým sa oplatí zaoberať, a nielen kvôli 
prevádzkovým nákladom.

Komplex výziev a riešení
Dátové centrá čelia trom hlavným vý-
zvam. Kritickou je potreba udržať servery 

Diéta pre dátové centrá
Mysleli ste niekedy na to, koľko energie potrebujete, 
aby ste použili internetový vyhľadávač? Spracovanie 
jedného dopytu v službe Google uvoľní 0,2 gramu 
oxidu uhličitého do atmosféry. Takých dopytov je 
pritom denne šesť miliárd.

AUTOR: PAVEL ZáLESKÝ
FOTO: CSCS, SHUTTERSTOCK 

Serverové centrá môžu o pár rokov zodpovedať za viac emisií oxidu uhličitého ako letecká doprava.
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v takmer nepretržitej prevádzke. Výpad-
ky spôsobujú vysoké finančné škody ale-
bo ohrozujú vitálne procesy klientov. 
K tomu treba prirátať úsilie o maximálne 
efektívne využitie energie. A do tretice – 
je tu tlak na flexibilitu, ktorý ešte zdôraz-
nili cloudové technológie. 
Pri hľadaní optimálnych riešení preto 
treba kombinovať poznatky z viacerých 
odborov. Príkladom je globálny tím ex-
pertov spoločnosti Siemens riadený z ne-
meckého Erlangenu, ktorý združuje špe-
cialistov na navrhovanie a správu budov, 
ich prevádzkových systémov, rozvody 
elektrickej energie, počítačové technoló-
gie a ich manažment. Nestačili by len od-
borníci na počítače? Určite nie.

Nenásytná klimatizácia
Pri návrhu nových dátových center sa čo-
raz viac sleduje ukazovateľ efektivity vy-
užitia energie (PUE) – ide o podiel medzi 

množstvom dodávanej energie a energiou 
naozaj spotrebovanou servermi. V opti-
málnom prípade sa rovná jednej. Najmo-
dernejšie centrá Googlu sa blížia hodnote 
1,1, no priemer v odvetví je 1,8. 
„V mnohých prípadoch polovicu dodá-
vanej elektriny spotrebuje klimatizova-
nie priestorov,“ vysvetľuje slabý výsledok 
Laurent Tognazzi zo spoločnosti Siemens. 
Udržovanie primeranej teploty serve-
rovne je nevyhnutné. Snaha o optimálnu 
spotrebu centra preto začína dávno pred-
tým, ako sa nainštalujú prvé servery. 

Hneď prvým aspektom je vhodná lokalita. 
Dôležité dátové centrá sa sťahujú do chlad-
nejších oblastí, vyšších nadmorských 
výšok alebo, naopak, pod zem. Zdôrazňuje 
sa návrh prevádzkových systémov budovy, 
najmä tých, ktoré zabezpečujú obeh vzdu-
chu v sálach. Teplý vzduch sa musí účinne 
odvádzať a intenzita obehu musí pružne 
reagovať na aktuálne potreby. 
Priebežné meranie teploty vzduchu na 
rôznych miestach systému nie je žiad-
na novinka. Softvér Siemens Data Center 
Clarity LC však ide o krok ďalej. Priamo 
prepája systémy budovy s IT infraštruk-
túrou. Čo to znamená? Napríklad pri po-
klese využitia výpočtovej kapacity mik-
roprocesorov systém upraví svoj odhad 
tvorby tepla v sálach a okamžite zníži vý-
kon chladiaceho systému v príslušných 
sekciách. Optimalizuje tak chod oveľa 
skôr, ako keby získal impulz od teplot-
ných senzorov.

Kritické rozvody
Na efektivitu majú, samozrejme, vplyv aj 
systémy dodávky elektriny. Dodnes zásad-
ne vplývajú na spoľahlivosť centra. Podľa 
nemeckej Asociácie výrobcov elektroniky 
a elektrotechniky je príčinou polovice prí-
padov straty dát výpadok napájania. Sie-
mens dnes poskytuje energetické systémy, 
ktoré umožňujú centrám dosahovať do-
stupnosť 99,999 percenta času. Osem ho-
dín nedostupnosti v roku sa už považuje 
za akceptovateľný výsledok. 
Sama spoľahlivosť však nestačí. Serve-

rové centrá musia byť aj pružné. Do hry 
preto vstúpili napríklad kontajnerizo-
vané „plug and play“ systémy. Kontajner 
s inštalovanými transformátormi a níz-
konapäťovými rozvádzačmi sa v prípa-
de potreby privezie kamiónom a relatív-
ne ľahko a rýchlo pripojí k infraštruktúre 
dátového centra, ktorú tak posilní.
Dobrá správa je, že možnosti, ako techno-
logicky zabezpečiť maximálne účinnú, 
bezporuchovú a flexibilnú prevádzku dá-
tových centier, existujú. „Mnohí zákazní-
ci sa však držia tradičného prístupu, ktorý 
jednoznačne oddeľuje manažment počíta-
čovej techniky, správu budovy a riešenie 
dodávky energie. Teraz je na nás, aby sme 
ich presvedčili o prínosoch holistického 
prístupu,“ konštatuje John Kovach, ktorý 
riešenia pre dátové centrá v Siemense ria-
di. Niekedy je naozaj najzložitejšie trochu 
zmeniť naše myslenie. A čísla ukazujú, že 
to bude užitočné i nevyhnutné. 

Ako rastie 
vyhľadávanie 
v Googli
Rok Počet dopytov denne
 (v miliardách)
2007 1,2 
2008 1,7 
2009 2,6 
2010 3,6 
2011 4,7 
2012 5,1 
2013 5,9



 Čo sa snažíte objaviť?
Doterajšie nálezy potvrdzu-
jú, že vajcia dinosaurov ma-
li tvrdú škrupinu, tak ako je 
to u súčasných vtákov. Som 
však presvedčený o tom, že tá-
to všeobecne uznávaná para-
digma neodráža úplnú sku-
točnosť.

 Na základe čoho tak usu-
dzujete?
V Slovenskom národnom mú-
zeu som zhruba pred desia-
timi rokmi našiel dve fosílie 
dinosaurích vajec z púšte Gobi 
v Mongolsku. Jedno z nich má 
na povrchu takzvané vajco-
vé okno, čiže otvor, cez ktorý 
sa vyliahol nový dinosaurus. 
Ide teda o prázdne vajce, ktoré 
je však unikátne svojím asy-
metrickým tvarom. Zvláštne 
ohyby jeho skamenenej škru-
piny odporujú predstave vajca 
s tvrdou škrupinou.

 Ako teda vznikli?
Zodpovedať túto otázku je 
cieľom mojich experimentov. 
Bežné dinosaurie vajce má 
ovoidný tvar, podobný vajíč-
kam sliepok a pštrosov. Skú-
mané vajce je značne sploš-
tené, škrupina však nie je 

popraskaná ani na miestach 
najväčších ohybov. Preto pred-
pokladám, že musela byť mäk-
šia ako škrupina vajec súčas-
ných vtákov alebo krokodílov. 
To ma priviedlo k myšlienke, 
že škrupina vajec niektorých 
druhov dinosaurov mohla byť 
viac flexibilná.

 Akému dinosaurovi patri-
lo toto vajce?
Nevie sa presne. Našlo sa me-
dzi kostnými pozostatkami 
v geologickej vrstve vrchnej 
kriedy, čiže na konci druho-
hôr, krátko pred veľkým vy-
mieraním nevtáčích druhov 

dinosaurov. Usudzujem, že 
by mohlo ísť o zástupcu sau-
ropódnych dinosaurov, ako 
boli napríklad Diplodocus, Ti-
tanosaurus či Apatosaurus, 
známejší pod názvom bronto-
saurus. Boli to obrovské tvory 
s typickým sudovitým telom, 
stĺpovitými nohami, dlhým 
chvostom a krkom zakonče-
ným relatívne malou hlavou. 
Niektoré jedince dosahovali 

takmer štyridsať metrov. Bo-
li to najväčšie suchozemské 
tvory, ktoré kedy žili na našej 
planéte.

 Na čo ste potrebovali ske-
novať vajce na počítačovom 
tomografe?
Umožní mi vytvoriť virtuál-
ny trojrozmerný model vajca 
na úrovni milimetrov, ktorý 
budem ďalej analyzovať me-
tódami geometrickej morfo-
metriky. Výhodou počítačovej 
tomografie je, že umožňuje 
analyzovať skameneniny bez 
toho, aby sa poškodili.

 Prečo sa skenovanie usku-
točnilo v trnavskom Inšti-
túte zobrazovacej diagnos-
tiky?
Pôvodne som mal ísť do Pra-
hy. Ale povedal som si, že ak je 
to čo len trochu možné, malo 
by sa to urobiť na Slovensku. 
Pre krajinu to znamená dob-
rú reklamu. Siemens nedávno 
dodal do Trnavy systém počí-
tačovej tomografie Somatom 
Definition Edge, čo je momen-
tálne najrýchlejší CT skener 
s jedným zdrojom röntgenové-
ho žiarenia na svete. Zároveň 
poskytuje najvyššie priestoro-
vé rozlíšenie v tomto segmen-
te diagnostických prístrojov.

 Čo ukázal skener?
Vo vajci sa nenachádzajú žiad-
ne pozostatky embrya. S tým 
som rátal. Pre môj výskum je 
oveľa dôležitejšie zistenie, aj 
keď len predbežné, že defor-
mácie na vajci sú kompakt-

né, a teda nezlučiteľné s pred-
stavou vajca s pevným typom 
škrupiny. 

 Aký význam má toto ziste-
nie pre paleontológiu?
V celkovom kontexte evolú-
cie to znamená, že by mohlo 
ísť o nový typ rozmnožova-
cej stratégie dinosaurov. Inak 
povedané, niektoré dinosau-
ry mohli prispôsobiť svoju 

fyziológiu natoľko, že klád-
li do hniezd vajcia, ktoré boli 
pružnejšie ako u väčšiny iných 
druhov. 

 S čím to súviselo?
Je to len pracovná hypoté-
za: škrupina mohla mať urči-
tú flexibilitu už pri samotnej 
znáške alebo vajce malo zo 
začiatku pevnú škrupinu, kto-
rá postupne pevnosť strácala. 
Vtáky sú priami potomkovia 
dinosaurov a krokodíly za-
sa ich bratranci so spoločným 
predkom, preto usudzujem, že 
aj dinosaury sa rozmnožovali 
vajcami s pevnou škrupinou. 
Napriek tomu sa našla fosília, 
ktorá túto predstavu čiastočne 
narúša. Zdá sa, že rozmnožo-
vacia stratégia dinosaurov bo-
la oveľa komplexnejšia. Naprí-
klad v ríši plazov nie sú vajcia 
s pružnou škrupinou ničím 
výnimočným, kladú ich nie-
ktoré jaštery a morské koryt-
načky. V rámci evolúcie archo-
saurov, čo je živočíšna skupi-
na, ktorá na Zemi dominovala 
160 miliónov rokov a bola na 
vrchole počas celých druho-
hôr, to určite je unikátne.

 Čo mohlo spôsobiť u nie-
ktorých dinosaurov zmenu 
stratégie rozmnožovania?
Príčin mohlo byť niekoľko. 
Len si vezmite, aké obrovské 
tvory boli sauropódne dino-
saury. Aj keď samice boli ana-
tomicky prispôsobené tak, 
aby vajcia do hniezda kládli 
z čo najmenšej výšky, pred-
sa len išlo o vzdialenosť jed-
ného až dvoch metrov. Vajcia 
s pevnou škrupinou by sa pri 
znáške zrejme rozbili. Pružná 
škrupina by však tlak vyvola-
ný nárazom po dopade na zem 
sféricky rozložila tak, aby sa 
nenarušila integrita vajca. Je 
však celkom možné, že to nie-
ktoré sauropódne dinosaury 
zvládali aj s pevným typom 
škrupiny.

 Tak prečo potom vajcia 
niektorých dinosaurov mali 
mäkkú škrupinu?
Vyliahnuté jedince možno mu-
seli byť od začiatku pohybovo 

Záhada 
dinosaurieho 
vajca
Svetovo uznávaný paleontológ Martin 
Kundrát priniesol na experiment do 
Trnavy sedemdesiat miliónov rokov starú 
fosíliu dinosaurieho vajca v plecniaku. 
Len tak, zabalenú do uteráka. Na 
najrýchlejšom počítačovom tomografe 
na Slovensku sa pokúsil prelomiť jednu 
starú vedeckú paradigmu.

AUTOR: VLADIMíR DUDUC
FOTO: MIROSLAV NÔTA

Ak chcete zmeniť paradigmu, nestačí len jeden dôkaz, 
potrebujete ich niekoľko.
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aktívne, aby prežili v prostredí 
s nebezpečnými predátormi. 
Po znáške ich opustili a pone-
chali svojmu osudu. Bez rodi-
čovskej ochrany sa dinosaury 
museli liahnuť s dobre vyvinu-
tou kostrou a funkčným po-
hybovým systémom. Museli 
byť totiž anatomicky vybave-
né na bezprostrednú pohybli-
vosť, aby mohli do niekoľkých 
minút opustiť hniezdo. Túto 
schopnosť nadobudli už vnút-
ri vajca. Pre vývoj kostí je ne-
vyhnutné, aby embryo malo 
dostatočný prísun vápenatých 
solí, ktoré sa nachádzajú jed-
nak v žĺtku, ale najmä v škru-
pine tvorenej uhličitanom vá-
penatým. Tento odber mohol 
byť v záverečnej fáze taký ma-
sívny, až sa narušila integri-
ta škrupiny, ktorá tým značne 
zmäkla. Skúmané dinosaurie 
vajce by mohlo potvrdiť túto 
hypotézu. To je navyše zvlášt-
ne aj tým, že jeho škrupina má 
celkom odlišnú mikroštruktú-
ru ako napríklad vajcia iných 
dinosaurov či súčasných kro-
kodílov a vtákov. 

 Ako vašu hypotézu prijí-
majú iní paleontológovia?
Nejde o novú myšlienku. 
S touto predstavou prišli ame-
rickí paleontológovia, naprí-
klad Jack Horner z Museum of 
the Rockies v Montane, kto-
rý sa okrem iného preslávil aj 
tým, že si ho prizval Steven 
Spielberg ako odborného po-
radcu pri nakrúcaní Jurské-
ho parku. Túto teóriu sa však 
dosiaľ nepodarilo presvedčivo 
dokázať. Mnoho nezvyčajných 
tvarov totiž môžu skamenené 
škrupiny nadobudnúť až dru-
hotne, povedzme pôsobením 
geologických procesov.

 Kedy budú známe výsled-
ky vášho výskumu?
Chcel by som ich publikovať 
počas tohto roka. Poznatky 
získané v Trnave budem teraz 
analyzovať a kvantifikovať. 
V prvých mesiacoch zrekon-
štruujem pravdepodobný tvar 
vajca pred vyliahnutím dino-
saura pomocou trojrozmerné-
ho virtuálneho modelovania. 



Potom budem overovať, či sú de-
formácie prirodzeným výsled-
kom zrodu nového života alebo 
vznikli v dôsledku tlaku sedi-
mentov, ktoré sa vekmi akumu-
lovali v okolí vajca. Zameriam 
sa predovšetkým na zóny s naj-
väčšími ohybmi, ktoré podľa vý-
sledkov skenovania neobsahujú 
žiadne praskliny. V ďalšej fáze 
plánujem analyzovať vzorku 
skameneniny pomocou vyso-
korozlišovacej synchrotrónovej 
mikrotomografie, čo mi umožní 
nahliadnuť ešte hlbšie do mik-
roštruktúry škrupiny. Pomocou 
elektrónovej mikroskopie a dif-
rakčnej spektroskopie chcem 
preskúmať tiež jej prvkové zlo-
ženie. Ide o parciálne experi-
menty, ktoré sú špecificky zacie-
lené na to, aby som vedel pred-
ložiť dôkazy, či škrupina bola 
skutočne flexibilná. Ak chcete 
zmeniť paradigmu, nestačí vám 
len jeden dôkaz, potrebujete ich 
niekoľko.

 Ako ste sa dostali k pale-
ontológii?
Môžu za to knižky o praveku 
od Josefa Augustu ilustrované 

obrázkami Zděnka Buriana, 
ktoré sa mi dostali do rúk eš-
te ako malému chlapcovi. Keď 
som potom uvidel film Karla 
Zemana Cesta do pravěku, bolo 
rozhodnuté. Paleontológia ma 
už nepustila. Ale k naplneniu 
môjho sna viedla kľukatá ces-
ta. Karlova univerzita v Prahe, 
jediná vysoká škola, kde bo-
lo možné v bývalom Českoslo-
vensku študovať paleontológiu 
stavovcov, bola pre mňa v tom 
čase priveľmi vzdialená.

 Kde sa vaša vedecká drá-
ha spojila s dinosaurami? 
Ako príslušník malého národa 
a krajiny bez nálezov kostier 
dinosaurov som mal len ob-
medzené možnosti. Preto som 
sa najprv sústredil na výskum 
súčasných živočíchov, ktoré 
sú dinosaurom najviac po-
dobné – krokodílov a vtákov. 
Získal som množstvo poznat-
kov o ich embryonálnom vý-
voji, ktoré som neskôr zúročil 
pri štúdiu embryí dinosaurov. 
Postupne som začal spolupra-
covať s mnohými dinosauro-
lógmi. Vedeckú hodnosť som 

získal na Karlovej univerzite 
a v rokoch 2005 až 2008 som 
absolvoval tri postdoktorand-
ské štúdiá v odbore evo-devo 
biológie na Macquarie Univer-
sity v Sydney, McGill Univer-
sity v Montreale a americkej 
Clemson University.

 Kde pôsobíte v súčasnosti?
Pracujem v Centre evolučnej 
biológie na najstaršej škandi-
návskej univerzite v Uppsale 
vo Švédsku. Som tiež hosťujú-
cim odborníkom Európskeho 
synchrotrónového pracoviska 
v Grenobli, kde sa podieľam na 
vývoji nových metodík neinva-
zívneho spôsobu štúdia fosílií. 
V súčasnosti zakladám vlastnú 
vedeckú skupinu na Univerzite 
Palackého v Olomouci. 

 Zúčastňujete sa aj na vy-
kopávkach?
S expedičnou činnosťou som 
začal pred štrnástimi rok-
mi na jednej z najznámejších 
lokalít, v Dinosaur Provin-
cial Park v západnej Kanade. 
Na tomto výnimočne boha-
tom mieste na nálezy kostier 

dinosaurov som dostal vý-
bornú školu od významných 
dinosaurológov, ako je naprí-
klad profesor Philip Currie. 
Moje prvé vlastné expedície 
viedli na Sibír, do centrálnej 
Číny, Iránu a argentínskej Pa-
tagónie. Všetky výsledky ešte 
nie sú ani zďaleka spracova-
né, ale k najväčším úspechom 
patria objavy v Patagónii v ro-
ku 2010.

 Čo ste našli?
V pustatine Cerro Guerra sme 
s argentínskymi kolegami ob-
javili neznámeho tvora, ktoré-
ho sme pomenovali Aerotitan 
sudamericanus. Išlo o ptero-
saura, ktorý patrí do skupiny 
gigantických, aktívne lieta-
júcich jašterov, takzvaných 
azhdarchidov. Mal rozpätie 
krídiel až šesť metrov a ide 
o prvý nespochybniteľný dô-
kaz prítomnosti týchto lietajú-
cich tvorov na juhoamerickom 
kontinente. Druhým unikát-
nym objavom boli kostrové 
pozostatky dinosaura Bona-
partenykus ultimus. Išlo o sa-
micu, pretože vnútri jej kostry 
sme našli dve vajcia. Bol to 
prvý nález vajec v tesnej blíz-
kosti kostrových pozostatkov 
dinosaura zo skupiny alvarez-
sauridov. Patril do skupiny bi-
zarných dinosaurov, ktoré sa 
napriek veľmi krátkym pred-
ným končatinám dlho radili 
medzi primitívne vtáky. Dnes 
už vieme, že sú to nevtáčie di-
nosaury. Ich kostra je mozai-
kou znakov, z ktorých jedny sú 
typické pre vtáky a druhé pre 
dinosaury.

 Kam sa chystáte najbliž-
šie?
Budúci rok by som sa chcel 
vrátiť do Iránu a do Číny, plá-
nujem aj expedíciu do Austrá-
lie. V Iráne je mojím hlavným 
cieľom prieskum vrstiev z ob-
dobia jury a hľadanie pred-
chodcov vtákov podobných 
dravým dinosaurom. V Číne 
sa chcem zamerať na hľada-
nie hniezd s vajcami, ktoré by 
mohli obsahovať embryá di-
nosaurov. A v Austrálii? Ne-
chajte sa prekvapiť. 

Doc. RNDr. Martin Kundrát, PhD., sa venuje štúdiu vývoja a evolúcie archosaurov. Do tejto sku-
piny diapsidných plazov patria dinosaury a vtáky, pterosaury, krokodíly a ich príbuzné formy. 
Vo vedeckom bádaní sa zameriava najmä na vznik nových evolučných znakov archosaurov, ktoré 
viedli k premene dinosaurov na vtáky.
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Technika je stále dobrodružstvo

Stimuly pre rojkov a dobrodruhov generujú prevratné 
technické nápady. Plnia sny výskumníkov tam, kde mo-
mentálne neexistuje dopyt trhu.

É
ra osamotených géniov sa naozaj skončila a prevratné 
technické riešenia sú výsledkom výskumu celých tímov. 
Navyše v podmienkach, keď firmy strážia návratnosť 
každého eura vynaloženého na výskum, nezostáva pre 

odvážne nápady veľa miesta. Ale veda aj dnes potrebuje vizioná-
rov, priekopníkov a „šialencov“.
Našťastie, začiatkom minulého storočia vznikol inovačný ná-
stroj, určený pre „technologických dobrodruhov“ – odmeny za 
výnimočné výkony poskytované bohatými mecenášmi. Tradíciu 
začal tlačový magnát lord Northcliffe, vydavateľ britského den-
níka Daily Mail, keď ponúkal na tie časy závratné sumy za po-
súvanie hraníc v letectve. Odmena tisíc libier inšpirovala Loui-
sa Blériota, zadlženého predchádzajúcimi nezdarmi, aby v roku 
1909 preletel kanál La Manche. Ďalších 13-tisíc libier bolo vy-
hradených pokoriteľom Atlantiku a v roku 1919 ich získali brit-
skí piloti John W. Alcock a Arthur 
W. Brown.
V roku 1927 bol celý svet fascino-
vaný Charlesom Lindberghom, 
keď sám v lietadle Spirit of St. 
Louis prekonal Atlantik. New-
yorský hotelier francúzskeho pôvodu Raymond Orteig vypísal 
odmenu 25-tisíc dolárov (dnešných okolo poldruha milióna), čo 
dodalo Ch. Lindberghovi odvahu, aby si vzal úver na úpravu lie-
tadla Ryan. 
Obdivuhodné výkony neboli len individuálnou záležitosťou – le-
tectvo nadchýnalo divákov a priťahovalo mladých ľudí. Linber-
ghov let mu dodal dôveryhodnosť. Kým v roku 1926 cestovalo 
v USA lietadlami len šesťtisíc cestujúcich, o tri roky neskôr ich 
bolo vyše 173-tisíc.
Koncom 20. storočia nadviazali na Northcliffa a Orteiga vizio-
nári, ktorí rozprávkovo zbohatli v IT technológiách. V roku 1996 
založil Peter Diamandis, vedec zo spoločnosti Intel, nadáciu X 
Prize. Vyhlásil odmenu za skonštruovanie stroja schopného 

s troma cestujúcimi vyletieť do výšky nad sto kilometrov za hra-
nicu vesmíru. Iránsko-americká podnikateľka v telekomuniká-
ciách Anousheh Ansariová neskôr zvýšila cieľovú odmenu na 
desať miliónov dolárov. 
Preteky v roku 2004 vyhrala americká firma Scaled Composites 
geniálneho konštruktéra Burta Rutana. S finančným príspev-
kom Paula Allena, spoluzakladateľa Microsoftu, postavila stroj 
Space Ship One. Víťazný let zasa nadchol britského magnáta Ri-
charda Bransona, videl v ňom príležitosť pre vesmírnu turisti-
ku, dostupnú takmer každému. Založil spoločnosť Virgin Ga-
lactic, ktorá má s Rutanovým dokonalejším raketoplánom Space 
Ship Two začať v tomto roku prvé komerčné lety. Turisti sa budú 
kochať pohľadom na zaoblenú Zem a na pár minút zažijú pocity 
v beztiažovom stave.
Nadácia X Prize sa postupne zmenila na nekonvenčné inovač-

né centrum. Koncom budúceho 
roka vyvrcholí ostro sledovaná 
súťaž Google Lunar X Prize, kto-
rú podporila spoločnosť Google 
dvadsiatimi miliónmi dolárov. 
Získa ich tím, ktorý skonštruu-

je vozidlo schopné prejsť po lunárnom povrchu aspoň osemsto 
metrov a odoslať video v HD rozlíšení. Malo by ísť o podobný ro-
ver ako čínsky Jü-tchu, ktorý momentálne operuje v Dúhovej zá-
toke a vďaka ktorému „ríša stredu“ získala veľký technologický 
rešpekt. Google ponúka ďalších desať miliónov dolárov na bo-
nusy – päť miliónov pridá za prieskum pozostatkov po misiách 
programu Apollo alebo za trasu v dĺžke päť kilometrov. 
„Stimuly pre rojkov“ dovoľujú výskumníkom, nadšencom i štu-
dentom experimentovať a skúšať úplne iné postupy, na ktoré by 
pri „excelovských“ úvahách nemali šancu, pretože pre ich rieše-
nia zatiaľ neexistuje trh. Do finále súťaže Google Lunar X Pri-
ze sa dostalo osemnásť tímov: prevažujú Američania, no zastú-
pený je každý kontinent, strednú Európu reprezentujú Maďari. 
Majú šancu podieľať sa na vzniku úplne nového odvetvia – stalo 
sa tak v prípade leteckej dopravy, čaká nás to pri kozmickej tu-
ristike a azda aj pri súkromných návštevách vesmírnych telies. 

Ľubomír Jurina
šéfredaktor VISIONS
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V blízkej budúcnosti sa po vyše dvadsiatich 
rokoch pozmení vnímanie londýnskych 
dokov ako fi nančného centra. Popri 
Canary Wharf sa vžije aj Wood Wharf 
– pravdepodobne ešte tento rok tam 
začnú v atraktívnom riečnom prostredí 
vyrastať úrady aj byty. Wood Wharf má iné 
proporcie ako Canary. Bude v ňom chodiť 
menej ľudí do práce, viac domov z práce. 
Plány hovoria o vyše tritisíc bytoch.

Viac ako tretina obyvateľov štvrte Wood Wharf má bývať v domoch 
od Herzoga & de Meurona. Okrem mrakodrapu A1 navrhli dva nižšie domy.

Takmer tretinu nezastavanej plochy využijú ako verejné priestory 
s dvoma parkami, námestiami a kilometer dlhou promenádou.

40 | 41
L I F E S T y L E

a r c h i t e k t ú r a



N
ad novou londýnskou štvrťou 
Wood Wharf (Drevený prístav) 
sa bude týčiť obytná 58-poscho-
dová veža s pracovným názvom 

A1 od Herzoga & de Meurona. Výstavba 
štvrte sa začne práve od nej. Rozšíria pre 
ňu nárožie Južného doku a prieplavu Bell-
mouth. S výškou 206 metrov bude v ča-
se dokončenia minimálne na začiatku 
druhej desiatky londýnskych mrakodra-
pov. V roku 2017 sa má stať prvým dokon-
čeným objektom v štvrti.

Vyznávači nevšednej obyčajnosti
Developer Canary Wharf Group si želal, aby 
pýcha štvrte bola od svetoznámeho auto-
ra. Vybral si držiteľov Pritzkerovej ceny za 
architektúru. Švajčiarski architekti Her-
zog & de Meuron sa porovnávajú s Andym 

Warholom. „Warhol na vyjadrenie niečoho 
nového používal bežné obrazy popovej kul-
túry. To isté zaujíma aj nás: používame no-
toricky známe tvary novým spôsobom, čím 
ožívajú,“ vysvetlil Jacques Herzog. 
V porovnaní s najnovšími dielami, napríklad 
s „domami nastavanými do nebies“, ako opí-
sali svoju 60-poschodovú rozostavanú budo-
vu v Manhattane (56 Leonard Street), patrí 
londýnsky projekt medzi umiernené. Mož-
no to od nich žiadal developer, ktorý ocenil 
„jemné“ riešenie. Švajčiari, ktorí sa v britskej 
metropole uviedli projektom pre galériu Ta-
te Modern (2016), dostali okrem veže objed-
návku na dva ďalšie obytné domy.

Výstavba na prenajatom
Wood Wharf nebude výškovo konkuro-
vať susednému Canary. Nepostavia tu ani 

podzemné nákupné centrá podľa tohto 
vzoru, obchody a reštaurácie umiestnia 
v poschodových domoch. V prvej etape do 
roku 2018 vznikne päť objektov. Termín 
zosúladili s otvorením stanice londýnskej 
železničnej trate Crossrail. Dokončenie 
štvrte naplánovali v roku 2025. 
Urbanistický projekt zástavby bývalého 
prístavu na deviatich hektároch vytvorila 
londýnska firma Allies & Morrison, známa 
projektom olympijského parku (2012). Za 
vyše desať rokov vznikli tri plány, pred-
chádzajúci z roku 2007 od Rogersa Stirka 
Harboura + Partners sa od terajšieho líši 
najmä hustejšou, vyššou zástavbou. Kon-
zorcium Canary Wharf Group zmenilo 
koncepciu i projektantov po odkúpení ak-
cií partnerov British Waterways a Ballymo-
re. Lokalitu si prenajalo na 250 rokov. 

Na vysokej nohe AUTOR: KAROL KLANIC
VIZUALIZÁCIE: CANARy WHARF GROUP PLC 

V štvrti bude okolo sto obchodov a reštaurácií, ráta sa s dvoma hotelmi, školou, zdravotným strediskom, 
multifunkčnou športovou halou.



T
órium je striebris-
tý, mierne rádioak-
tívny kov s atómovou 
hmotnosťou 90. Prvok 

objavil v roku 1828 švédsky 
chemik Jons Jakob Berzelius 
a pomenoval ho po nórskom 
bohovi hromu Thorovi. Nachá-
dza sa v malom množstve vo 
väčšine hornín, zhruba trikrát 
hojnejšie než urán.
O využitie tória sa už v päť-
desiatych rokoch pokúšali 
viaceré mocnosti, ale len ako 
o zdroj energie jadrových re-
aktorov. Nakoniec však zvíťa-
zil urán, keďže ho bolo možné 
aplikovať aj na vojenské úče-
ly. A hoci boli tóriové reaktory 

Tórium namiesto benzínu?
Už nikdy nebudeme tankovať
O dva roky sa dozvieme, či revolučná technológia dokáže 
navždy zmeniť pohon automobilov. Americká fi rma Laser 
Power System pripravuje tóriový motor. 

AUTOR: TOMáŠ ANDREJČáK
FOTO: CADILLAC

Predstava Cadillacu o tóriovom automobile z roku 2009. Štúdia bola skôr dizajnérskou kreáciou
 ako ozajstným mobilným laboratóriom. Tóriový motor by sme v nej hľadali zbytočne. 
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skonštruované, k ich komerč-
nému využitiu nikdy nedošlo.

Laser a elektromotor
Myšlienku využiť tórium 
na pohon automobilu oživil 
Cadillac svojím konceptom 
World Thorium Fuel z roku 
2009, predstaveným na mo-
torshow v Chicagu. Nedáv-
no prišla s vážnym úmyslom 
aj americká spoločnosť Laser 
Power System. Vynálezca a jej 
generálny riaditeľ Charles Ste-
vens tvrdí, že do dvoch rokov 
bude schopná postaviť funkč-
ný prototyp tóriového moto-
ra. Ako z ríše snov znejú úda-
je o „spotrebe paliva“. Jeden 
gram tória totiž obsahuje toľ-
ko energie ako 28-tisíc litrov 
benzínu. Stačilo by len osem 
gramov na sto rokov štan-
dardnej prevádzky vozidla. Je 
to len sen alebo realita?
Teória znie priam rozprávko-
vo. Základom by bol kompakt-
ný tóriový generátor kombi-
nujúci štiepnu reakciu, ma-
lý urýchľovač a laser. Ten by 
neprodukoval svetlo, tak ako 
je to bežné pre klasické lase-
ry, ale vytváral potrebné tep-
lo na zahriatie vody. Vytvore-
ná para by následne poháňala 
klasickú turbínu a tá roztáča-
la elektrický generátor. Vyro-
benou energiou by boli napá-
jané trakčné elektromotory. 
A pohyb je na svete. Prototyp, 
ktorý skonštruoval C. Stevens, 
dokázal zatiaľ vyrábať elek-
trinu pomocou lasera tridsať 
sekúnd.

Čistý a bezpečný
Laser Power System tvrdí, že 
tóriový motor s výkonom 250 
kilowattov by mal hmotnosť 
okolo 230 kilogramov a roz-
mery, ktoré by nebránili jeho 
montáži do väčšiny už v súčas-
nosti vyrábaných áut. 
Obrovskou výhodou technoló-
gie by bola aj jej čistota. Tório-
vý motor totiž nevytvára žiad-
ne škodlivé emisie známe zo 
spaľovacích motorov. Za celý 
čas prevádzky by vraj vypro-
dukoval len pár gramov CO2. 
Má však iný problém. Tórium 
je rádioaktívny prvok, síce 

neporovnateľne bezpečnej-
ší ako urán, ale predsa. Laser 
Power System však tvrdí, že 
tieniť toto žiarenie je možné. 
Stačí na to vraj len tenká vrs-
tva hliníkovej fólie. Ako sa te-
da zdá, výhody prevažujú nad 
nevýhodami.
Aj zásoby tória sú dostatočné. 
Navyše nie je drahé. Podľa od-
hadov U.S. Geological Survey 
z roku 2010 vedú Spojené štáty 

so 440-tisíc tonami zásob, na 
druhom mieste je Austrália 
s 334-tisíc tonami. Nasleduje 
India, ktorá sa však môže stať 
svetovým lídrom, pretože sa 
predpokladá, že geologický 
prieskum by tu mohol odhaliť 
až 1,6 milióna ton tória. 

Dôvody na skepsu 
Otázka znie, čo na to rop-
ná loby a najmä ekonomika 

postavená z veľkej časti na da-
ňových príjmoch pochádzajú-
cich práve z konvenčných pa-
lív. Využitie tóriového motora 
by totiž odsunulo ropu do úlo-
hy suroviny na výrobu asfaltu, 
plastov a mazív. 
Nie je to však jediný dôvod na 
skepsu. Profesor Reza Hashe-
mi-Nezhad, riaditeľ Ústavu 
jadrovej vedy na Univerzite 
v Sydney pochybuje o možnosť 

použiť tórium ako zdroj ener-
gie v mobilných aplikáciách. 
„Jadrové elektrárne poháňajú 
ponorky a mohli by sa využiť aj 
na ropných tankeroch, ale ni-
kdy nebudú také malé, aby sa 
zmestili pod kapotu auta.“
Ďalšou brzdou môžu byť oba-
vy z terorizmu. Dovolia vlá-
dy, aby po diaľniciach jazdi-
li milióny jadrových zdrojov? 
Podľa R. Hashemiho-Nezhada 
môže spracované tórium pro-
dukovať urán 233 ako vedľajší 
produkt. Jim Hedrick, špecia-
lista na priemyselné minerály, 
sa toho neobáva, pretože pre-
meniť vedľajšie produkty na 
zbraň by bolo veľmi energe-
ticky i finančne náročné, veď 
preto sa ani tórium vo vojen-
stve nepoužíva. Aj C. Stevens 
ubezpečuje, že v autách bude 
rádioaktívneho prvku podkri-
tické množstvo a nič podobné 
nehrozí. 

Tóriový generátor Cadillacu, pochopiteľne, zatiaľ len ako fikcia.



P
o Zimných olympijských hrách 
2014 v Soči sa nájde asi málo ľudí, 
ktorí netušia, čo je biatlon. Anas-
tasia Kuzminová priniesla jedinú 

medailu za celú slovenskú výpravu, a to 
rovno zlatú. Biatlon sa prvýkrát na zim-
ných hrách objavil v roku 1924 ako preteky 
vojenských lyžiarskych hliadok a až do ro-
ku 1948 bol len ich neoficiálnou súčasťou. 

Z poľovačky šport
V severských horských oblastiach sa lovila 
zver na lyžiach a so zbraňou odnepamäti. 
Začiatky biatlonu v dnešnej podobe siaha-
jú v Európe do stredoveku, no aj vtedy išlo 
predovšetkým o prežitie. Neskôr sa vyu-
žíval na vojenské účely. Aj preto ako prvé 
vznikli súťaže vojenských hliadok. Zodpo-
vedali súčasným vytrvalostným pretekom 
na dvadsať kilometrov so štyrmi strelecký-
mi položkami. Bežalo sa s veľkokalibrovou 
puškou a strieľalo do vzdialenosti 250, 200, 
150 a 100 metrov. Prvé tri streľby absolvo-
vali pretekári poležiačky, záverečnú v stoji. 
Za dátum oficiálneho vzniku biatlonu sa 
považuje rok 1958, keď sa v rakúskom 
Saalfeldene uskutočnili prvé majstrov-
stvá sveta. O dva roky neskôr už figuroval 
v oficiálnom programe ZOH v kaliforn-
skom Squaw Valley. 
V nasledujúcom desaťročí vznikali nové 
disciplíny, upravovali sa pravidlá, zjed-
notila vzdialenosť streľby na 150 metrov 
i veľkosť terčov. Pri „stojke“ treba trafiť 
terč veľký 11,5 centimetra, teda zhruba 
ako cédečko, pri „ležke“ sa cieľ zmenší na 
4,5 centimetra, čo zodpovedá veľkosti zá-
palkovej škatuľky. 
Prelomový je rok 1976, ktorý priniesol 
zmenu zbrane – veľkokalibrovú pušku 
nahradila malokalibrovka. Po prvý raz 
s ňou nastúpili pretekári na svetovom 
šampionáte v roku 1978 a premiéru mal 
vtedy aj mechanický kovový terč.

Premeny zbrane
Lyže pre biatlon sa menili úplne rovnako 
ako v iných bežeckých disciplínach, mini-
málna predpísaná dĺžka je výška lyžiara 
plus štyri centimetre. Biatlonisti si na sve-
tové súťaže bežne vozia 20 – 25 párov lyží, 

aby boli 
priprave-
ní na všetky 
podmienky, 
ktoré ich môžu 
zastihnúť. 
Najväčším vý-
vojom však prešla 
zbraň. Prechod na 
malokalibrovku významne 
znížil kilogramy, ale to bola 
len prvá zmena. Dlhý čas sa po-
užívali štandardné pušky s uni-
verzálnou pažbou, dnes už prevažná 
väčšina športovcov vlastní zbraň uro-
benú na mieru. Predpis obmedzuje len 
jej hmotnosť – musí vážiť najmenej 3,5 
kilogramu. 
Použitie pravidlá nijako neobme-
dzujú, môže byť ťažšia typu 
štandard alebo ľahší a už-
ší šprintér. Výrazne sa však 
upravuje pažba. Vyrába sa 
z orecha či lipového dreva, 
o slovo sa hlási aj karbón, 
teda plast obohatený uhlí-
kovým vláknom. 
Pre A. Kuzminovú vyrába 
pažby značka Bear výrob-
cu Jána Medveďa z Brezna. 
„Používa sa ľahké drevo 
z javora bieleho. Vychádza 
sa predovšetkým z výš-
ky postavy, ale aj veľkos-
ti ruky a lícnej kosti, ktorú 
má každý športovec inú. 
Dôležité sú najmenšie detai-
ly, preto sa každá pažba vy-
rába ručne,“ hovorí J. Medveď. 
Pažba má čiastočne zdrsnený 
povrch na lepší úchop, ktorý je na-
vyše špeciálne anatomicky tvarova-
ný pre prsty pri streľbe v stoji. Cena 
profesionálnej zbrane sa pohybuje oko-
lo 3,5 tisíca eur, pažba samotná vyjde na 
šesťsto eur. 
Na zbrani je najdôležitejšie ťažisko. „Cel-
kové vyváženie hrá veľkú úlohu pri mie-
rení a každý potrebuje niečo iné. Strieľa 
sa čoraz rýchlejšie, preto je zásadné, aby 
pretekár došiel, zložil pušku, tá mu dobre 

Bežci s presnou muškou
Tak ako väčšina športov, ku ktorým patria lyže, pochádza aj biatlon z Nórska. 
Základy nájdeme už v druhej polovici 19. storočia, ale k jeho dnešnej 
popularite viedla dlhá a kľukatá cesta.
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sadla a mohol hneď strieľa,“ vysvetľuje On-
dřej Rybář, tréner českých biatlonistov, kto-
rí v olympijskom Soči príjemne prekvapili 

piatimi medailami.

Streľba v biatlone 
Výkon A. Kuzminovej na 

olympiáde ukázal, aká 
je streľba dôležitá. 

Minutie terča sa 
penalizuje 

trest-

ným kolom, ktoré často znamená výraznú 
stratu pozície. Beh a streľba však stoja proti 
sebe: jeden prvok rozprúdi celé telo, zrých-
li tep i dych, môže vyvolať trasenie unave-
ných svalov, druhý vyžaduje úplný pokoj.
Športoví lekári namerali biatlonistom po-
čas pretekov od 165 do 185 tepov za minú-
tu, trénovaní športovci zvládajú streľbu 
pri záťaži okolo 160 tepov. Pri streľbe sa 
však prejavuje aj psychický tlak vyplývajú-
ci z obáv o výsledok streľby a vplyv prostre-
dia, napríklad iní strelci, diváci či médiá. 
Vplývajú aj poveternostné podmienky, ako 
sú slnko, vietor či mráz, ktoré vopred ne-
možno celkom odhadnúť, čo má vplyv na 

úpravu optických mieridiel. 
V modernom biatlone rozhoduje aj 
rýchlosť streľby. Oproti pôvodnej mi-
núte či 40 sekundám zvládajú dnes tí 
najlepší päť položiek do dvadsiatich 
sekúnd. Za optimálny časový interval 
pred výstrelom sa považujú dve se-
kundy. Používa sa strelivo 5,6 milimet-
ra s okrajovým zápalom z homogénnej 
látky, rýchlosť je však obmedzená, pre-

tože rýchlejšie strely ničili terče.
„Na biatlone je najťažšie spojenie rých-
leho behu a bezchybnej streľby,“ hovorí 

A. Kuzminová. Práve táto „smrtiaca kom-
binácia“ robí biatlon atraktívnym špor-
tom a jednu z kráľovských olympijských 
disciplín. Hrdinskí lovci divej zvery v za-
snežených horách sa dnes zmenili na ob-
divovaných lovcov najcennejších športo-
vých trofejí. 
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Anastasia Kuzminová považuje za najťažšie spojiť rýchly beh a bezchybnú streľbu.  
Ale keď sa to podarí, je z toho olympijské zlato.



Papier je papier
Hoci žijeme v čase, keď tradičné fotografie poznáme 
už takmer len z rozprávania, Polaroid ostáva verný 
presvedčeniu, že spomienky majú ostať na papieri. 
Novinka Socialmatic je akýmsi kompromisom súčas-
nej rýchlej éry sociálnych sietí, ku ktorej primieša-
va tradíciu papierových snímok. Snaží sa tak zachytiť 
renesanciu instantnej fotografie a popularitu sociál-
nych médií. Odfotografované snímky si môžete nielen 
hneď vytlačiť, ale v tom istom momente aj uverejniť 
na niektorej zo sociálnych sietí. Kamera je schopná 
snímať s rozlíšením 14 megapixlov. Teplom dochá-
dza k chemickej reakcii na špeciálnom papieri obsa-
hujúcom kryštály s farbou. Vytlačené fotografie majú 
rozmer 50,8 x 76,2 milimetra. K internetu sa fotoapa-
rát pripája cez Wi-Fi. K dispozícii je Bluetooth a štvor-
gigabajtová interná pamäť, ktorú však možno rozšíriť 
pomocou SD karty. 

Osobný strážca
Nech to znie akokoľvek absurdne, ľudia radi sledujú svoj každodenný život. Ideálne na to slúžia 
rôzne typy monitorovacích náramkov, ktorých na trhu nájdeme desiatky. Do súboja o zákazní-
ka najnovšie prichádza asi najväčší výrobca GPS navigácií, spoločnosť Garmin. Náramok Vivofit 
komplexne kontroluje vaše pohybové aktivity. Dokáže sledovať, koľko krokov ste urobili, akú 
vzdialenosť ste cez deň prešli alebo koľko kalórií ste pohybom spálili. Okrem monitorovania 
poslúži aj ako osobný tréner. Samostatne určí dosiahnuteľné ciele, ktoré budú postupne na-
berať na intenzite. Užitočnou funkciou náramku je aj upozornenie, ak ste pridlho neaktívny. 
Na malom displeji sa rozsvieti červený pásik, ktorý vás pošle natiahnuť si usedené telo. Kon-
trola pokračuje aj v noci, náramok zaznamená jednotlivé fázy spánku a čas, ktorý ste strávili 
skutočným spaním. Vivofit môžete bezdrôtovo pripojiť k počítaču a údaje vyhodnotiť či porov-

návať. Na jedno nabitie by mal vydržať celý rok. K náramku sa dá dokúpiť tiež monitor pulzo-
vej frekvencie. 

Kodanské koleso
Stáva sa trendom, že najlepšie nápady prinášajú malí ambiciózni výrobco-
via vďaka startupom. Copenhagen Wheel je toho príkladom. Na prvý po-
hľad ide o bežné bicyklové koleso s nápadnou červenou puklicou. Tá však 
ukrýva moderné technológie a kompaktný elektromo-
tor. Ak teda namontujete koleso k bicyklu, stáva sa 
z neho akýsi cyklohybrid. Celé to funguje tak, že 
automatický systém kontroluje priebeh vašej 
jazdy a doslova sa učí váš štýl jazdenia. Ak 
napríklad zistí stúpanie, aktivizuje motor. 
Pri zjazdoch či dlhých rýchlych rovinách 
zasa začne automaticky dobíjať zabudo-
vanú batériu. Samozrejme, tú si môžete 
dobíjať aj sami. Plné nabitie, zvládnuteľ-
né do štyroch hodín, ponúka rýchlosť 25 
kilometrov za hodinu a dojazd 50 kilo-
metrov. Koleso je vybavené Bluetooth tech-
nológiou, takže ho možno spojiť so smart-
fónom a kontrolovať stav energie, porovnávať 
štatistiky alebo koleso zamknúť. 
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Úsporné svetlo na stôl
Už na prvý pohľad je jasné, že stolná lampa Adata Tulip Led je iná ako ostatné. 
Ponúka kombináciu atraktívneho dizajnu a vysokej energetickej účinnosti. Svie-
tivosť s jasom tisíc luxov môžete regulovať v troch stupňoch pomocou jediného 
dotykového ovládača. Jeho farba navyše indikuje nastavenie intenzity. Ružová 
znamená plnú intenzitu, fialová osemdesiat percent výkonu a modrá len dve tre-
tiny intenzity svetla. Na ideálny relax má Adata Tulip Led aj nočný režim, kto-
rý vyžaruje príjemné teplé žlté svetlo. Lampa je o šesťdesiat percent úspornejšia 
ako štandardné žiarovky. Navyše svetlo je bez blikania a LED má životnosť okolo 
40-tisíc hodín.

Retro je v móde
Plnoformátový digitálny fotoaparát Nikon Df na prvý pohľad 
pripomína kinofilmový fotoaparát s klasickým ovládaním, 
ktoré poznáme z radu F. Technológie sú však súčasné a prí-
stroju nechýba nič, čo by sme od dnešného „digitálu“ očaká-
vali. Srdcom je procesor Expeed 3 a full-frame snímač s roz-
líšením 16,2 megapixla. Rovnaký má aj vlajková loď Nikonu, 
fotoaparát D4. Procesor ponúka sériové snímanie s rýchlos-
ťou 5,5 záberu za sekundu. ISO sa pohybuje v rozsahu 100 
až 12 800. Väčšina funkcií sa nastavuje mechanickými otoč-
nými voličmi na hornej časti prístroja tak, ako to bolo zvy-
kom v časoch klasických fotoaparátov. Jediné, čo prezrádza 
digitálne vlastnosti prístroja, je 3,2-palcový displej. Majite-
ľov starších objektívov poteší špeciálna páčka na expozimet-
ri, ktorá im dovolí plnohodnotné využitie aj týchto spoľah-
livých „skiel“ bez nutnosti použitia akýchkoľvek redukcií. 
Nikon dokonca pripravil kvôli modelu Df aj špeciálnu verziu 
50mm F1,8 objektívu v retrodizajne. 

Špión Phantom II Vision
Stačí to vybaliť, do telefónu nainštalovať správ-

nu aplikáciu a s nabitou batériou môžete lie-
tať približne dvadsať minút. Reč je o najnovšej 
kvadrikoptére DJI Phantom II Vision. Integro-

vaná kamera má jadro od GoPro a pre zariade-
nie bola vyrobená na mieru. Vie snímať 14-mega-

bajtové JPEG alebo RAW fotografie a nahrávať Full HD 
1080 video s frekvenciou 30 alebo 60 snímok za sekundu. Pod-

statný je však prenos obrazu v reálnom čase cez smartfón. Ním sa 
dá kamera tiež ovládať, naklápať vo zvislom smere. Môžete ho po-
užiť tiež na ovládanie FPV, čo je režim umožňujúci vidieť to, čo by 
videl pilot kvadrikoptéry. V prístroji je GPS autopilot, dôležitý pre 
neroztrasený obraz. Vynikajúcim vylepšením oproti prvej verzii je 
funkcia Return-to-Home. Po stlačení tlačidla sa kvadrikoptéra vzne-
sie o desať metrov a namieri si to na miesto štartu. Podobne sa za-
chová aj v prípade nejakej mimoriadnej situácie alebo keď začne ba-
térii dochádzať energia. Komunikuje cez Wi-Fi. Kamera má svetel-
nosť f/2,8 a uhol snímania je nastaviteľný na 140, 120 a 90 stupňov. 
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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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