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vážení čitatelia, milí priatelia,
na prvý pohľad sa to možno nezdá, no 
všade okolo „zúri“ technická revolúcia. 
V minulosti boli viac badateľné, pretože 
stroje menili „hmotný svet“. Základom 
viacerých revolúcií bola energia – vodnú 
nahradil parný stroj, nasledoval elektric-
ký motor či motor s vnútorným spaľova-
ním. Súčasnú zmenu poháňa digitalizá-
cia, nehmotné informácie. Airbus A-380 
alebo smart telefóny sú vyrobené z bež-
ných materiálov, ktoré samy o sebe ma-
jú hodnotu zopár eur za kilogram. Ale 
predávajú sas kilogramovou cenou v tisí-
coch eur. Ich skutočná hodnota sa ukrýva 
v množstve obsiahnutých informácií. Tak 
ako všetky predchádzajúce, aj dnešná re-
volúcia vzniklav najrozvinutejších kraji-
nách. Jedným z jej dôsledkov, ktoré na-
háňajú strach, je stratapracovných miest, 
pretože „hmotná výroba“ odchádza do 

Číny, Indie a ďalších chudobnejších štá-
tov, ktorým prináša aspoň trochu bohat-
stva. Digitálna revolúcia však tým nekon-
čí. Príležitosťou pre vyspelý svet je tvorba 
hi-tech nástrojov potrebných pre inteli-
gentnú výrobu, softvéru na jej projekto-
vanie, riadenie a financovanie. Aby vý-
roba naďalej nabaľovala stále viac infor-
mácií, potrebovala čoraz menej „hmoty“ 
i energie a konečne získala aj výrazný ze-
lený nádych.

Jozef Magic
vedúci sektoru Industry

spoločnosti Siemens s.r.o. 
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Softvér PLM spoločnosti Siemens umož-
ňuje v digitálnej podobe postaviť stroj 
a simulovať jeho funkcie. Svoje kvality 
dokazuje aj pri riešeniach, kde extrém-
ne podmienky netolerujú ani najmen-
šiu chybu v konštrukcii. Robotické vo-
zidlo Curiosity vďaka nemu už dva roky 
úspešne operuje na Marse. V aerokoz-
mickom priemysle nachádza softvér 
PLM čoraz častejšie uplatnenie. Americ-
ká firma Sierra Nevada ho využila aj pri 
návrhu miniraketoplánu Dream Chaser. 
Agentúra NASA by ho mohla od roku 
2017 využívať na dopravu posádok na 
vesmírnu stanicu ISS. 

> (O uplatnení PLM softvéru 
čítajte aj na s. 8)

Siemens preniká aj do vesmíru

04 | 05
T E C H N O L Ó G I E

f o t o f a s c i n á c i a





olej do kuchyne aj transformátora
Transformátory sú jedny z najdôležitejších komponentov roz-
vodnej siete. Pri svojej činnosti sa však zahrievajú a v kraj-
ných prípadoch sa môžu aj vznietiť. Preto bývajú uložené 
v nádobách naplnených olejom, ktorý odvádza nadbytočné 
teplo. Najčastejšie sa dnes používajú silikónové alebo ropné 
oleje, ktoré sa však veľmi ťažko odbúravajú a v prípade vznie-
tenia sú veľmi horľavé. Konštruktéri spoločnosti Siemens 
preto testujú transformátory, ktoré na chladenie využívajú 
rastlinné oleje zo slnečnice, repky alebo sóje. Ich prítomnosť 
v transformátoroch prináša vyššiu bezpečnosť. Disponujú 
totiž podobnými dielektrickými vlastnosťami ako klasické 
oleje, čo bráni prierazu elektrickým oblúkom. Majú však vý-
razne vyššiu teplotu vznietenia, ktorá ešte viac znižuje riziko 
požiaru transformátora. Navyše ich prípadný únik nepred-
stavuje žiadne ekologické nebezpečenstvo.

Plávajúci montér veterných elektrární
Zostaviť veternú elektráreň s lopatkami dlhými šesťdesiat met-
rov nie je ľahké ani na súši, nieto na pobreží rozvlneného Sever-
ného mora. Konštruktérom spoločnosti Siemens sa tu napriek 
tomu podaril husársky kúsok. Pomocou špeciálneho plavidla 
Sea Installer spoločnosti A2SEA dokázali na otvorenom mori 
pri pobreží Veľkej Británie nainštalovať dve veterné elektrár-
ne, každú v rekordnom čase necelých 24 hodín. Poskytujú výkon 
šesť megawattov, čo dokáže pokryť spotrebu približne šesťtisíc 
domácností. Sea Installer je 132 metrov dlhé a 39 metrov širo-
ké plavidlo, ktoré dokáže prepraviť základové časti, nosné veže, 
gondoly i lopatky až desiatich veterných elektrární. Loď by mala 
v budúcnosti uľahčiť inštaláciu aj tých najrozmernejších turbín 
s rotorom s priemerom 154 metrov.

Čistá výroba vodíka – z vody a obnoviteľnej energie
Efektívny spôsob, ako využiť nadbytočnú energii vyrobenú veter-
nými či slnečnými elektrárňami pri produkčných špičkách, vyvi-
nuli vedci spoločnosti Siemens. Nadbytočná energia, ktorá mô-
že spôsobiť nestabilitu siete, sa použije na elektrolytickú výrobu 
vodíka založenú na princípe rozkladu molekúl vody pôsobením 

elektrického prúdu vo vodnom roztoku 
vhodnej soli, kyseliny či zásady. Aby však 
bolo možné využiť tento proces na stabi-
lizovanie rozvodnej siete, treba spustiť 
elektrolýzu čo najrýchlejšie po vzniku pre-
pätia. Konštruktéri preto umiestnili me-
dzi elektródy takzvanú protónovo výmen-

nú membránu (PEM), ktorá zaručuje, že sa elektrolýza naštartuje 
počas niekoľkých milisekúnd od zaznamenania zvýšenej pro-
dukcie elektriny. V praxi by sa zariadenia na rýchlu elektrolýzu 
s membránou typu PEM mali objaviť najskôr pri čerpacích stani-
ciach pre vozidlá s palivovým článkom, využívajúce na pohon vo-
dík. Výkonnejšia verzia pre slnečné a veterné elektrárne by po-
tom mali nasledovať v priebehu niekoľkých rokov.

PEM
protónovo výmenná 
membrána umožňujúca štart 
výroby vodíka za niekoľko 
milisekúnd

24 
hodín

trvala inštalácia 
veternej elektrárne na 
voľnom mori pomocou 
plavidla Sea Installer
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Slepačí život v luxuse
O tom, že sliepky patria k najvýznamnejším hospodárskym zvie-
ratám, zrejme nik nepochybuje. Ak im človek poskytne pohodlie 
a bezpečie, bohato sa mu za to odmenia znáškou vajec. Pozvoľ-
na sa preto rozmáha trend takzvaných mobilných kurínov, ktoré 
sliepkam umožňujú prirodzený pobyt vonku a vďaka možnosti 
pravidelného sťahovania ich chránia pred mikróbmi množiacimi 
sa v ich truse. Vývojári spoločnosti Siemens koncept ešte vylep-
šili použitím priemyselného kontrolného systému, bežne použí-
vaného napríklad v solárnych elektrárňach či pri správe inteli-
gentných budov. Tento systém ráno otvára dvierka a púšťa sliep-
ky von, na noc ich zase zatvára. Pritom sa riadi astronomickými 
údajmi o východe a západe slnka a sliepky tak majú optimálny 
režim počas celého roka. Vo väčších kurínoch schopných pojať až 
1 200 sliepok je automatizované aj dávkovanie potravy pomocou 
dopravníkových pásov. O energiu pre pohon všetkých súčastí ku-
rína sa starajú solárne panely na streche.

Aplikácia pre pohodlné  
cesty veľkomestom
Spoločnosť Siemens vyvíja cloudovú platformu, ktorá 
umožní vyhľadať si ideálnu trasu a prostriedky pri ceste 
veľkomestom. Zahŕňa všetkých poskytovateľov mobility 
– od verejnej dopravy cez služby „carsharing“ (prenájom 
auta na jednu trasu), taxislužbu až po prenájom bicyklov. 
Jediná aplikácia umožní prevádzkovateľom verejnej do-
pravy rozšíriť svoju ponuku a cestujúcim naplánovať si 
všetky nevyhnutné cesty. Integrovaná platforma sleduje 
aktuálnu situáciu a preto môže navrhnúť zmeny – odporu-
čiť napríklad cestu vlakom v prípade, že došlo k dopravnej 
zápche a železnica by bola rýchlejšie. Dopravné prostried-
ky si možno rezervovať a zaplatiť pomocou nainštalovanej 
aplikácie. Prvý pilotný projekt sa testuje v Berlíne v rámci 
projektu elektrickej mobility. 

(O histórii a budúcnosti kartografie  
a využitia máp čítajte na s. 26 až 29)

Siemens mieri na americký západ
Spoločnosť Siemens úspešne vstúpi na ame-
rický trh s dieselelektrickými lokomotívami. 
Získala objednávku na dodávku 32 lokomotív 
v hodnote 225 miliónov dolárov. Lokomotívy, 
ktoré dosahujú rýchlosť 200 kilometrov za ho-
dinu, budú prepravovať cestujúcich po stredo-
západe USA a pozdĺž západného pobrežia.



Siedmich trpaslíkov 
riadi Siemens
Banský vlak siedmich trpaslí-
kov je od mája novou atrak-
ciou v zábavnom centre Svet 
Walta Dysneyho v americkom 
Orlande. Imituje jazdu trpaslí-
kov vo filme z roku 1937, ktorý 
bol prvým celovečerným ani-
movaným dielom Walta Dis-
neyho. Prechádza tak očaru-
júcimi scenériami s architek-
túrou kresleného filmu a nová 
technológia simuluje kýva-
nie a vyklápanie vozidiel ako 
v skutočnom banskom vozí-
ku. Dráha je súčasťou veľkého 
rozšírenia parku Čarovné krá-
ľovstvo a o jej riadenie sa sta-
rajú systémy značky Siemens. 
Spoločnosť je od roku 2005 
strategickým partnerom Walt 
Disney Company. 

PlM softvér vo svete 
rýchlych kolies
Špičkové motocykle značky Ducati už nie-
koľko desaťročí vzbudzujú vášeň fanú-
šikov. Talianska firma vyrobí ročne šty-
ridsaťtisíc motocyklov a šesť produkto-
vých rodín ponúka sedemnásť modelov od 
strednej triedy až po superšporty. Z tisíc-
ky zamestnancov sa pätina venuje vývo-
ju a samotné motorky konštruuje šesťde-
siat inžinierov. Zlepšenie vývoja zložitých 
produktov vyžaduje čoraz užšiu integ-
ráciu členov všetkých vývojových tímov, 
ako aj prehĺbenie spolupráce s externými 
dodávateľmi kľúčových súčiastok. Pomá-
ha tomu softvér PLM spoločnosti Siemens. 
Umožňuje digitálne modelovať celú zosta-
vu motocykla a bezpečne zdieľať a distri-
buovať dáta v rámci firmy i s dodávateľmi. 
Softvér skrátil vývojový cyklus z priemer-
ných 36 až 40 mesiacov na dva roky a na-
vyše dovoľuje aktualizovať všetky vyrába-
né modely v ročných intervaloch.
PLM softvér nezvolila firma Ducati náho-
dou – posúva technológie všade tam, kde 
treba zvládnuť extrémne podmienky a ne-
známe vplyvy. Vo svete rýchlych kolies na-
chádza čoraz širšie uplatnenie. Využíva-
jú ho tímy Red Bull a Mercedes vo formu-
le 1 a nedávno ukázal svoje možnosti na 
pretekoch 24 hodín Le Mans. Nissan ZEOD 
RC (Zero Emission On Demand Racing Car) 
ako prvé pretekárske hybridné vozidlo 
s rýchlosťou tristo kilometrov za hodinu 
zvládlo prejsť celý jeden okruhu len s čisto 
elektrickým pohonom. Skonštruovala ho 
automobilová spoločnosť RML a pri návr-
hu využila softvér PLM.

12 
mesiacov

je skrátenie vývoja 
nového modelu 
motocykla Ducati
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ultrarýchle robotické rameno
Švajčiarski inžinieri z Federálnej polytechnickej školy 
v Lausanne vyvinuli pomocou metód umelej inteligencie 
najrýchlejšiu robotickú pažu na svete. Má reakčný čas len 
50 milisekúnd a zachytí množstvo objektov letiacich proti 
nej. Rameno dlhé meter a pol sa skladá z niekoľkých kĺbov, 
čo mu dáva dostatočné množstvo voľnosti. Na konci sa na-
chádza funkčná analógia ľudskej ruky so štyrmi prstami, 
ktorá dokáže rýchlo uchopiť rôzne letiace alebo rotujúce 
predmety, napríklad fľašu, tenisovú raketu, loptu či kladi-
vo. Riadiaci systém paže, umiestnený v blízkom počítači, je 
prepojený s niekoľkými kamerami snímajúcimi celú scé-
nu. Funkcie robotického ramena sú schopné letiaci pred-
met uvidieť, rýchlo predpovedať jeho polohu v najbližších 
okamihoch a zvoliť správnu stratégiu na zachytenie. Ruka 
je schopná sama sa učiť na základe ľudského príkladu rieše-
nia tejto úlohy či priamo ľudského vedenia paže. Výskumní-
ci túto metódu nazvali programovanie pomocou demon-
štrácie. Opakovaním pokusov a omylov sa robotická ruka 
dokáže neustále zlepšovať a rozširovať 
spektrum svojich schopností.

Elixír mladosti sa skrýva v krvi
Štúdie výskumníkov z Harvardu a Stanfordu ne-
závisle od seba naznačujú, že starnutie dokáže 
zvrátiť transfúzia krvi, konkrétne mladej krvi. Že-
by na upírskych legendách bolo niečo pravdy? Dávka 
krvi mladšej myši pozastavila niektoré známky star-
nutia tej staršej. Ako omladzovací činiteľ pôsobil pro-
teín GDF 11, ktorý sa vyskytuje v krvi mladších jedincov. Túto 
bielkovinu vedci už dlhšie skúmali v súvislosti s jej pozitívny-
mi účinkami na srdcovú činnosť. Výskum však prekvapujúco 
ukázal, že starším myšiam nielenže lepšie funguje srdce, ale aj 
sa rýchlejšie orientujú v bludisku, sú fyzicky výkonnejšie a ma-
jú lepší čuch. Naopak, u mladších myší mala transfúzia staršej 
krvi opačné účinky. Staré myši, ktoré dostávali injekcie prote-
ínu, vydržali v bežiacom koliesku v priemere 57 minút, zatiaľ 
tie neošetrené rovnakého veku len 35. Umelé zvýšenie hladiny 
GDF 11 má omladzujúci vplyv nielen na svaly, ale aj mozog. Pro-
teín GDF 11 pokusným myšiam povzbudil rast nových ciev a ču-
chových neurónov. Taktiež sa zvýšil počet kmeňových buniek, 
čo zrejme prispelo k celkovému omladeniu mozgu.

Elektrický skladací bicykel do mesta
Trojica dizajnérov Agustin Agustinoy, Eric Sevillia a Lucas Tole-
do z New Yorku predstavila koncept skladacieho bicykla Gi Bike pre 
mestá 21. storočia. Od iných projektov mestských elektrobicyklov sa 
odlišuje pohodlným zložením a rozložením, ktoré trvá sekundu až 
dve. Bicykel vďaka moderným materiálom váži iba 17 kilogramov. 
Kľuky a prevodník sú zapuzdrené v hliníkovom tele rámu. Gi Bike 
navyše nemá reťaz, ale gumový remeň, takže nehrozí, že sa dlhé no-
havice jazdcovi zamotajú do reťaze. V zadnom náboji je elektrický 
motor, ktorý uľahčuje šliapanie alebo jazdca rovno vezie. O energiu 
sa starajú LiFePO4 batérie umožňujúce až 64 kilometrov asistova-
ného šliapania. Maximálna rýchlosť bez šliapania dosahuje 25 ki-
lometrov za hodinu. Medzi riadidlami je držiak na smartfón, ktorý 
funguje ako navigácia a zobrazovacia jednotka, kde sa ukazujú všet-
ky údaje o bicykli, napríklad rýchlosť alebo dojazd. Telefón tiež fun-
guje ako zámok – ak sa majiteľ od bicykla s telefónom vzdiali, bez-
pečnostný systém využívajúci GPS údaje ho uzamkne.
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 Čím je pre medicínu výni-
močný projekt syngo.via?
Ide o sofistikovaný zobrazovací 
softvér schopný trojrozmerne 
čítať snímky vyhotovené po-
mocou počítačovej tomografie 
(CT) a magnetickej rezonancie 
(MRI). Určený je predovšetkým 
pre rádiológov, ktorí z výsled-
kov snímok pripravujú repor-
ty. Zvyšuje kvalitu vyhodno-
covania, uľahčuje tak určenie 
diagnózy a podstatne zlepšuje 
vyhliadky na úspešnú liečbu. 

 Čo považujete za hlavnú 
výhodu tohto softvéru?
Určite rýchlejšie zobrazovanie 
a skenovanie cielených miest 
v ľudskom tele a tým skoršiu 
a presnejšiu diagnóza pre pa-

cienta. Aplikácie syngo.via do-
kážu presne špecifikovať skú-
manú oblasť. Kedysi odborníci 
pracovali so spleťou nekva-
litných snímok, dnes si môžu 
v trojrozmernom zobrazení 
vybrať len tú časť, ktorá ich na 
snímke zaujíma, prispôsobo-
vať ju svojmu pohľadu i potre-
bám a ostatné plochy akoby 
vymazať. Z historického po-
hľadu ide naozaj o revolučnú 
technológiu, ktorá uľahčuje 
prácu lekárov.

 Diagnostika je však domé-
nou človeka, čiže lekára so 
špeciálnymi vedomosťami 
a skúsenosťami. Ako môže 
softvér vylepšiť tento pro-
ces? 
Vezmite si príklad – pacient 
príde k lekárovi s bolesťa-
mi v hrudníku, čo je typická 

Pomocou syngo.via je 
možné urobiť diagnostiku 
o 75 percent rýchlejšie.
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indikácia pre infarkt. Do hry 
vstupuje vyšetrenie na CT. Vý-
stupom je vyše dvetisíc sní-
mok celého tela, pretože CT sa 
nedokáže zamerať na tú časť 
hrudníka a srdca, ktorú po-
trebujete. Náš softvér mnoho 
z týchto krokov automatizu-
je a eliminuje nepotrebné vý-
stupy. Máme štatistiky a štú-
die, že pomocou syngo.via je 
možné urobiť diagnostiku o 75 
percent rýchlejšie, všetko uro-
bíte namiesto polhodiny za päť 
či desať minút. Vďaka tomu sa 
s liečbou môže začať skôr.

 Zmyslom je teda automa-
tizácia podkladov pre diag-
nostiku? 
Áno, ale softvér ide o kúsok 
ďalej – „rozumie“ ľudskej ana-
tómii, má isté prvky inteligen-
cie. Využíva napríklad techno-
lógie podobné rozpoznávaniu 
tváre v digitálnej fotografii. 
Takto je schopný rozpoznať 
ramená, chrbticu, panvu a iné 
časti tela. Zároveň optimali-
zuje spôsob, ako ich zobraziť 
v anatomickej prostredí. Na-
príklad chrbtica prirodzene 
nie je rovná, ale zakrivená, no 
softvér dokáže zreteľne zobra-
ziť paralelne každý stavec. Le-
kári si pred začatím CT a MRI 
snímkovania môžu predvoliť 
konkrétnu anatomickú oblasť.

 Projekt syngo.via prinie-
sol v minulých mesiacoch 
viacero noviniek. Na čo sa 
inovácie zameriavajú? 
Zdokonaľujeme trojrozmer-
né zobrazovanie skenov, pre-
tože akékoľvek nedostatky 

by mohli viesť k nesprávne-
mu vyhodnoteniu a ovplyvniť 
diagnostiku. Tomu sa chce-
me úplne vyhnúť. Syngo.via 
má dnes viac ako osemdesiat 
aplikácií. Najväčšou novin-
kou je segmentácia pečene, 

napríklad pri karcinómoch. 
Pre chirurga je dôležité mať 
detailný prehľad o zasiahnutej 
oblasti a detailný obraz, kde 
ešte môže operovať. Softvér sa 
tak mení na plánovací nástroj, 
ktorý umožňuje urobiť čo naj-
presnejší zásah v tomto citli-
vom orgáne. Podobné možnos-
ti ponúka už aj pre cievnu chi-
rurgiu, takže lekári sa môžu 
rozhodovať podľa najnovších 
a najlepších podkladov. 

 Výstupom zo syngo.via sú 
informácie. Tie nezlepšujú 
len diagnostiku, ale mohli 
by zefektívniť celý „ma-
nažment pacienta“, aby lieč-
ba trvala kratšie a bola me-
nej nákladná. 
Určite, na to sa zameriava na-
ša snaha vytvoriť nové repor-
ty. Vyšetrenia sú podložené 
mnohými snímkami, napriek 
tomu väčšina lekárov pracuje 
s textami a popisom snímok. 
Aplikácia Advanced Reporting 
im pomáha vytvoriť zrozumi-
teľné, dobre štruktúrované 
správy. Možno ich prispôso-
biť individuálnemu paciento-
vi a zistenia z viacerých vy-
šetrení spojiť do jednej sprá-
vy. V budúcnosti však chceme 
správy čo najviac odbúrať, aby 
lekári pracovali len so sním-
kami a skenmi, aby ich jed-
noducho zdieľali. Veď ak pa-
cient podstúpi CT vyšetrenie, 
je vystavený radiácii. Potom 
ide do inej nemocnice a tam 
mu s veľkou pravdepodobnos-
ťou urobia CT znovu, pretože 
nemajú k dispozícii výsledky 
predchádzajúceho vyšetrenia. 
Zdieľanie medicínskych sní-
mok tak ochráni aj pacienta. 

 Podieľať sa na vývoji toh-
to unikátneho projektu do-
stali príležitosť aj odborníci 

Ostrý pohľad  
do ľudského tela
Medicína pokročila v poslednej dekáde míľovými krokmi. 
Nové technológie v zobrazovaní ľudského tela uľahčujú 
lekárom určovať diagnózy, chirurgom viesť náročné operácie 
citlivých orgánov. Softvér syngo.via dovoľuje ešte presnejší pohľad 
a vďaka prvkom inteligencie zvyšuje kvalitu diagnostiky. Za týmto 
produktom stojí Arthur Kaindl, generálny riaditeľ divízie Syngo 
Healthcare koncernu Siemens.

AUTOR: RAdovAN ŽuffA
FOTO: EMANuEl BoSoN, SiEMENS

Slovensko je unikátne tým, že tu pôsobia výborní in-
žinieri, ktorí spolupracujú s miestnymi nemocnicami. 
Okamžitá spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.



zo Slovenska. Aký je ich 
vklad? 
Veľmi významný. Aplikácie 
pre softvér vznikajú na šies-
tich miestach v rôznych kra-
jinách. Na Slovensku máme 
niekoľko tímov – v Bratislave 
a Žiline. Sedemdesiat vývo-
járov sa zameriava na hlavné 
komponenty softvéru súvisia-
ce s vizualizáciou informácií. 
Cieľom je čo najlepšie zobraze-
nie určitých častí ľudského te-
la. Slovensko je unikátne tým, 
že tu pôsobia výborní inžinie-
ri, ktorí spolupracujú s miest-
nymi nemocnicami. Okamžitá 
spätná väzba je pre nás veľmi 
dôležitá, umožňuje sledovať 
aplikácie bezprostredne v pra-
xi. Operatívne tak vieme rea-
govať a prinášať inovácie. 

 Ako vyzerá spolupráca 
s odborníkmi na Slovensku?
Sústreďujeme sa na koope-
ráciu najmä s rádiológmi. Po 
celom svete spolupracujeme 
s dvadsiatimi piatimi odbor-
níkmi, z toho na Slovensku 
s tromi. Takáto špecializovaná 
spolupráca zaručuje kontinui-
tu a postupné výsledky. Vďaka 
spätnej väzbe sa každý mesiac 
sa posunieme o krok ďalej, vý-
sledkom sú komerčne úspešné 
inovácie. Dôležité je aj odbor-
né zázemie z oblasti informač-
ných technológií. Slovenské 

univerzity ponúkajú pomerne 
veľa absolventov a vieme me-
dzi nimi nájsť skutočne talen-
tovaných a motivovaných štu-
dentov.

 Využívajú syngo.via aj slo-
venské nemocnice?
Softvér sme uviedli na trh 
pred troma rokmi a dostal sa 
doteraz k trom tisíckam zá-
kazníkov. Na Slovensku ho 
využíva päť nemocníc, čo je 

primerané veľkosti trhu. Na-
príklad diagnostické centrum 
Jesenius v Nitre, nemocnice 
v Skalici či Ružomberku.

 Starnutie populácie tla-
čí vyspelé krajiny k reduk-
cii nákladov na zdravotnú 
starostlivosť, ale súčasne je 
snaha zachovať jej kvalitu. 
Existuje východisko z tejto 
situácie?
To sa dá dosiahnuť v zásade je-
diným spôsobom – využitím 
informatiky. Analýzy OECD 
ukazujú, že krajiny s najvyššou 
produktivitou zdravotníctva 
majú aj najvyspelejšie IT tech-
nológie. V Európe sú v tomto 
ohľade najďalej v Škandinávii, 
predstihujú aj Nemecko. Veľmi 

dobre je na tom aj Rakúsko 
a z medzinárodného hľadiska 
sa darí Japonsku, pokroky ro-

bí Čína. Ďalší rozvoj internetu 
spôsobí veľkú zmenu v medi-
cíne a poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti. Veríme vo vymie-
ňanie informácií, prepojenie 
používateľov cez úložiská dát. 
Dnes je globálne napojených na 
internet jedenásť miliárd za-
riadení. Zvyšovaním ich počtu, 
lekári budú môcť viac spolupra-
covať a zdieľaním snímok zís-
kať názor špičkového odborní-
ka z USA, Kanady či Japonska.

 Ak majú nové technológie 
znižovať nemocniciam nákla-
dy a zároveň skvalitniť medi-
cínu, ako je na tom syngo.via?
Náš softvér je doplnkovou in-
vestíciou k iných medicín-
skym zariadeniam, pomáha 

pri diagnostike. Keďže nejde 
o priamu investíciu, návrat-
nosť ťažko odhadnúť. Všetko 
závisí od počtu pacientov, vy-
šetrení či diagnostík. Odhadu-
jeme však, že priemerný čas 
návratnosti investície sa pohy-
buje od troch do piatich rokov.

 Sú aplikácie singo.via ur-
čené aj pre mobilné zaria-
denia?
Áno, všetky prospekty a apli-
kácie možno, samozrejme, 
použiť aj na mobilných zaria-
deniach, tabletoch či iPadoch. 
Od zákazníkov a odborníkov 
máme aj v tomto smere pozi-
tívne ohlasy. Nechceme pri 
vývoji v ničom zaspať na vav-
rínoch. Vytvorili sme aj samo-
statný archív, takzvaný syngo.
share, ktorý umožňuje obráz-
kové dáta archivovať a sprí-
stupniť ktorémukoľvek odbor-
níkovi po celom svete, ak si 
to diagnóza a tímový pohľad 
na skenované snímky vyža-
duje. 

Arthur Kaindl pôsobí ako generálny riaditeľ v Syngo Healthcare, 
ktorý patrí koncernu Siemens. Do spoločnosti prišiel v roku 
1995 po ukončení štúdia. Absolvoval Friedrich-Alexander 
University v Erlangene a Norimbergu a má magisterský titul 
v odbore keramické inžinierstvo z New York State College na 
Alfred University. V roku 2003 sa stal výkonným riaditeľom 
Siemens Magnet Technology, v súčasnosti zodpovedá za stra-
tégiu a vývoj projektu syngo.via.

Krajiny s najvyššou produktivitou zdravotníctva 
zaviedli do nemocníc najvyspelejšie IT technológie.
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S
oftvér syngo.via lekárom zásad-
ne zlepšil diagnostické snímanie 
v množstve medicínskych odbo-
rov vrátane onkológie, kardioló-

gie a neurológie. Umožňuje nám využívať 
prepracované vizualizačné nástroje z ce-
lého klinického spektra.
Teší ma, že mám možnosť byť od začiat-
ku pri jeho vývoji. Pred piatimi rokmi ma 
oslovil Siemens, keď hľadal konzultan-
ta z klinického prostredia rádiológie, aby 
som pomohol praktickými radami a skú-
senosťami, pretože softvér má naozaj od-
zrkadľovať to, čo potrebujú lekári.
Filozofia softvéru syngo.via ma hneď za-
ujala. Malo ísť o multimodálnu zobrazo-
vaciu platformu pre všetky typy diagnos-
tických prístrojov značky Siemens. Prosto 
jeden softvér na všetko, čo by nám diag-
nostikom odbúralo potrebu učiť sa praco-
vať každú chvíľu s novými aplikáciami.

Z prvých verzií syngo.via som však bol, 
podobne ako moji kolegovia z iných za-
hraničných kliník, trochu sklamaný. 
Softvér bol pôvodne nastavený pre potre-
by veľkých univerzitných nemocníc, kto-
ré využívajú špecializované diagnostické 
postupy, a z môjho pohľadu mu chýbala 
širokospektrálnosť. Navrhli sme im po-

merne dosť zmien. Bol som milo prekva-
pený, že naše výhrady akceptovali a po-
stupne, ako sa objavovali nové upgrady, 
sa syngo.via začal približovať pôvodnej 
filozofii. 
Naše centrum má špecifické postavenie: 
sme privátne zdravotnícke zariadenie, 
ktoré úzko spolupracuje s fakultnou ne-
mocnicou. Robíme tak diagnózy typic-
ké pre privátne centrá, ako aj diagnózy, 
ktoré vykonávajú veľké nemocnice. Vie-
me preto zhodnotiť prínosy a nedostatky 
softvéru syngo.via pre jedných i druhých, 
alebo ak chcete, pre rutinné i špičkové 
diagnostické technológie.
Siemens pochopil, že ak chce pochovať 
pôvodnú koncepciu, bude musieť syn-
go.via rozmeniť na drobné. A aj tak uro-
bil. V súčasnosti sa už viac venujeme 
jednotlivým detailom, napríklad spôso-
bom manipulácie s obrazom či ovládaniu 

programu, aby práca diagnostikov bola 
čo najviac efektívna.
Softvéroví špecialisti Siemensu s nami 
pravidelne konzultujú. Spravidla sú to 
dva dni plné otázok a odpovedí. Najprv sa 
pýtajú oni a ja odpovedám a potom opač-
ne. Poznatky, ktoré z toho vyplynú, sa za-
pracujú do pripravovanej verzie.
Syngo.via sa na Slovensku vyvíja od roku 
2001 a za toto obdobie slovenský experti 
získali neoceniteľné know-how, ktoré dnes 
využívajú nielen pri samotnom programo-

vaní softvéru, ale spolu s medzinárodnými 
medicínskymi odborníkmi definujú budú-
cu podobu jednotlivých produktov. Aj preto 
je spolupráca zaujímavá a inšpiratívna.

Doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc., mim. prof.,
prednosta Diagnosticko-medicínskeho centra,

Katedra rádiológie LF SZU

Slovensko má významný 
podiel na vývoji singo.via. 
okrem softvérových špecia-
listov spolupracujú na jeho 
zlepšovaní ani radiológovia. 
oslovili sme jedného z nich 
– doc. Petra Bořutu. 

Singo.via ako jeden softvér na všetko diagnostikom odbúral  
potrebu učiť sa pracovať každú chvíľu s novými aplikáciami.

Jeden softvér na všetko



Ekodizajn – módny, 
ale vlastne neznámy
do slovníka nám prenikli moderné frázy a výrazy, ktoré používame bez toho, aby sme 
im do hĺbky rozumeli. Čoraz častejšie siahame po slovách ako „udržateľný, obnoviteľný 
či alternatívny“. Aby sa nevytratil ich skutočný obsah, prichádza termín ekodizajn. Robí 
poriadok v používaných pojmoch a dáva racionalitu našim „ekosnahám“. Nie všetko, čo 
sa snažíme urobiť pre prírodu, jej totiž v skutočnosti aj pomôže.

AUTORKY: ANdREA CEJNARová,  
 ANdREA HofERiCHTERová
FOTO: GETTYiMAGES, SiEMENS

Dedičstvo 
železnej 
doby
s. 16 – 17

Aj obrábací 
stroj sa môže 
zelenať
s. 18 – 19
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uveďme si dva príklady. Čo naozaj 
znamenajú tieto moderné frázy 
z hľadiska ekodizajnu?

Skladačka dvoch slov
Definícia pojmu ekodizajn je obsiahnutá v oboch slovách, z ktorých sa skladá – eko 
a dizajn. Popri klasickom obsahu pojmu dizajn posudzuje produkt aj z hľadiska 
ochrany životného prostredia. Dôležitý je teda nielen návrh výrobku, jeho funkč-
nosti, bezpečnosti, ergonómie či estetickosti, ale aj vplyv na životné prostredie.
Ekodizajn prináša nový pojem – životný cyklus výrobku. Vplyv produktu na životné 
prostredie posudzuje v každej fáze životného cyklu, od návrhu až po likvidáciu, a to je 
meradlom efektívnosti a úspešnosti. Nejde teda len o spotrebu energií či surovín, ale 
aj uplatňovanie šetrnejších materiálov a výrobných postupov voči životnému prostre-
diu a zdraviu ľudí.

Energia vetra
„Budúcnosť našej civilizácie z hľadiska trvalej udrža-
teľnosti závisí od efektívneho využívania obnoviteľ-
ných zdrojov energie, napríklad energie vetra.“
Čo vypovedá táto veta? Nie je len o náhrade fosílnych palív, 
skladovaní takto vyrobenej elektriny či nových rozvodných 
sieťach. Ekodizajn ako komplexný prístup predpokladá aj 
pohľad späť. Podstatným konštrukčným prvkom veterných 
parkov je oceľ. Jej výroba je jednou z energeticky najnároč-
nejších výrob vôbec a patrí k najväčším producentom CO2 
na svete. Ak teda chceme využívaním veternej energie na-
ozaj šetriť životné prostredie, musíme sa pozrieť na ekolo-
gickosť výroby použitých materiálov (a, pochopiteľne, aj na 
ťažbu základných surovín).

Kde je pravda?
„Tvarovo komplikované hriadele pre rotory ,zelených‘ 
elektrární z ťažko opracovateľných materiálov dokážeme 
vyrábať na plnoautomatizovaných CNC strojoch ,na jedno 
upnutie‘. Tato výroba je vysoko efektívna, pretože znižuje 
počet ľudí vo výrobe i ,mŕtve časy‘, keď stroj stojí.“
Toto tvrdenie môže, ale aj nemusí byť pravda. Záleží totiž aj 
na tom, aké hodnoty naskakujú na meračoch spotreby elek-
trickej energie počas prevádzky stroja, ale aj na tom, ako ži-
votné prostredie zaťažila samotná výroba stroja a potom aj 
jeho neskoršia likvidácia či recyklácia.



O
ceľ potrebuje takmer každá stav-
ba a vozidlo, aj preto sa jej na 
svete každoročne vyrobí vyše 
poldruha miliardy ton. Každá 

elektrická pec s veľkosťou poschodového 
domu, kde sa tradične ťaží železná ruda 
pri teplote 1 540 stupňov Celzia, spotrebú-
va viac elektrickej energie ako malé mes-
tečko. Keďže na získanie surového železa, 
ktoré je základom pre výrobu ocele, treba 
veľké množstvo uhlia, koksu a ďalších ag-
regátov, neprekvapí, že oceliarstvo patrí 
k najväčších producentom oxidu uhličité-
ho. Odhaduje sa, že oceliarne sa podieľajú 
na celkových emisiách až 6,7 percenta. 

Nepriatelia aj pomocníci
Tieto fakty zvádzajú k záveru, že oceliar-
ne patria medzi veľkých nepriateľov ži-
votného prostredia. Ale oceľ je zároveň 
nenahraditeľný materiál pri šetrení ener-
gie. Je základom veterných turbín, solár-
nych systémov a vysoko efektívnych ply-
nových turbín. 

Výrobcovia ocele navyše v posledných de-
saťročiach výrazne znížili spotrebu ener-
gie aj emisie CO2. Pred päťdesiatimi rok-
mi každá tona ocele vyrobená v Európe 
spotrebovala okolo 30 gigajoulov energie, 
v roku 1990 to bolo 24 a dnes sme sa do-
stali pod 18 gigajoulov. Rovnako tak emi-
sie CO2 typickej oceliarne s kapacitou päť 
miliónov ton poklesli oproti roku 1960 
o 37 percent.

Priestor zostal
Možnosti na ďalšie zlepšovanie však zo-
stali. Napríklad tretina energie použitá 
pri výrobe ocele sa stráca v podobe odpa-
dového plynu z elektrických pecí, ktorý 
má teplotu okolo 1 400 stupňov Celzia. 
Ak by sa podarilo teplo využiť na pohon 
parnej turbíny, obnovilo by sa tak de-
sať percent vstupnej elektriny. Oceliareň 
Stahlwerk Thüringer južne od nemecké-
ho mestečka Erfurt takúto technológiu 
testuje a využíva pritom rekuperačný sys-
tém spoločnosti Siemens. Jeho základom 

sú dva soľné tanky, ktoré sú umiestnené 
medzi zdrojom tepla a parnou turbínou. 
Zabezpečujú rovnomerný tok energie.
Aj emisie CO2 možno prudko znížiť pred-
hriatím drviny s využitím odpadového 
tepla. Túto techniku využíva nová EAF 
pec s kvantovým oblúkom z produkcie 
Siemensu. Prvú vysokovýkonnú pec toh-
to typu postavili v Mexiku pre výrobcu 
ocele Tyasa a v týchto dňoch ju uviedli do 
prevádzky. EAF pec spotrebúva o pätinu 
menej energie než klasická. Ponúka aj rad 
ďalších výhod – vyššiu výrobnú rýchlosť, 
dlhšiu životnosť tavných elektród a rých-
lejšiu amortizáciu ako pri konvenčnej 
elektrickej oblúkovej peci.

užitočná automatizácia
Honba za stále vyššou produktivitou 
a rýchlejšou výrobou z minulých desať-
ročí nás dostala do situácie, keď existu-
je nadbytok výrobných kapacít a oceliar-
ne sa často využívajú na 70 až 80 percent. 
A práve v situáciách, keď kolíše stupeň 
využitia výrobných zariadení, dochádza 

Dedičstvo 
železnej doby
Spracovanie železnej rudy je jednou z najvýznamnejším 
technológií v dejinách. Kým zo začiatku železo uľahčovalo 
prácu roľníkom, dnes už sa bez ocele vôbec nezaobídeme. 
Platíme však za to vysokú cenu – elektrickou energiou 
a zničeným životným prostredím.

 ukrajina Brazília Turecko Nemecko J. Kórea Rusko india uSA Japonsko Čína

Desať najväčších 
producentov ocele na svete
(rok 2012, v miliónoch ton)
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k najväčším energetickým stratám.
Veľmi užitočná je v tomto smere techno-
lógia Siemensu s obchodným názvom 
Green Button (Zelené tlačidlo), určená pre 
rôzne priemyselné odvetvia s cieľom op-
timalizovať spotrebu energie bez ohľa-
du na aktuálny stupeň využitia výrob-

ných kapacít. Napríklad pumpy a vetráky 
v zariadeniach na odstraňovanie prachu 
možno automaticky vypnúť alebo aspoň 
spomaliť, ak nie sú potrebné. Prvé testy 
ukázali, že tieto opatrenia môžu znížiť 
spotrebu energie až o štyridsať percent. 

Zelená pre zelenú
V blízkej budúcnosti aj samotná energia 
z obnoviteľných zdrojov bude pomáhať 
vyrábať nástroje na svoju výrobu. Celý 
kruh by sa tým uzavrel. Elektrické pece 
by mohli zásobovať elektrina zo solár-
nych elektrární alebo veterných parkov. 

Okrem toho uhlie a koks v peciach mož-
no nahradiť vodíkom, takisto vyrobeným 
pomocou obnoviteľných zdrojov. 
Vodík má veľkú výhodu: nie je len palivo, 
ale aj chemické redukčné činidlo, ktoré 
dokáže z oxidu železitého v železnej rude 
extrahovať kyslík. V tom prípade by z ko-

mínov oceliarní unikala len vodná para. 
Zaťal na to nemáme dostatok vodíka, ale 
existujú už teoretické riešenia, ktoré by 
sa o pár desiatok rokov mohli stať reali-
tou. A oceľ potom bude priateľom životné-
ho prostredia bez výhrad.
Samozrejme, nepomôže, ak bude oceľ 
produkovať ekologicky šetrne len Európ-
ska únia, USA či Japonsko. Suverénne naj-
väčším výrobcom ocele na svete je Čína, 
na štvrtej priečke India. Nový ekodizajn 
sa musí rozšíriť aj do týchto krajín, inak 
globálne životné prostredie naše snaže-
nie ani nepostrehne. 

Emisie CO2 možno znížiť aj predhriatím drte s využitím odpadového tepla.

Počítačová animácia EAf pece s kvantovým oblúkom 
Siemens v mexickej oceliarni Tyasa.



E
kodizajn v stavbe obrá-
bacích strojov je veľmi 
rozsiahly. Pre výrob-
cov je však mimoriad-

ne dôležitý a dnes podstatne 
ovplyvňuje ich konkurencie-
schopnosť. Konštruktéri a vý-
robcovia obrábacích strojov 
si nemusia všetko vymýšľať 
a pripravovať sami. Existujú 
externí dodávatelia komplex-
ných riešení, ktoré koncept 
stroja posúvajú v meradlách 
ekodizajnu na podstatne vyš-
šiu úroveň. Spoločnosť Sie-
mens stojí medzi týmito dodá-
vateľmi na poprednom mieste. 

Mozog stroja
Obrábací stroj by bol bez riadia-
ceho systému „mŕtvy“. Správ-
na voľba je preto úplne kľúčová. 
Kým najnižšie verzie riadiace-
ho systému hi-tech stroj jedno-
ducho neuriadia, sofistikovaná 
verzia nasadená na jednodu-
chom stroji znamená plytvanie 
nielen peniazmi, ale aj ener-
giami. Stredná trieda, takzva-
ná midrange, čo je najpočetnej-
šia skupina obrábacích strojov, 
vyžaduje pokročilejšie systémy 
a v prípade Siemensu ide o voľ-
bu medzi rôznymi typovými 
radmi systému Sinumerik. 

Srdce a svaly 
Stroj do pohybu uvádzajú 
elektrické pohony jednotli-
vých súradníc a vretien a tiež 
pohony pomocných agregátov 
(hydraulika, mazanie či chla-
denie). V portfóliu výrobkov 
Siemensu je pohonový systém 

Aj obrábací stroj 
sa môže zelenať 
Ekodizajn platí aj v strojárstve. obrábacie stroje zaznamenali 
v ostatných rokoch nebývalý rozvoj a úsilie o šetrný vplyv na 
životné prostredie sa vinie všetkými ich súčasťami ako zlatá či 
skôr zelená niť.
Sinumerik operate zlepšuje manažment celého procesu – od návrhu postupu 
obrábania až po sledovanie pohybu obrobku mobilnými koncovými zariadeniami. 
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Sinamics, ktorý už rad rokov 
zaujíma jednu z vedúcich po-
zícií vďaka vysokej účinnos-
ti a rešpektu k najprísnejším 
ekologickým kritériám. Po-
hon však nedokáže plniť svoje 
funkcie bez spojenia s riadia-
cim systémom. Firma Siemens 
urobila v tejto sfére prelomo-
vý krok svojou univerzálnou 
zbernicou DriveCliq. 

Softvérové nástroje 
Koncepcia nového obrábacie-
ho stroja zahŕňa nielen oblasť 
elektro, ale aj konfiguráciu 
riadiaceho systému, pohonov 
a ich vzájomné väzby. Aj tu sa 
snaží Siemens prácu vývojá-
rom uľahčiť konfiguračným 
softvérom. Používateľom po-
máha pri vytvorení zostavy 
komponentov a zohľadňuje 
požiadavky ekodizajnu, preto-
že dokáže už v tejto fáze vy-
hodnotiť energetickú bilanciu 
stroja a výrazne pomôcť jej op-
timalizácii. 
Významným nástrojom je aj 
virtuálny stroj – softvér s ori-
ginálnym Sinumerik CNC jad-
rom, ktorý simuluje správanie 
stroja počas chodu určitého 
programu. Možno tak presne 
odladiť nastavenie stroja a vy-
varovať sa prestojom pri vlast-
nom obrábaní. 

Mechatronická  
podpora
Nechcete stavať prototyp? Po-
tom zvoľte mechatronický 
model stroja. Touto cestou sa 
už vydáva rad výrobcov stro-
jov. Mechatronika je syner-
giou niekoľkých samostat-
ných odborov – matematiky, 
mechaniky a termodynamiky. 
Budúci stroj testuje a optima-
lizuje z hľadiska mechanické-
ho i elektronického – simulu-
jú sa všetky podmienky, ktoré 

môžu ovplyvniť jeho výkon. 
S istým zveličením možno po-
vedať, že mechatronická pod-
pora je rozumným variantom 
metódy „pokus-omyl“, ktorá 
by pri reálnej stavbe prototy-
pu bola z hľadiska nákladov 
nemožná. 

Priemyselná  
výroba naživo
Stroj je hotový a začína pro-
duktívna časť jeho života. 

Možno aj v tejto fáze priniesť 
niečo pre ekológiu? Výroba len 
spotrebúva energie a svojimi 
vedľajšími účinkami život-
né prostredie len zaťažuje. Aj 
v tejto fáze však možno ekolo-
gickú záťaž znižovať. 
Siemens ponúka ucelený kon-
cept, ktorého nosnou myšlien-
kou je „merať a riadiť“. V ria-
diacom systéme Sinumerik 
Operate sú k dispozícii funk-
cie, ktorých pomocou môže 

používateľ vyhodnocovať 
spotrebu energie stroja. Sys-
tém dokáže zaznamenať a na 
displeji indikovať výkon pria-
mo z pohonov stroja. Energiu 
však spotrebúvajú aj ďalšie 
agregáty, preto pomocou mul-
tifunkčného meracieho prí-
stroja možno merať buď celko-
vý príkon stroja, alebo sa sú-
strediť na určitý spotrebič. 

Nie som dosť  
bohatý…
… aby som si mohol kupovať 
lacné veci. Túto zásadu po-
zná každý, ale len málokto sa 
ňou riadi. Ak všeobecne platí 
v prípade čínskych trhovísk, 
potom pri obrábacích strojoch 
dvojnásobne. Stroj, ktorý je 
z hľadiska ekodizajnu na špič-
ke, pochopiteľne aj čosi stojí. 
Návratnosť investície je však 
pomerne rýchla. Už aj vďaka 
predpokladu, že takto kvalit-
ný obrábací stroj bude bezpo-
ruchovo slúžiť mnoho rokov. 
To neplatí pri lacných, najmä 
ázijských strojoch, ktoré sú 
aj u nás, žiaľ, stále populárne 
rovnako ako oblečenie z trho-
vísk. O ekodizajne v tomto prí-
pade vôbec nemôže byť reč. 

Sinumerik Ctrl-Energy zvyšuje energe-
tickú účinnosť obrábacích strojov. Je 
vhodný pre takmer všetky druhy – od 
štandardných až po hi-tech obrábacie 
centra.

Riadiaci systém pre CNC stroj a široká škála nastavenia umožňuje prispôsobiť 
výrobu zdravotníckych pomôcok individuálnym potrebám pacienta. 



J
ack otvorí dvere reaktorovej sály 
jadrovej elektrárne. V miestnosti sa 
pokazil agregát, takže chladiaca vo-
da teraz prechádza cez aktívnu zónu 

reaktora. Jack skontroluje čerpadlo, pri-
praví si nástroje a začne s opravou. Keď 
párkrát otočí kľúčom a odstráni viečko, 
meracie zariadenie začne ukazovať zne-
pokojujúci nárast žiarenia. Ale Jack zo-
stáva pokojný, bez stresu hľadá najlepší 
postup pre splnenie úlohy. Má na to dobrý 
dôvod – nikdy sa neocitne v nebezpečen-
stve. Jack nie je skutočná osoba, ale ava-
tar, digitálna simulácia človeka. Aj jadro-
vá elektráreň je virtuálna a slúži na tes-
tovanie údržbárskych a opravárenských 

prác, ktoré budú neskôr vykonávať reálni 
pracovníci.
Cieľom 3D simulácií v nebezpečných pros-
trediach je znížiť riziko na najnižšiu mož-
nú mieru. Povinnosťou amerických energe-
tických spoločností je nastaviť bezpečnosť 
tak, aby prípadné riziko znížili na „rozum-
ne dosiahnuteľnú úroveň“ (zásada ALARA 
– as low as (is) reasonably achievable). „Aj 
preto tieto simulátory pracovných činnos-
tí vyvíjame v spolupráci s energetickými 
spoločnosťami. Sme v štádiu, keď testuje-
me avatarov v rôznych aplikáciách,“ hovorí 
Ulrich Raschke, riaditeľ Human Simulation 
Technologies spoločnosti Siemens Industry 
Automation v Michigane.

virtuálni prieskumníci
Jack a jeho kolegyňa Jill sú digitálne mo-
dely vytvorené z biometrických údajov. Od 
roku 1997 slúžia návrhárom v automobilo-
vom a leteckom priemysle, ale aj vo vojen-
skom sektore, aby pomohli vytvoriť ergo-
nomicky optimálne pracovné prostredie. 
Pomáhajú tiež pri plánovaní pracovných 
procesov a testovaní používateľsky príve-
tivých produktov. Simulácie sú súčasťou 
portfólia Tecnomatix spoločnosti Siemens 
pre plánovanie priemyselnej výroby a tvo-
ria významnú súčasť softvérových systé-
mov Product Lifecycle Management (PLM).
Avatari Jack a Jill nie sú len jednoduché gra-
fické obrázky – majú 68 kĺbov a zvládajú 

Avatari Jack a Jill pomáhajú v amerických jadrových zariadeniach minimalizovať 
množstvo radiácie, ktorej sú vystavení ich zamestnanci. virtuálne testovacie osoby 
sa používajú aj v automobilovom a leteckom priemysle.

Pošlite tam avatara AUTOR: HuBERTuS BREuER
FOTO: PiCTuRES of THE fuTuRE
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135 druhov pohybov, takže takmer doko-
nale imitujú možnosti fyzického pohybu 
ľudského tela. Obaja „stelesňujú“ typických 
predstaviteľov populácie v regiónoch, kde 
sa práve používajú. V čínskej verzii sú pre-
to nižší ako v severoamerickej. Možno ich 
meniť, aby bola istota, že efektívnu prácu 
v simulovanom prostredí zvládnu aj nižší 
ľudia či dlháni, chudí alebo silnejší.
Vedecké štúdie sú podkladom pri analý-
zach, koľko stresu zvládne telo pri nároč-
ných činnostiach, napríklad pri zdvíhaní 
ťažkých predmetov. Výsledky umožňujú 
predvídať riziko zranenia a pravdepodob-
nosť únavy. Program na simuláciu po-
hybu vyvinutý spoločne Tecnomatixom 

a Humosim lab Michiganskej univerzity 
hýbe s Jackom a Jill vo virtuálnych továr-
ňach a vďaka algoritmu na výpočet úrov-
ne radiácie ich možno poslať aj do jad-
rových zariadení. Algoritmus poskytol 
Siemensu ústav Electric Power Research 
Institute (EPRI), zriadený americkými 
energetickými spoločnosťami.
Výhody virtuálnych testov sú jasné – 
umožňujú zohľadniť ľudský faktor už 

v začiatočných fázach vývoja produktu, 
plánovaní montáže či údržby. Namiesto 
stavby nákladných prototypov a časovo 
náročných opráv sa inžinieri vyhnú chy-
bám v projektoch a potrebe robiť rozsiah-
le vylepšenia. To šetrí nielen peniaze, ale 
zlepšuje aj kvalitu a bezpečnosť výrobkov 
a čo je najdôležitejšie – urýchľuje ich uve-
denie na trh.

Montéri aj astronauti
Automobilka Ford pomocou Jacka a Jill od 
roku 1998 testuje montážne linky i modely 
vozidiel. Avatari s algoritmami, ktoré počí-
tajú držanie tela, pohyby a silové pôsobe-
nie na telo, sa využívajú na analýzy rizika 
poranenia. Vývojári tiež potrebujú vedieť, 
ako čo najlepšie usporiadať prístrojovú 
dosku či zabezpečiť výhľad na cestu, aby 
vodiči bezpečne viedli svoje vozidlá. Sof-
tvér z portfólia Tecnomatixu sa osvedčil 
aj pri skutočných výrobných operáciách. 
Pred pár rokmi Ford Ergonomics Lab zlep-
šili pomocou tohto softvéru spôsob montá-
že dverí na niektorých modeloch – je oveľa 
jednoduchšia a výrazne kvalitnejšia.

Simulácie v jadrových elektrárňach sú no-
vou oblasťou – Siemens spolupracuje s EPRI 
od roku 2010. Vedci z jadrového ústavu 
vyvinuli algoritmus, ktorý určí intenzitu 
žiarenia vzhľadom na materiál, rádioaktív-
ne polia a ochranné bariéry, ktoré sú k dis-
pozícii. Úroveň žiarenia tak možno presne 
predpovedať pre každé miesto v miestnos-
ti. Pri nasadení Jacka a Jill sú simulované 
radiačné dávky farebne odlíšené v 3D simu-

lácii. Červená znamená nebezpečne vyso-
kú radiáciu, kým zelená označuje neškod-
né dávky.
Pri použití snímača pohybu Microsoft Ki-
nect, ktorý je bežnou súčasťou herných 
konzol, možno prenášať pohyby skutoč-
ných ľudí na Jacka a Jill. To dovoľuje pres-
ne natrénovať práce v jadrovom zariadení 
tak, aby sa pri vlastnom plnení úlohy mini-

malizovala expozícia žiareniu. „Keby sme 
poznali všetky zdroje žiarenia a stav sta-
vebných štruktúr, dokázali by sme dokon-
ca simulovať aj sanačné práce v japonskej 
elektrárni Fukušima,“ hovorí U. Raschke.
Potenciál technológie však siaha za hra-
nice jadrových elektrární alebo úložísk 
s rádioaktívnymi odpadmi. Dokonca aj 
za hranice planéty. Vesmírna agentúra 
NASA využíva Jacka a Jill pri simuláciách 
montáže kozmickej lode Orion, ktorá je 
určená pre budúce lety na Mesiac a Mars. 
„Registrujeme veľký záujem vládnych 
i súkromných kozmických agentúr, ktoré 
chcú simulovať ľudskú činnosť vo vesmí-
re,“ uzatvára U. Raschke. 

Snímačom pohybu Microsoft Kinect, ktorý je bežnou súčasťou herných konzol, možno na Jacka a Jill prenášať pohyby skutočných ľudí.

NASA používa Jacka a Jill pri simuláciách montáže kozmickej lode Orion,  
ktorá je určená pre budúce lety na Mesiac a Mars.



Ticho na mori

V
ikingovia milova-
li svoje „dračie čl-
ny“ a dopravili sa až 
k brehom Severnej 

Ameriky. Lodiarska tradícia 
sa v ich pôvodnej domovine 
udržala a aj o vyše tisíc rokov 
neskôr patrí Nórsko medzi 
najväčších staviteľov lodí na 
svete. Tunajší lodiarsky prie-
mysel má ročné príjmy okolo 
osem miliárd eur a udáva tón 
v celom odvetví. Spoločnosť 
Siemens preto spolupracuje 

s viacerými škandinávskymi 
konštruktérmi lodí. Jedným 
z nich je Odd Moen. Využí-
va produkty Siemens Marine 
& Shipbuilding v projektoch 
po celom svete a jeho ambí-
ciou je poskladať optimálny 
pohon pre všetko, čo sa pohy-
buje po morskej hladine.

Skrutky na elektrinu
O. Moen vybavil energic-
ky úsporným pohonom vy-
še dvesto lodí. „Využívame 
dieselelektrické pohonné sys-
témy. Lodné skrutky nie sú po-
háňané priamo dieselovými 
motormi, ale elektromotormi, 
ktoré získavajú energiu z die-
selových generátorov. Toto 
usporiadanie dovoľuje veľ-
mi jemné ovládanie skrutiek 

a šetrí pohonné látky,“ vysvet-
ľuje O. Moen.
Dieselelektrický je vhodný pre 
obslužné lode, ktoré musia 
často precízne manévrovať na 
otvorenom mori alebo, naopak, 
udržiavať pevné pozície, na-
príklad pri vŕtaní či iných čin-
nostiach na dne oceánu. Vtedy 
zvyčajne treba na pohon len 
minimálnu silu, len pootočiť 
skrutkami, aby udržiavali po-
zíciu lode. Výkon dieselového 
motora však značne kolíše, dô-
sledkom čoho je jeho nižšia cit-
livosť a účinnosť.
„Plavidlo nepotrebuje silný 
pohon, aby si udržiavalo polo-
hu alebo sa len veľmi pomaly 

vikingovia boli majstri v stavaní morských lodí a ich potomkovia túto zručnosť 
ďalej rozvíjali. Nórski lodiari dnes hľadajú pohon, ktorý by bol energeticky účinný 
a podobne tichý ako v ponorkách. Aj preto sa zaujímajú o hybridné motory.

AUTOR: ANdREAS WENlEdER
FOTO: PiCTuRES of THE fuTuRE

obrovské lode musia 
pri kladení potrubia 
udržať presné pozície 
na hladine a poskytnúť 
dostatok energie pre 
všetky technologické 
operácie.
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posúvalo. Lodnými skrutka-
mi preto otáča elektromotor 
napájaný dieselovým gene-
rátorom. Šetrí sa tým palivo, 
pretože elektrický motor pra-
cuje s vysokou účinnosťou aj 
pri nízkych otáčkach,“ hovorí 
O. Moen.
Frekvenčný menič reguluje 
otáčky elektromotorov i vrtúľ 
a podľa potreby ťahu nasta-
vuje frekvenciu a amplitúdu 
striedavého prúdu. Podľa veľ-
kosti vezie loď štyri až šesť ge-
nerátorov a spôsob plavby ur-
čuje, koľko z nich pracuje.

lode pre potrubia
V porovnaní s plavidlami s čis-
to vznetovým motorom spot-
rebujú dieselelektrické lode 
o tretinu menej paliva. Príjem-
ným bonusom je aj oveľa tich-
šia prevádzka lode. Spoločnosť 
Siemens po prvý raz využila 
novú technológiu v roku 1996 
na lodi Skandi Marstein. „Bolo 
to prvé dieselelektrické pla-
vidlo v Severnom mori, doslo-
va technologická revolúcia. 
Obsluhovalo vrtné plošiny, vo-
zilo zásoby a odvážalo odpad,“ 
spomína O. Moen.
Počas rokov sa princíp pohonu 
priveľmi nezmenil, sústavné 
zlepšenia však krok za kro-
kom zvyšujú jeho efektivitu. 
„Komplexnosť riešení rastie, 

podobne aj zložitosť jednotli-
vých komponentov,“ vysvetľu-
je O. Moen.
V roku 2016, presne dve de-
saťročia po Skandi Marstein, 
spustia na vodu štyri lode 
s dieselelektrickým pohonom 
určené na kladenie podmor-
ských potrubí. Ide o najväč-
šiu zákazku v histórii firmy 
Siemens Marine & Shipbuil-
ding v Nórsku. „Nové lode bu-
dú pracovať v oveľa náročnej-
ších podmienkach ako Skandi 

Marstein – pri kladení potrubí 
musia udržať presné pozície 
na hladine a poskytnúť dosta-
tok energie pre zváračské ope-
rácie,“ upozorňuje O. Moen.
Až 150 metrov dlhé lode po-
vezú 650-tonový žeriav na 
kladenie rúr a precízne ope-
rácie na hladine budú ozajst-
nou skúškou ich schopností. 
Každá loď je vybavená šiesti-
mi dieselovými motormi, kto-
ré poskytnú elektrickú ener-
giu šiestim lodných vrtuliam 

a zariadeniam na kladenie po-
trubia.

Budúcnosť je hybrid
O. Moen nevylučuje ani mož-
nosť hybridného pohonu ako 
v osobných automobiloch, kde 
sa batérie využívajú na kompen-
záciu výkyvov v sile pohonu.
Príkladom môže byť trajekt 
Prinsesse Benedikte spájajú-
ci Dánsko a Nemecko. Plavidlo 
dlhé 140 metrov prepraví vyše 
tristo áut a tisíc cestujúcich. 
Generátory s dieselovými mo-
tormi s výkonom 17,4 tisíca ki-
lowattov vyrábajú elektrinu, 
ktorá pomocou frekvenčných 
meničov poháňa elektromoto-
ry. Spoločnosť Siemens však do 
pohonného systému integro-
vala aj akumulátor s kapacitou 
okolo 2 900 kW/h, aby kompen-
zoval zmeny v energetických 
požiadavkách motorov. Diese-
lové motory tak môžu praco-
vať rovnomernejšie a priblížiť 
sa svojej optimálnej účinnosti. 
Pridané batérie šetria trajektu 
až 15 percent pohonných látok 
a zároveň znižujú opotrebenie 
dieselových motorov.
Pre krátke výlety s dlhými 
zastávkami v prístavoch sú 
vhodné aj čisto elektrické po-
honné systémy. Energiu im 
dodáva batéria, ktorá sa dobije 
počas kotvenia. Prvý elektric-
ký trajekt bude prevážať au-
tomobily a cestujúcich v nór-
skom fjorde Sognefjord od ro-
ku 2015. (VISIONS leto 2013)
Technológiu Siemens využíva-
jú aj rôzne iné druhy plavidiel, 
napríklad výskumné lode, ak 
sa vyžaduje mimoriadne tichý 
chod (takmer ako v jadrových 
ponorkách). V rybárskych lo-
diach by zasa umožnila zvýšiť 
úložný priestor pod palubou aj 
o 40 percent. Dieselové moto-
ry nemusia byť priamo spoje-
né so skrutkami, a tak pohon-
ný systém možno nainštalovať 
flexibilnejšie.
„Nájdeme správne riešenie 
pre každú loď,“ ubezpečuje 
O. Moen. Zároveň však pripúš-
ťa, že na vikinské lode zatiaľ 
táto technológia nestačí, tie ne-
potrebovali žiadne palivo. Ale 
čo ak zavládlo bezvetrie? 

v porovnaní s plavidlami s čisto vznetovým motorom spotrebujú 
dieselelektrické lode o tretinu menej paliva.



E
šte pred päťdesiatimi rokmi bu-
la alergia prakticky neznámym 
pojmom a v mnohých oblastiach 
sveta – najmä v rozvojových a me-

nej vyspelých krajinách – stále zostáva. 
Naopak, v najcivilizovanejšom svete zúri 
doslova alergická epidémia. Podľa odha-
dov Európskej federácie pre alergie by 
mala alergia v budúcom roku vo väčšej či 
menšej miere sužovať už každého druhé-
ho Európana.
Dôvod, prečo alergia vôbec vzniká, stá-
le nepoznáme. Vzhľadom na jej miestne 
a časové rozšírenie však zjavne ide o dô-
sledok moderného štýlu života. Patrí k ne-
mu nedostatok pobytu vonku a pohybu 
všeobecne, nadmerná hygiena v detstve, 

ktorá zamedzuje prirodzený vývoj imu-
nitného systému, či zloženie stravy, ktoré 
počas posledného storočia prešlo ťažko 
predstaviteľnými zmenami.

Popletená imunita
Kým nad príčinou alergie visí otáznik, 
mechanizmus, akým ochorenie fungu-
je, je zmapovaný pomerne dobre a pomá-
ha lekárom i pacientom s chorobou nielen 
bojovať, ale ju aj včas odhaľovať.
Stručne povedané, alergia je neúmernou 
imunitnou reakciou organizmu na pod-
nety, ktoré by mu normálne nemali robiť 
žiadne ťažkosti – napríklad peľ, roztoče či 
srsť zvierat. Sme s nimi prakticky v kaž-
dodennom kontakte a u zdravého človeka 

dokážu bunky imunitného systému (kon-
krétne lymfocyty T a B) správne rozpo-
znať, že nie sú nebezpečné.
Lymfocyty alergika takto dokonale, žiaľ, 
nepracujú. Ak v tele narazia na alergén, 
začnú biť na poplach ako pri skutočnej 
infekcii. Výsledok je spustenie výroby 
protilátok, súhrnne nazývaných imu-
noglobulíny, cieľom ktorých je (domne-
lého) votrelca identifikovať a zneškodniť. 
Imunoglobulínov existuje viacero a delia 
sa do piatich kategórií. Pri alergických re-
akciách sú však produkované výhradne 
imunoglobulíny skupiny E, skrátene IgE.

Chemická vojna
IgE sa v tele vyskytujú bežne ako pros-
triedky obrany proti parazitickým infek-
ciám – účinne s nimi bojujú spoločne so 
špeciálnymi obrannými bunkami. IgE 
na bunky „nasadajú“ a ak zachytia an-
tigén, naviažu ho na seba a bunke dajú 
povel, aby uvoľnila látku, ktorá antigén 
zneškodní.
Na alergény však tento chemický útok 
priveľmi neplatí a celá situácia sa zvr-
háva na alergickú reakciu. Ak by sa ob-
medzovala len na kýchanie a slzenie očí, 

AUTOR: MARTiN ČEPA
FOTO: SHuTTERSToCKAlergie: trápenie 

západného sveta
Kýchanie, smrkanie, kašeľ. Slziace oči, začervenanie 
a opuchy. Sú nepríjemné už samy osebe, spoločne 
však dokážu urobiť z letného slnečného popoludnia 
doslova peklo. Majú jediného pôvodcu – alergie.
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nepredstavovala by zas až taký problém. 
Ruka v ruke s alergiou však ide aj rad ďal-
ších komplikácií, najmä astma a anafy-
laktický šok, ktorý môže skončiť až smr-
ťou. Proti vzniku astmy, ktorá sa vo svete 
takisto rozmáha, sa možno účinne brániť 
vhodnou liečbou alergie. Ale musí sa včas 
odhaliť, čo v prvom rade predkladá obja-
venie konkrétnych alergénov.

K lekárovi bez obáv
Každý, kto niekedy absolvoval alergiolo-
gické vyšetrenie, vie, že nejde o nič prí-
jemné. Na kožu sa nanesú vzorky rôznych 
alergénov a ak je nález pozitívny, miesto 
opuchne, sčervenie, prípadne aj svrbí či 
páli. Procedúra nie je veľmi príjemná ani 
pre dospelých, nieto pre deti, pre ktoré 
môže byť stresujúcim zážitkom. Pri aler-
giách ale rovnako ako pri všetkých cho-
robách platí jednoduché pravidlo, že čím 
skôr sa odhalí, tým lepšie a efektívnejšie 
sa lieči.
Nepríjemnú procedúru však už možno, 
našťastie, obísť imunologickým testom, 
ktorý len z malého množstva krvi doká-
že určiť alergiu na širokú škálu látok. Test 
zvaný 3gAllergy sa robí v automatizo-
vaných analyzátoroch a na určenie aler-
gie využíva práve imunoglobulíny E a ich 
schopnosť viazať sa na špecifické alergény.

Postup testu
Do detekčných komôr v prístroji sa naj-
skôr vloží pacientovo krvné sérum spo-
ločne so zmesou alergénov. IgE obsiah-
nuté v sére sa správajú rovnako ako v or-
ganizme – alergény mylne považujú za 
infekčné telesá a začnú sa na ne naväzo-
vať. Potom sa do zmesi pridajú ďalšie pro-
tilátky, ktoré sa tentoraz viažu špecific-
ky nie na alergén, ale priamo na samotné 
imunoglobulíny. Vznikne tak navzájom 
zviazaná trojica alergén – imunoglobulín 
– protilátka.
Naposledy pripojená protilátka však má 
na sebe okrem IgE naviazaný aj špeci-
álny druh enzýmu, ktorý rozkladá sub-
strát, ktorý sa pridáva v poslednom kro-
ku. Takto katalyzovaný rozklad substrátu 
potom vedie k chemiluminiscencii, teda 
uvoľneniu svetla ako dôsledku chemickej 
reakcie. Miera produkovaného svetelného 
žiarenia je priamo závislá od množstva 
enzýmu, ktoré je podmienené už počia-
točným množstvom IgE v sére.
Možno tak určiť, na aké alergény sa imu-
noglobulín E viaže (a ktoré teda stoja za 
vznikom alergie), ale i jeho koncentráciu 
v krvi. Lekár teda má k dispozícii podstat-
ne viac a presnejších informácií, ako by 
získal z kožného testu. 

Na imunoglobulín sa potom 
naviaže ďalšia protilátka,

3

na ktorú sa ďalej prichytí špecifický 
enzým. Ten spôsobuje rozžiarenie 
celej zmesi, podľa ktorého možno 
určiť citlivosť na rôzne alergény 
a koncentráciu igE v krvi.

4

imunoglobulín sa na alergén 
naviaže – rovnako ako pri 
alergickej reakcii v organizme.

2

do detekčných komôrok sa vloží krvné 
sérum obsahujúce imunoglobulíny 
skupiny E spoločne s alergénmi.

1

igE alergén

enzým

Postup pri teste 3gAllergy

Klasický kožný alergický test je jednoduchý a v ordináciách alergiológov našiel široké uplatnenie. Nie je ale 
najpríjemnejší a hlavne pre detských pacientov by bolo testovanie zo vzorky krvi vhodnejšie.



K obľúbeným softvérovým aplikáciám nepochybne 
patria navigačné systémy. dnes si väčšina už cesto-
vanie bez nich ani nedokáže predstaviť. Navigácia 
človeku dáva pokyny, on ich plní a len letmým po-
hľadom na displeji kontroluje, či akustické a vizuál-
ne dáta súhlasia. Mapy už takmer vôbec netreba.

M
apy dnes zďale-
ka neslúžia len 
na to, aby sme sa 
dostali z miesta 

A do miesta B. Existujú rôz-
ne druhy máp. Meteorologic-
ká cestovateľa informuje, aké 
počasie ho čaká počas cesty, 
Google Street View mu ná-
sledne umožní detailne sa 

Odvekí spolupútnici cestovateľov
Kruhová Ebstorfská mapa s priemerom tri a pol metra z roku 1234 bola ukážkou kartografi e vrcholného stredoveku. 
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zorientovať v uliciach cieľo-
vého mesta. Ďalšie aplikácie 
integrované v mapách potom 
ponúknu informácie o mož-
nostiach ubytovania, stravo-
vania alebo kultúrnych zážit-
kov. 

Multifunkčné obrazy
Súčasné digitálne mapy svo-
jou prehľadnosťou a infor-
mačným bohatstvom uľahču-
jú život. Nové Google Maps už 
obsahujú aj dopravný infor-
mačný servis, vodiči sa tak 
dozvedia aktuálne informá-
cie o hustote prevádzky, neho-
dách a vhodných obchádzko-
vých trasách. 
Znie to neuveriteľne, ale pra-
základ tohto prístupu vznikol 
v stredoveku. Vtedy sa začali 
mapy kresliť ako polyfunkč-
né, pričom dôraz nebol len na 
ich navigačnej funkcii. Vý-
raz „mapa“ pochádza práve 
z tohto obdobia, zo stredove-
kej latinčiny, ktorá spojením 
„mappa mundi“ označovala 
zmenšenú dvojrozmernú pre-
zentáciu sveta (doslova to-
to spojenie znamená šatku či 
obrúsok, na ktorom je znázor-
nený svet). Hlavným účelom 
bolo názorne podať základné 
poznatky o vzdialených kraji-
nách, ich obyvateľoch, faune 
a flóre. Niektoré zobrazovali aj 
významné historické udalos-
ti alebo biblické príbehy. Išlo 
takmer o encyklopédie stredo-
vekých vedomostí, kde výtvar-
né spracovanie hralo zásadnú 
úlohu. 

Staré dobré Grécko
Prvé mapy sa zrejme objavi-
li na konci praveku. Do do-
by pred zhruba 8 200 rok-
mi sa datuje nástenná maľba 
v osade Çatalhöyük v tureckej 
Anatólii, ktorá by mohla zná-
zorňovať plán mesta a jeho 
výrazné okolité prvky, naprí-
klad sopku. Niektorí archeo-
lógovia však v kresbe vidia 
len zobrazenie leopardej kože 

a ornamentálnu dekoráciu. 
Čo vieme isto, k rozkvetu kar-
tografie došlo v starovekom 
Grécku. Asi prvým Grékom, 
ktorý zostavil mapu sveta, bol 
v 6. storočí pred n. l. filozof 
Anaximandros z Míléta. Ma-
tematik Eratosténes z Kyrény 
o tristo rokov neskôr prepojil 
tvorbu máp s geometriou, čím 
jej dal vedecké základy. V die-
le Zemepisné záznamy vytvo-
ril najpresnejšiu mapu vtedy 
známeho sveta. Použil na to 

súradnicový systém zemepis-
ných šírok a výšok a meranie 
vzdialeností medzi významný-
mi bodmi. Dokázal tiež s veľ-
kou presnosťou zmerať obvod 
Zeme. Porovnal uhly dopa-
du slnečných lúčov v rovna-
kom čase v mestách Alexan-
dria a Asuán, pričom v druhom 
meste bolo Slnko práve v nad-
hlavníku. Zmýlil sa o necelých 
osem kilometrov. 
Poznatky o správnej konštruk-
cii máp sa v antickom Grécku 

rýchlo rozrastali. Posledným 
veľkým starovekým geogra-
fom bol Ptolemaios, ktorý bol 
presvedčený, že pomocou ma-
tematiky si možno „prezrieť 
celú Zem na jedinom obraze 
podobne, ako môžeme pozoro-
vať otáčajúcu sa nebeskú klen-
bu nad svojou hlavou“. 

Tisícročie ticha
Rimania obohatili kartogra-
fiu len minimálne, čo je dosť 
zvláštne vzhľadom na ich zruč-
nosť v stavaní ciest a vodovo-
dov, ktorá vyžadovala veľmi 
presné merania. Aj ich vo-
jenstvo mohlo byť podnetom 
na tvorbu máp. Nie je vylúčené, 
že matematické základy tvorby 
máp, ktoré rozpracovali Gréci, 
už matematicky menej zdatní 
Rimania nedokázali výraznej-
šie v kartografii rozvinúť. Keď 
teda na začiatku 15. storočia 
preložili Ptolemaiovo dielo do 
latinčiny, znamenalo pre karto-
grafiu po vyše tisícročnej stag-
nácii impulz k ďalšiemu vývoju. 
Rozvoj dopravy a zvyšovanie 
životného tempa v 19. storo-
čí vyvolal záujem o maximál-
ne prehľadné mapy. Po baro-
kovom období veľkej ozdob-
nosti sa preto objavili pokusy 
o zjednodušujúcu schemati-
záciu kartografického zobra-
zenia. Klasickým príkladom 
mapy zobrazujúcej výrazne 
schematicky, teda topologicky, 
je slávna schéma londýnskeho 
metra. Základnú geografickú 
štruktúru síce mapa zohľad-
ňuje, kľúčovou informáciou sú 
však len uzly – stanice a vzťa-
hy medzi nimi, nie ich presné 
pozície a tvary. Linky metra 
a rieka Temža sú na pláne „vy-
rovnané“, aby spojenie medzi 
jednotlivými stanicami boli 
na prvý pohľad jasné a cestu-
júci sa nezdržiaval ich lúšte-
ním. Mapu tvorcovia uverej-
nili v roku 1933, verejnosť si 
ju okamžite obľúbila a stala sa 
vzorom pre plány sietí verej-
nej dopravy na celom svete. 

Ptolemaiova mapa sveta podľa rekonštrukcie od Jacoba d Ángela (15. storočie).

Mapa ako prehľadná schéma
Klasickým príkladom mapy zobrazujúcej výrazne schema-
ticky, teda topologicky, je slávna schéma londýnskeho metra. 
Základnú geografickú štruktúru síce mapa zohľadňuje, kľú-
čovou informáciou sú však len uzly – stanice a vzťahy medzi 
nimi, nie ich presné pozície a tvary. Linky metra a rieka Tem-
ža sú na pláne „vyrovnané“, aby spojenie medzi jednotlivý-
mi stanicami boli na prvý pohľad jasné a cestujúci sa nezdr-
žiaval ich lúštením. Mapu tvorcovia uverejnili v roku 1933, 
verejnosť si ju okamžite obľúbila a stala sa vzorom pre plány 
sietí verejnej dopravy na celom svete.
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Pomocou mobilnej výpočtovej techniky, GPS a laserových 
diaľkomerov si dnes môže vlastnú „klasickú“ mapu terénu 
vytvoriť každý. Ako však budú mapy vyzerať v dohľadnej 
budúcnosti? Možno to vôbec odhadnúť?

K
omputerizácia kartografie sa 
začala v šesťdesiatych rokoch 
minulého storočia, keď v USA 
vzniklo Laboratórium pre počí-

tačovú grafiku a priestorovú analýzu na 
Harvardovej univerzite a vyvinulo jeden 
z prvých mapovacích softvérov. O niekoľ-
ko rokov neskôr sa objavili prvé satelitné 
navigačné systémy. Americké minister-
stvo obrany využívalo zo začiatku satelit-
nú navigáciu, dnes známu ako GPS (Glo-
bal Positioning System), čisto na vojenské 
účely. Až v osemdesiatych rokoch ju uvoľ-
nili aj na civilné ciele. V súčasnosti dopyt 
po produktoch pracujúcich s GPS geo-
metricky rastie a pozičná lokalizácia nás 
sprevádza doslova na každom kroku. 

virtuálna zemeguľa
Papierové mapy ustupujú a staromilci sa 
obávajú, že sa s nimi stratí aj tá dôverná, 
osobná znalosť Zeme. Kalifornská automo-
bilová asociácia (CSAA) napríklad už v ro-
ku 2008 ukončila tlač papierových diaľnič-
ných máp a rozpustila svoj kartografický 
tím. Prišla tak o odborníkov, ktorí pozna-
li cestnú sieť na vlastné oči, so všetkými 
jej „tajnými miestami“. Tieto znalosti by 
mohli byť vodičom užitočné. 
Napriek tomu lokalizácia pomocou sateli-
tov ovládla každodenný pozemský život. 
Z klasickej kartografie zostali len súrad-
nice, ktoré zadávame do navigácií. Vrcho-
lom digitalizácie máp je virtuálny glóbus 
Google Earth. Vytvorila ho firma Keyhole 
a v roku 2004 kúpil Google. Program uka-
zuje Zem ako zo satelitu, umožňuje priblí-
ženie, niekedy aj vo veľkom rozlíšení. Do 
zobrazenia možno nahrať ďalšie detaily – 
fotografie miest, pamätihodností a prírod-
ných unikátov, ktoré vytvorili sami použí-
vatelia. V spojení so Street View, 360-stup-
ňovým panoramatickým pohľadom na 
ulice na úrovni terénu, poskytuje zážitok 
z prechádzky po najvýznamnejších mes-
tách a metropolitných oblastiach sveta. 
A kto chce, môže si prehliadnuť aj glóbu-
sy Mesiaca a Marsu. Práve Mesiac je ak-
tuálne v zornom poli Googlu – financuje 
Lunar X-Prize, súťaž tímov, ktorých úlo-
hou je pristáť na Mesiaci so sondou, prejsť 
aspoň sedemsto metrov a odvysielať HD 
video. Kto to stihne do konca budúceho 
roka, získa dvadsať miliónov dolárov.

Hviezdy sú stálice
Budúcnosť máp je teda na oblohe. Napo-
kon hviezdne mapy majú dlhú históriu, 
stálice odjakživa platili za najspoľahli-
vejších navigátorov. Okolo roku 150 pred 
n. l. objavili Gréci astrolab a odvtedy sa 
Polárka stala dôležitým fixačným bodom 

AUTORI: PETR JECHoRT, ĽuBoMÍR JuRiNA
FOTO: SiEMENS, NASA, GooGlE EARTH 

Budúcnosť 
je vo hviezdach

Keďže automaty sa nezaobídu bez presnej lokalizácie ani 
na iných telesách, nie je vylúčené, že GPS sa rozšíri aj do 
blízkeho vesmíru.
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pre navigáciu moreplavcov, spoľahlivým 
ukazovateľom zemepisnej šírky. Hoci ju 
postupne nahradil kompas, hviezdy pre 
navigáciu dodnes využívajú kozmické au-
tomaty, krúžiace okolo Jupitera či Satur-
nu alebo letiace mimo slnečnej sústavy. 
Aj prvú hviezdnu mapu vypracoval sta-
rogrécky učenec Ptolemaios. Nazval ju 
Veľkou sústavou a uznávaná bola až do 
neskorého stredoveku. Bol zástancom 
geocentrického systému a zaviedol 48 sú-
hvezdí. Mnohé z nich platia dodnes. 
Jedným z posledných článkov dlhej tra-
dície vesmírnych máp je mapa zobrazu-
júca najstaršie svetlo vo vesmíre, ako ho 
detegovala nedávna misia Planck, spo-
ločný projekt Európskej vesmírnej agen-
túry a NASA. Prvotné svetlo zvané koz-
mické mikrovlnné pozadie sa na oblohu 
otlačilo, keď bol vesmír starý len 370-tisíc 
rokov. Mapa zobrazuje drobné teplotné 
fluktuácie, ktoré zodpovedajú oblastiam 
s mierne odlišnými hustotami. Sú to zá-
rodky všetkej budúcej vesmírnej štruktú-
ry: dnešných hviezd a galaxií. Na základe 
analýzy týchto svetelných útvarov doká-
žu vedci získať cenné informácie o pô-
vode vesmíru, jeho osude a základných 
prvkoch.

vesmírne GPS?
Mapy sú symbolom prenikania do ne-
známych končín. Odjakživa platilo, že 
kam človek prišiel, zakresľoval nové úze-
mia a zmenšoval „biele miesta“ na ma-
pách. Vývoj kartografie sa spája s potre-
bami obchodu, priemyslu, ale aj s túžbou 
poznávať. Aj preto dnes máme rovnako 
presné mapy povrchu Marsu ako vlastnej 
planéty.
V budúcnosti sa na tejto zásade nič ne-
zmení – kam siaha ľudský záujem, tam 
automaticky vzniká aj potreba presnej 
priestorovej lokalizácie. Nielen pre ľu-
dí samých, ale aj pre automatické stro-
je, ktoré pošleme do vzdialených kon-
čín. Firmy dnes uvažujú o ťažbe surovín 
na Mesiaci a asteroidoch, existujú plány, 
ako tímami robotov vystavať marťan-
ské obydlia pre budúcich kolonizátorov. 
Všetky tieto zariadenia sa nezaobídu bez 
presnej lokalizácie, inak nedokážu koor-
dinovať svoju činnosť. Nie je preto vylúče-
né, že GPS sa postupne rozšíri aj na blízke 
vesmírne telesá.
Sme dnes ako kedysi starovekí moreplav-
ci, ktorí do prvých máp zakresľovali pásy 
novoobjavených pobreží. Časom prenika-
li do vnútrozemia i na otvorené more, kde 
spoznávali prúdy, smer vetrov, stálosť 
hviezdnej oblohy. Akurát budúcim oceá-
nom je medziplanetárny priestor. 

virtuálny zážitok z prechádzky po najvýznamnejších metropolách poskytuje Google Earth. 

Satelitná navigácia po výrobnej linke
Spoločnosti Siemens a Ford na sklonku minulého roka oznámili štart spoločného 
projektu, ktorý automobilke umožní navigáciu po výrobnej linke pomocou satelit-
nej mapy. Výsledkom je softvérový nástroj IntoSite. Ide o cloudový 3D nástroj vyvi-
nutý na základe máp Google Earth, ktorý umožňuje pohybovať sa po jednotlivých 
stanovištiach výrobného zariadenia a overovať na nich priebeh a kvalitu výroby vo-
zidiel. Používatelia navyše môžu vizuálne „tagovať“ trojrozmerný geografický ob-
sah a na tieto tagy vytvoriť URL adresu alebo ich prepojiť so súbormi či konfiguro-
vanými dátami. IntoSite tiež ponúka možnosť pracovať so zdieľanými informáciami 
priamo vo firmách používateľov. 



S
taré musí ustúpiť novému. A v Brazí-
lii, metropole krajiny, ktorá hosťova-
la futbalový šampionát, uvoľnil ces-
tu štyridsať rokov starý viacúčelový 

Národný štadión Maného Garrinchu. Nový 
športový stánok postavený na jeho zákla-
doch nesie rovnaký názov, ale to je jediné, 
čo zostalo spoločné. Druhý najväčší štadión 
v Latinskej Amerike začali stavať v júni 2010 
a aby všetko stihli včas, stavenisko „obsadi-
lo“ vyše 15-tisíc robotníkov.
Architektúru nového štadióna ovplyvnilo 
dielo Oscara Niemeyera, spolutvorcu celé-
ho mesta, takže plynule nadväzuje na mo-
dernistický trend brazílskej architektúry. 

S kapacitou 71 412 miest, špičkovou tech-
nológiou pre bezpečnosť a energetickou 
úspornosťou je klenotom supermoderné-
ho mesta Brazília, ktoré je už dnes súčas-
ťou svetového dedičstva UNESCO.

Platinový premiant
Štadión Maného Garrinchu získal v progra-
me LEED (Leadership in Energy and Environ-
mental Design) certifikát udržateľnosti Plati-
num. Je prvou športovou arénou na svete s ta-
kýmto hodnotením. Certifikácia potvrdzuje, 
že stavba je v súlade s najvyššími štandardmi 
udržateľnosti z hľadiska šetrnosti k životné-
mu prostrediu a zachovania zdrojov.

Nové štandardy sa uplatnili ešte pred začiat-
kom stavby – kusy betónu z demolácie sta-
rej stavby sa recyklovali ako súčasť nového 
štadióna. Aj tribúny starého štadióna pro-
jektanti začlenili do novej budovy. Hraciu 
plochu znížili o celé štyri metre, aby mali 
diváci lepší výhľad nielen počas futbalových 
zápasov a olympijských hier (budú v roku 
2016), ale aj neskôr, keď sa aréna využije na 
koncerty a iné podujatia. „Paleta využitia 
štadióna je veľmi široká, preto bude nespor-
ným prínosom pre celé dvaapolmiliónové 
mesto,“ myslí si Guilherme Mendonça, šéf 
Siemens Infrastructure Solutions v Latin-
skej Amerike.

Perla medzi štadiónmi
Tím Brazílie ukončil svoje neslávne účinkovanie na futbalovom šampionáte na 
štadióne Estádio Nacional Mané Garrincha. Hoci majstrovstvá hráčom nevyšli, 
hostiteľskej krajine neušlo aspoň jedno prvenstvo – štadión v hlavnom meste 
Brazília má titul „najzelenejšia„ športová aréna na svete.
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AUTOR: MAXiMiliAN MARQuARdT, ĽuBoMÍR JuRiNA
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Krása a úžitok detailov
Prepracované detaily sú dôvodom, prečo šta-
dión získal najvyššie ocenenie. Impozantná 
strecha vzbudzuje impozantný dojem, ale 
súčasne pôsobí jemne, akoby sa vznášala 
nad arénou na oceľových stĺpoch. Pri detail-
nom pohľade si všimnete desaťtisíc streš-
ných fotovoltických panelov, usporiadaných 
do kruhu. Zo slnečného žiarenia dokážu vy-
produkovať 2,5 megawattu elektrickej ener-
gie, takže v čase špičky pokryjú vyše polo-
vicu energetických potrieb štadióna. Počas 
bežnej prevádzky možno prebytočnú solár-
nu energiu poskytnúť rozvodnej sieti.
Sklená strecha farby slonovej kosti vyčnieva 
osemdesiat metrov nad tribúnami, Poskytu-
je prirodzené osvetlenie hracej plochy a zá-
roveň tieni pred horúcim brazílskym sln-
kom. Dažďová voda zo strechy sa zhromaž-
ďuje a cez drenážny systém vedie do piatich 
veľkých nádrží pod štadiónom. Majú celko-
vú kapacitu takmer sedem miliónov litrov. 
Prefiltrovaná voda sa používa na kanalizá-
ciu športového stánku a na zalievanie trávy. 
Štadión takto pokryje osemdesiat percent 

potrieb svojho vodného hospodárstva. Tech-
nológia Siemens Building Automation strá-
ži, aby sa obnoviteľné energetické systémy 
a voda využili čo najefektívnejšie.
Strecha štadióna je mimoriadna aj z hľa-
diska povrchovej úpravy – špeciálna foto-
katalytická membrána zbiera znečisťujúce 
látky z ovzdušia. Oxid titaničitý degraduje 
kontaminanty, ako sú napríklad oxidy dusí-
ka, nepríjemné pachy a biofilmy z rias, húb 
a baktérií, na neškodné zlúčeniny.
Priestor medzi strechou a fasádou objek-
tu je otvorený, takže vzduch vnútri šta-
diónu cirkuluje prirodzene a teplo nahro-
madené na stenách smeruje nahor. Ten-
to prístup eliminuje potrebu rozsiahlych 
klimatizačných a vetracích systémov aj 
v tropickom podnebí.

Nie je to posledné slovo
Inovatívne riešenia sa starajú aj o bezpeč-
nosť fanúšikov, hráčov a zamestnancov. 
Monitorovací systém spoločnosti Siemens 
využíva fototechnológiu, ktorá vďaka algo-
ritmom na spracovanie obrazu identifikuje 

potenciálne nebezpečenstvo v hľadisku. 
Ochranka tak môže rýchlejšie reagovať. Bez-
pečnosť na štadióne stojí aj na ďalších systé-
moch inštalovaných spoločnosťou Siemens, 
vrátane šiestich tisícov dymových a protipo-
žiarnych detektorov či zvukových systémov.
Osobitnou kapitolou sú turnikety pre 
kontrolu prístupu na štadión. Rozoznáva-
jú všetky systémy označenia vstupeniek 
– od 1D a 2D čiarových kódov cez rôzne či-
pové karty. Všetky technologické systémy 
sú napojené na jedno riadiace centrum 
a možno ich ovládať z jedného displeja.
Architekt a vedúci projektu nového štadió-
na Vincente de Castro Mello ho vidí ako mo-
delový príklad pre ďalšie športové zariade-
nia. „Problémy spojené so zmenou klímy, 
vysokými nákladmi na energie a nedostat-
kom vody sú prakticky všade. Všetky tieto 
okolnosti sme vzali do úvahy pri konštruk-
cii tohto štadióna,“ hovorí V. de Castro Mel-
lo. Budúcnosť sľubuje ešte o čosi viac. Prečo 
by sa nemohli stavať športové zariadenia, 
ktoré by slúžili aj ako zdroje obnoviteľnej 
energie pre okolité štvrte? 



O
značenie „bezpilot-
né“ nie je celkom 
presné. Stroj zvy-
čajne má operátora 

na zemi. Orientuje sa podľa 
prístrojov a kamier a lietadlo 
ovláda joystickom od počítača. 
Automaticky, teda podľa zada-
ného programu a bez kontroly 
človeka, môžu zatiaľ bezpilot-
né stroje lietať len nad neobý-
vanými plochami. To sa však 
časom zmení.

vysielač v oblakoch
Google nedávno kúpil firmu Ti-
tan Aerospace a neoficiálne sa 
hovorí, že za dvojročnú firmu 
s dvadsiatimi zamestnancami 

zaplatil šesťdesiat miliónov do-
lárov. Kúpiť ju chcela aj spoloč-
nosť Facebook. Prečo taký záu-
jem? Titan Aerospace konštru-
uje veľké bezpilotné lietadlá 
pokryté solárnymi článkami, 
ktoré sú schopné lietať v 20-ki-
lometrovej výške. Mali by byť 
schopné krúžiť nad jednou ob-
lasťou až tri roky bez pristátia. 
Vyvíjaný model Solara 60 má 
byť ešte väčší než súčasný stroj 
Solara 50 s rozpätím krídel 
päťdesiat metrov, čo je viac ako 
Boeing 767, ktorý prepraví 375 
cestujúcich.
Solara 60 bude prenášať inter-
netový signál, pričom prenos 

dát dosiahne rýchlosť okolo 
jedného gigabajtu za sekun-
du. Google tvrdí, že komerč-
nú prevádzku bezpilotných 
lietadiel začne už v budúcom 
roku, odborníci sú však skep-
tickejší. Lietadlá na slnečnú 
energiu už síce dokážu uložiť 
do batérií dosť energie, aby 
mohli lietať aj v noci, problém 
však môže byť energia potreb-
ná na prenos signálu.
V každom prípade sa súboj 
o internet vysoko nad oblakmi 
vyostruje – Facebook zaplatil 
dvadsať miliónov dolárov za 
britskú firmu Ascenta, ktorá 
vyvíja bezpilotné lietadlá Ze-
phyr. Tento stroj už lietal dva 
týždne bez pristátia nad pus-
tými oblasťami Arizony.

Balíček do polhodiny
Oveľa väčší dopyt je však po 
bezpilotných lietadlách vý-
razne menších ako gigan-
tická Solara. Internetový 

obchod Amazon či poštová 
spoločnosť DHL by ich naprí-
klad rady využili pri zasielaní 
balíkov.
Amazon testuje malú okto-
koptéru, teda vrtuľník s ôsmi-
mi vrtuľami na vysunutých 
ramenách. Unesie až 2,3 ki-
logramu. „To je hmotnosť 86 
percent všetkých objednávok, 
ktoré vybavujeme. Tento stroj 
nám umožní doručiť tovar do 
tridsiatich minúť od objed-
návky,“ hovorí šéf Amazonu 
Jeff Bezos. Prvé zásielky by 
chcel zveriť lietajúcim strojom 
už v budúcom roku.
Aj DHL, ktorú vlastní Deut-
sche Post, už predstavila svoju 
quadrokoptéru – helikoptéru 
so štyrmi vrtuľami. Pri poku-
soch úspešne dopravila trojki-
logramovú zásielku z lekárne 
v Bonne ponad hladinu Rýna 
na riaditeľstvo DHL vzdiale-
né zhruba kilometer. Let mal 
demonštrovať rýchlu dodávku 
liekov. „Stále sme však len na 
začiatku niekoľkoročného vý-
skumného projektu,“ upozor-
ňuje Ole Nordhoff z DHL.
Problémy nie sú len technolo-
gické, ale aj regulačné. Pra-
vidlá leteckých úradov nedo-
voľujú komerčnú prevádz-
ku bezpilotných strojov 

Roboty na oblohe
AUTOR: JoSEf TuČEK
FOTO: TiTAN AERoSPACE, 
 dEuTSCHE PoST, AMAZoN.CoM

Ako dostať internet do odľahlých končín 
v rozvojových krajinách? dve gigantické 
internetové fi rmy ho chcú priviesť na 
krídlach bezpilotných lietadiel.
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v obývaných oblastiach. Nara-
zil na to aj pivovar Lakemaid 
v americkom štáte Wisconsin, 
ktorý dopravoval pivo k zá-
kazníkom do rybárskych osád 
malým, diaľkovo riadeným 
vrtuľníkom – a Federálny le-
tecký úrad (FAA) mu to okam-
žite zakázal.

Automat nad plantážou
Diaľkovo riadené lietadlá bez-
pečnostných zložiek alebo 
stroje operujúce mimo obý-
vaných oblastí však povolenie 
na prevádzku už v Spojených 
štátoch majú. A tak napríklad 
strážia hranicu s Mexikom, 
aby upozornili policajtov na 
jej nelegálny prechod. V re-
zervácii Monte Vista v ame-
rickom Coloradu snímajú 
bezpilotné stroje kamerami 
s vysokým rozlíšením tamoj-
šie vtáctvo – kačice, husi a že-
riavy kanadské. Bezpilotné 
lietadlá pomáhajú na Aljaške 
sledovať výskyt uškatcov a tu-
leňov, ďalšie počítajú králi-
ky v štáte Idaho alebo sledujú 
stav oplotenia, ktoré chráni 
ohrozené rastlinstvo na Ha-
vaji.
Uplatňujú sa aj v Európe. 
Vo Francúzsku vrtuľníky 
s 3D stereoskopickými 

kamerami sledujú trate vyso-
korýchlostných vlakov TGV. 
Na zázname sa ľahko nájde 
zvlnenie koľajníc. V Nemec-
ku sa zase menšie bezpilotné 
stroje používajú na kontrolu 
vrtúľ veterných elektrární, či 
nie sú poškodené bleskom ale-
bo silným vetrom.
V Brazílii lietajú nad plantáža-
mi so sójou a cukrovou trsti-
nou celkom automatizované 
stroje. „Sledujú, kde sa plo-
dinám menej darí a treba ich 
dodatočne ošetriť,“ vysvet-
ľuje Peter van Blyenburgh zo 
svetovej asociácie UVS, kto-
rá združuje výrobcov a pre-
dajcov bezpilotných lietadiel. 
Brazílske stroje lietajú bez 
operátora len podľa navigač-
ného systému GPS a naprogra-
movaných pokynov v oblasti, 
kde nehrozí, že sa zapletú do 
inej leteckej prevádzky. Mož-
no to bude budúcnosť aj ostat-
ných bezpilotných strojov – 
k ich riadeniu by sa vzdialený 
operátor pripojil len v zlo-
žitejších situáciách. 

Bezpilotné lietadlo Solara 50 má väčšie rozpätie krídel ako veľkokapacitný Boeing 
767. vďaka slnečným článkom vydrží vo vzduchu celé mesiace.

Stroj dHl dokáže dopraviť trojkilogramovú zásielku, 
na reálne využitie si však počká ešte niekoľko rokov.

oktokoptéra internetového obchodu Amazon má dopravovať objednaný 
tovar už v budúcom roku. Je to však skôr prehnaný optimizmus.



Ľ
ad a skaly, kam len oko dovidí. 
Vo výške 5 300 metrov je vzdu-
ch taký riedky, že človek tu na-
trvalo nemôže žiť. Práve sem sa 

v lete minulého roka vybrala britsko-
-americká expedícia a rozložila si stany 
v južnom základnom tábore na Mount 
Evereste. Zloženie tímu nebolo typické 

– išlo o výskumný projekt Xtreme Everest 
2 s cieľom preskúmať, ako ľudské telo re-
aguje na nedostatok kyslíka, stav odborne 
zvaný hypoxia. Jadro tímu tvorilo jede-
násť lekárov a výskumníkov z University 
College v Londýne, Southamptonskej uni-
verzity a Dukovej univerzity z USA. Spolu 
s dvesto ďalšími dobrovoľníkmi sa v ne-
hostinnej oblasti usadili na 83 dní.
Počas experimentu urobili lekári vyše ti-
síc odberov a získali viac ako štyritisíc 
vzoriek krvi. Výsledky výskumu by mohli 

Keď pľúcam chýba kyslík
Na Mount Evereste, najvyššej hore sveta, skúmali vedci 
fenomén výškovej choroby. výsledky povedú k novej 
terapii pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti.
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pomôcť zachrániť tisíce ľudí so srdcovým 
alebo pľúcnym chorobami. V Nemecku 
sa v roku 2011 na jednotkách intenzívnej 
starostlivosti liečili dva milióny pacien-
tov a vo Veľkej Británii sa na „jiske“ ocit-
ne každý piaty obyvateľ. Dve pätiny z nich 
zomrú, často pre nedostatok kyslíka. 

Záhady výškovej choroby 
Kyslíka je nedostatok aj v základnom tá-
bore na Mount Evereste. Tlak vzduchu tu 
dosahuje polovicu hodnoty pri hladine 

mora, takže každým nádychom sa do pľúc 
dostane podstatne menej plynu potreb-
ného pre život. Potvrdzujú to hodnoty sa-
turácie kyslíka v krvi – vyjadruje podiel 
červených krviniek, na ktoré sa naviazali 
molekuly kyslíka. Kým pri hladine mora 
dosahuje sto percent, v základom tábo-
re len sedemdesiat. A to je hodnota, ktorá 
u ľudí vyvoláva hypoxiu.
Telo reaguje zvýšenou produkciou červe-
ných krviniek, aby zabezpečili prepravu 
potrebného množstva kyslíka. Štvrtina 
testovaných osôb to zvládla bez problé-
mov, ďalšiu štvrtinu trápili silné bolesti 
hlavy a slabosť. Dôležité ale je, že polo-
vicu osadenstva tábora postihla výško-
vá choroba a bolo nevyhnutné dodávať 
im kyslík. Dôvod, prečo sa niektorí ľudia 
lepšie prispôsobia okolnostiam, nepozná-
me. Medicína však pri starostlivosti o pa-
cientov s hypoxiou bez výnimky nasadzu-
je umelú pľúcnu ventiláciu. Vzhľadom 
na vysoký tlak ventilátora to však môže 
ohroziť citlivé ľudské orgány a hrozí, že 
náhly prísun množstva kyslíka na dlhý 
čas poškodí pľúca. 
„Namiesto silného pumpovania a dodáv-
ky liekov do organizmu by bolo vhodnej-
šie nájsť spôsob, ako spomaliť škodlivé 
procesy, dať telu čas, aby sa liečilo samo,“ 
hovorí Daniel Martin, vedúci expedície 
a lektor pre anestéziu a intenzívnu me-
dicínu na londýnskej University College. 
Výskum na pacientoch je však kompliko-
vaný – na jednotkách intenzívnej starost-
livosti je prakticky nemožný a navyše tre-
ba veľké množstvo dát. Vedci sa preto roz-
hodli pre projekt Xtreme Everest.

Pomoc oxidu dusnatého
Výskumný tím vedený D. Martinom vyra-
zil na Mont Everest už v roku 2007. Niek-
torí účastníci dokonca dosiahli vrchol vo 
výške 8 848 metrov, kde je koncentrácia 
kyslíka o dve tretiny nižšia ako pri hladi-
ne mora. Len pár sto metrov pod vrcho-
lom si vedci odobrali vzorky krvi. Obsah 
kyslíka v krvi D. Martina bol najnižší, aký 
kedy merali zdravému človeku. 
Aj na prvej expedícii sa zúčastnilo oko-
lo dvesto zdravých dobrovoľníkov, kto-
rých vyšetrovali v základnom tábore. Už 
vtedy použili analyzátory krvných ply-
nov spoločnosti Siemens. Zistilo sa, že pri 
poklese obsahu kyslíka vo vzduchu začne 
telo dodávať do krvi viac oxidu dusnaté-
ho. Ten rozširuje krvné vlásočnice, aby 
sa zosilnil prietok krvi a zlepšil transport 
kyslíka. 
Mnoho otázok však zostalo otvorených, 
preto expedíciu do základného tábora na 
Mount Evereste vlani zopakovali. Prenos 

ťažkých bremien a materiálu mala na 
starosti skupina miestnych šerpov, zvyk-
nutých na fyzickú námahu vo veľkých 
nadmorských výškach. Ukázalo sa, že 
organizmy šerpov majú schopnosť v ne-
priaznivých podmienkach podstatne zvý-
šiť produkciu oxidu dusnatého. Tento plyn 
nielen posilňuje prietok krvi, ale mení aj 
spôsob, akým mitochondrie, považované 
za elektrárne v bunkách, využívajú kys-
lík. Pomáha im udržať telo v lepšej ener-
getickej kondícii aj pri menšom množstve 
kyslíka. Terapia v jednotkách intenzívnej 
starostlivosti by preto mohla vďaka zvýše-
niu obsahu oxidu dusnatého v krvi zlepšiť 
šance pacientov na prežitie. 

AUTORKA: NiColE ElflEiNová
FOTO: HiTECH

veľký test aj pre prístroje 
Počas oboch expedícií na horu Mont 
Everest využívali vedci analyzátory 
krvných plynov spoločnosti Siemens. 
Tieto jednoduché a odolné prístroje 
s hmotnosťou asi jedenásť kilogramov 
zvládli aj extrémne vysokohorské pod-
mienky. Systémy boli kalibrované na 
teplotu a tlak vzduchu vo výške 5 300 
metrov, takže poskytovali presné vý-
sledky. Občas sa však stalo, že prístro-
je bolo treba ochrániť. „Áno, niekedy 
sme zariadenia ukladali na elektrické 
deky, aby nestuhla tekutina v ich vnút-
ri,“ spomína Steve Carey, expert spo-
ločnosti Siemens.

o chladenie centrálneho počítača sa v náročných 
podmienkach stará technológia Siemens.



D
vojmetrové kaktusy lemujú za-
prášenú cestu. „V suchu púšte 
Atacama iné rastliny nepreži-
jú, rovnako ako väčšina zvierat. 

Len občas sa tu objaví líška, ale sotva si tu 
nájde dostatok potravy,“ hovorí Rodrigo 
Gutierrez, pracovník observatória ALMA 
(Atacama Large Milimeter/submillimeter 
Array). Nie je astronóm, stará sa o bezpeč-
nosť svojich kolegov, ktorí v neďalekých 
horách vo výške piatich kilometrov obslu-
hujú rádioteleskopy. 
Pracujú v lokalite Chajnantor, ktorá je po-
zorovacím miestom Európskeho južného 
observatória (ESO) na severe Čile pri hra-
niciach s Bolíviou. Nachádza sa v nadmor-
skej výške 5 104 metrov na pustej púšt-
nej planine. Astronómovia si ju zvolili pre 
abnormálne suché prostredie a takmer 
žiadne svetelné znečistenie. 

Na začiatok vesmíru
Zariadenie ALMA začalo rutinnú prevádz-
ku pred rokom. Na jeho financovaní sa 
nepodieľalo len európske observatórium, 
ale aj vedecké organizácie z USA, Kanady, 
Japonska a Taiwanu. Investovali dovedna 
1,3 miliardy dolárov a získali najcitlivejší 
astronomický prístroj v dejinách vedy.
Skladá sa zo šesťdesiatich šiestich rádio-
teleskopov s 12-metrovými anténami. 
Ďalekohľady sú rozmiestnené v matici 
s obvodom 16 kilometrov a po hviezdnej 
oblohe sa synchrónne pohybujú milime-
ter po milimetri s presnosťou ako švaj-
čiarske hodinky. Zachytené údaje spracú-
va do kompletného obrazu superpočítač, 
čím vzniká najpresnejší a najhlbší pohľad 
na oblohu. Mal by byť desaťnásobne cit-
livejší ako obraz, ktorý poskytoval sláv-
ny Hubblov vesmírny teleskop. Na Zemi 

by bolo observatórium schopné rozoznať 
golfovú jamku vo vzdialenosti pätnásť 
kilometrov. Prináša doslova revolúciu 
v presnosti zobrazenia – možno ju porov-
nať len s rozdielom, aký bol medzi pozo-
rovaním hviezd voľným okom a prvým 
ďalekohľadom.
Kým ľudské oko spracuje vlnové dĺžky 
0,38 až 0,78 mikrometra, ALMA detegu-
je milimetrové vlny od 0,3 až 9,6 milimet-
ra. Na rozdiel od viditeľného sveta, tieto 
vlny veľmi dobre prenikajú oblakmi ply-
nu a prachu, teda cez hmotu, ktorá existu-
je v miestach, kde sa rodia hviezdy. ALMA 
zachytáva svetlo, ktoré kým dorazilo na 
Zem, precestovalo miliardy svetelných ro-
kov – prináša tak informácie staré miliardy 
rokov. Vedcom umožňuje pozorovať distri-
búciu plynov na začiatku nášho vesmíru 
a tvorbu dávnych galaxií. Observatórium 

Najväčšie pozemské oko 
Najväčšie astronomické observatórium na Zemi sa skladá zo šesťdesiatich 
šiestich rádioteleskopov. ich antény rozmiestnené na rozsiahlom území 
hlboko v čilskej púšti dokážu nahliadnuť „do hlbín vesmíru“. Technológia 
Siemens sa stará o to, aby zariadenie nestratilo energiu.

AUTORI: ANdREAS KlEiNSCHMid, ĽuBoMÍR JuRiNA
FOTO: ESo, AlMA

36 | 37
i N o v á C i E

v e s m í r



využijú aj na identifikáciu malých organic-
kých molekúl, aby zistili existenciu prave-
kých molekúl života vo vesmíre. 

vedci v kontajneroch
Observatórium je zrejme najvyššie po-
loženou budovou na Zemi, hoci niektoré 
zdroje uvádzajú na prvom mieste železni-
cu v Tibete. „Vzduch je taký riedky, že mo-
zog vám nefunguje vždy perfektne. Nedo-

statok kyslíka spôsobuje drobné výpadky, 
preto musíte byť veľmi opatrný, veď aj naj-
menšia chybička môže spôsobiť miliónové 
škody na zariadeniach,“ pripomína R. Gu-
tierrez. Viacerí jeho kolegovia preto pri pl-
není zložitejších úloh používajú na dýcha-
nie kyslíkové hadičky. Bežné sú tiež slneč-
né okuliare a klobúky ako ochrana pred 
vysokými úrovňami UV žiarenia, ktoré by 
spálili nekrytú pokožku. V noci sú, nao-
pak, nevyhnutné termo odevy, veď teplota 
klesá aj na mínus 20 stupňov Celzia. 
Napriek tejto nepohode sa čilské púšte 
a hory menia na svetové centrum astro-
nómie – predpokladá sa, že vďaka vý-
borným pozorovacím podmienkam tu 
do roku 2020 vznikne približne dvadsať 
percent rozlohy všetkých svetových astro-
nomických observatórií. Napríklad len Eu-
rópske južné observatórium tu disponu-
je troma najmodernejšími pozorovacími 

zariadeniami na svete – v lokalitách La Sil-
la, Paranal a Chajnantor. S rozvojom pri-
chádza aj potreba skúsených pracovníkov 
pre tieto zariadenia. Kde žijú a oddychu-
jú v čase mimo služby na ďalekohľadoch? 
„Dokončuje sa hotel s 170 lôžkami, zatiaľ 
spávame v kontajneroch,“ hovorí R. Gutier-
rez. V strede tábora v nadmorskej výške 2 
900 metrov je kontajner s honosným ná-
zvom „jedáleň“. Skupine japonských ved-

cov sa cnie za domácou kuchyňou, je to už 
niekoľko týždňov, čo mali naposledy ob-
ľúbené suši. A taliansky vedec tvrdí, že by 
dal čokoľvek za „pastu al dente“.

Energia pre hviezdy
Tak ako všetky vedecké prístroje, aj hi-
-tech observatórium potrebuje elektrinu 
– nielen na pohon výkonných motorov, 
ale aj osvetlenie, kúrenie či klimatizáciu. 
Pred niekoľkými rokmi pri spustení skú-
šobnej prevádzky sa elektrina pre obser-
vatórium ALMA vyrábala dieselovými ge-
nerátormi. Tie však boli hlučné a neefek-
tívne, preto ich v roku 2012 nahradili tri 
malé plynové turbíny.
Za elektrinu pre hvezdáreň zodpovedá 
Oscar Galvez Iglesias. „Momentálne vyrá-
bame okolo dvoch megawattov elektrickej 
energie. Observatórium sa rozširuje, takže 
čoskoro budeme musieť zvýšiť kapacitu 

o 50 percent,“ vysvetľuje. Dôvodom vyššej 
spotreby je aj fakt, že v riedkom vzduchu 
vo veľkých nadmorských výškach vyžadu-
jú klimatizačné zariadenia viac energie na 
chladenie centrálneho počítača. Spoločnosť 
Siemens vybavila elektráreň obvodmi, is-
tičmi a ovládačmi Simatic pre jednoduché 
ovládanie všetkých zariadení. V prípade ne-
hody protipožiarny systém Siemens dete-
guje a zlikviduje prípadný požiar. Značku 
Siemens nesie aj rozvodňa, ktorá vo výške 
päťtisíc metrov dodáva elektrinu jednotli-
vým ďalekohľadom. 
„Som hrdý na svoju prácu. ALMA je naj-
väčšie astronomické observatórium a ja 
môžem garantovať, že jeho svetlá budú 
vždy svietiť rovno do vesmíru,“ hovorí 
O. Galves Iglesias. 

Čílske púšte a hory menia na svetové centrum astronómie.
Klimatizačné zariadenia pre chladenie centrálneho
počítača vyžadujú v extrémnych podmienkach viac 
energie.



Architektúra je ako jedlo. 
Môže byť z nej aj zle
Úspešný slovenský architekt Matúš vallo sa netají tým, že keď ide po ulici a hľadí na 
niektoré stavby, občas sa necíti dobre. Tvrdí, že architekt by mal za každých okolností 
myslieť na ľudí a z projektu radšej vycúvať, ak ho investor tlačí do nezmyslov.

AUTOR: vlAdiMÍR duduC
FOTO: MiRo NÔTA
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 Čo vám najviac prekáža?
Nejde ani tak o estetickú ro-
vinu diel, lebo o tej sa dá vždy 
polemizovať, skôr o smútok 
nad premárnenými príležitos-
ťami. Veľakrát sú to od zákla-
du zlé riešenia – napríklad bu-
dova, ktorá keby bola oriento-
vaná len trošku inak, priniesla 
by jej obyvateľom, ako aj ľu-
ďom, ktorí chodia okolo, oveľa 
väčší úžitok. Dosť mi prekáža 

aj to, že sa používajú nekvalit-
né materiály. Na druhej stra-
ne, určite nie všetko, čo sa 
u nás stavia, je zlé. Keď vidím 
dobrú budovu, poteší ma to.

 Aké mesto, ktoré ste na-
vštívili, považujete za naj-
krajšie?
Nerád by som vypichoval jed-
no, páčia sa mi viaceré sloven-
ské mestá, lepšie povedané 
miesta, čo majú svoju atmo-
sféru. V poslednom čase som 
očarený slovenským malo-
mestom, čiže sídlami, kde ži-
je okolo 50-tisíc ľudí. Niekto-
ré z nich sa vďaka európskym 
peniazom dostali do podoby, 
ktorá je veľmi príjemná. Sú 
väčšinou veľmi úzko napoje-
né na prírodu, ale zároveň po-
skytujú aj výhody mestského 
života.

 A v zahraničí?
Mal som možnosť žiť dlhodo-
bo v troch veľkých mestách – 
Ríme, New Yorku a Londýne. 
Hoci som v Ríme strávil štyri 
roky, chodil som tam do školy 
a som s týmto mestom zras-
tený, najviac ma očaril New 
York. Má unikátnu atmosféru, 
ktorá pramení okrem iného 
z toho, že sa tam pohybujú ľu-
dia, ktorí sú vo svojom fachu 
najlepší na svete.

 Ale to s architektúrou veľ-
mi nesúvisí. Alebo áno?
To je diskutabilné, ale ak by 
som sa mal držať len architek-
túry, tak potom by som urči-

te vyzdvihol newyorskú pra-
vouhlú uličnú mriežku. Podľa 
v súčasnosti najvýznamnejšie-
ho svetového architekta Rema 
Koolhaasa je to jedna z najväč-
ších predikcií západnej civili-
zácie. Začiatkom 19. storočia 
navrhli uličnú sústavu pre mi-
lión a pol ľudí, hoci vtedy mal 
New York len približne stotisíc 
obyvateľov. Bola to obrovská 

vízia, ktorá aj dnes perfektne 
funguje.

 Je mesto, kam už by ste sa 
nechceli vrátiť, lebo sa vám 
hnusí?
To je vec osobného pohľadu, 
ale nemám mesto, v ktorom 
by som sa cítil výslovne zle. 
Dosť negatívne však vnímam, 
že niektoré slovenské mestá 
v túžbe po radikálnej zmene 
ničia všetko, čo bolo pôvodné, 
napríklad z čias socializmu. 
Vyúsťuje to v pocity odcudze-
nia sebe samému. V Bratislave 
dnes už len ťažko nájsť kavia-
reň alebo obchodík, ktorých 
interiér má viac ako desať ro-
kov. To isté, vo väčšom me-
radle, sa deje aj s budovami či 
celými ulicami.

 Čo chýba našim mestám, 
aby boli z hľadiska archi-
tektúry trendové?
Možno vás prekvapím, ale sú 
to vzdelanejší úradníci, kto-

rí naše mestá manažujú. Tí 
nám chýbajú najviac. Riešenia 
začínajú hľadať, až keď na-
stane problém. Malo by to byť 
naopak.

 Dá sa zabrániť „morálne-
mu“ zastarávaniu budov?
Architektúra by mala byť tr-
vácna, je to však veľké ume-

nie urobiť budovu, ktorá bu-
de dobrá aj po dvadsiatich či 
tridsiatich rokoch. Súčasná 
architektúra silno podlieha 
trendom, dá sa z nej ľahko vy-
čítať, čo odkiaľ prišlo. Štýly 
akoby už ani neexistovali. Pre-
to je veľmi ťažké byť súčasný 
a zároveň navrhnúť niečo, čo 
bude funkčné aj v budúcnos-
ti. Možné to ale je, ako ukazuje 

príklad Slovenskej národnej 
galérie v Bratislave od archi-
tekta Vladimíra Dedečka.

 To myslíte vážne? Táto 
stavba býva často terčom 
kritiky.
Aj keď je materiálovo zdevas-
tovaná, čo je problém jej vyho-
tovenia, tvarovo je stále aktu-
álna a nič jej nechýba.

 Ako by sa malo nakladať 
so starými priemyselnými 
objektmi, ktoré síce nie sú 
pekné, ale vytvárajú nena-
hraditeľný genius loci, du-
cha miesta?
Bratislava má zrejme celosve-
tové prvenstvo v tom, ako sa 
jej systematicky darí ničiť 
svoje industriálne dedičstvo. 
Zachovalo sa toho už len veľ-
mi málo. Pritom v Prahe alebo 
Brne, nehovoriac o Viedni, je 
kopa perfektne zrekonštruo-
vaných industriálnych budov 
s osobitou atmosférou, ktoré 

ďalej slúžia ľuďom. Keď vyma-
žeme všetky stopy minulosti 
mesta, čo nám zostane? Mesto, 
ktoré stratí svoju tvár. Mesto 
bez atmosféry. Vymyslieť ge-
nia loci nejde. Je to niečo, čo 
môže priniesť len čas.

 Dajú sa oživiť fádne socia-
listické stavby?
Trhová ekonomika zasadila 
mnohým budovám silný úder, 
najmä z hľadiska atraktivi-
ty a energetickej efektívnosti. 
V Bratislave na Námestí SNP 
býval obchodný dom Dunaj, 
ktorý už nikdy nebude ob-
chodným domom. Ľudia doň 
prestali chodiť, lebo nema-
li kde parkovať. Dobrý nápad 
však môže aj starým budo-
vám vrátiť život. Predovšet-
kým kultúra by mohla zapĺňať 
domy, ktoré sú pre iné funkcie 
už nepoužiteľné. Dnes je táto 
budova takmer celá prenajatá, 
na najvyššom poschodí sídli 
KC Dunaj.

V poslednom čase som očarený slovenským 
malomestom, čiže sídlami, kde žije okolo 50-tisíc ľudí.

Bratislava má zrejme celosvetové prvenstvo v tom, 
ako sa jej systematicky darí ničiť svoje industriálne 
dedičstvo.



 Moderné budovy by nema-
li byť len pekné, ale aj inteli-
gentné. Akú váhu prikladáte 
kritériám energetickej efek-
tívnosti a šetrnosti k život-
nému prostrediu?
Náš ateliér v posledných rokoch 
prešiel v tomto smere obrovský-
mi zmenami. Energetické a eko-
logické parametre sa pre nás 
stali absolútne nevyhnutnou 

súčasťou kreovania budov. Do-
konca by som sa nebál povedať, 
že nadobudli takú dôležitosť, 
akú má statika, ktorá je v sta-
vebníctve základom všetkého. 

 Vývoj energeticky úspor-
ných a ekologických techno-
lógií do budov rýchlo napre-
duje. Nestrácate sa v záplave 
čoraz novších možností?
Spolupracujeme s odborník-
mi, ktorí tieto veci vedia posú-
diť. Architekt však musí sledo-
vať trendy a vedieť o pohyboch 
v obrovskej škále profesií, aby 

vedel, na čo sa pýtať, eventu-
álne aby aspoň tušil, že niečo 
také existuje.

 Prečo je potom na Sloven-
sku inteligentných budov 
stále ako šafranu?
Je pravda, že Európska únia 
neuveriteľným spôsobom tla-
čí na energetickú efektívnosť 
budov. Špičkové technológie 

sú silným marketingovým 
nástrojom a investori sa no-
vými nápadmi radi pochvá-
lia, takže nehrozí, že by sme 
o nich nevedeli. Ich nasadenie 
je predovšetkým otázka peňa-
zí. Má to však aj druhú stranu 
mince. Môžete použiť veternú 
turbínu z ultraľahkej zliatiny, 
ale na jej výrobu spotrebujete 
toľko energie, ktorá sa vám na 
úsporách nikdy nevráti. Me-
dzi tým, čo sa vyplatí a čo nie, 
je veľmi úzka čiara. Osobne 
som zástancom jednoduchých 
technológií, ktoré ponúka 

sama príroda. Niekedy stačí 
len geotermálny vrt s tepel-
ným čerpadlom, ktorý sa po-
stará o teplo úplne zadarmo. 

 Znamená to, že inovatív-
nym technológiám príliš ne-
fandíte?
Naopak, len musia byť reálne, 
ďaleko od prázdneho marke-
tingu alebo greenwashingu. 
Je známych množstvo „úspeš-
ných“ projektov, ktoré sa skon-
čili úplným fiaskom. Príkla-
dom môže byť nedávno dosta-
vaná Strata Tower v Londýne 
s troma obrovskými veterný-
mi vrtuľami na vrchu, vďaka 
ktorým mala byť energeticky 
úplne sebestačná. Vrtule však 
spôsobovali také vibrácie, že 
ich museli vypnúť.

 Môže byť budova zároveň 
funkčná i pekná alebo sú to 
veličiny, ktoré sa navzájom 
nemajú rady?
Budova by mala byť vždy stoper-
centne funkčná. To je vec, o kto-
rej sa nediskutuje. Nikomu nie 
je príjemné, keď mu cez strechu 
zateká do bytu. Aj pri ikonic-
kých budovách, ako sú naprí-
klad múzeá moderného umenia, 
treba mať na pamäti, že kurátor 
vo vnútri potrebuje rovné steny, 
na ktoré môže zavesiť obrazy. 
Za väčší problém považujem, že 
pohľad architekta a užívateľa na 
funkčnosť býva často odlišný. 
Nedávno sme robili pre jednu 
obec dom smútku a hoci poslan-
ci náš návrh odsúhlasili, cirkev 
bola proti. Na architektúre je 
vzrušujúce, že niečo môže byť 
funkčné aj krásne súčasne. Ani 
jedno by však nemalo byť otro-
kom toho druhého.

 Založili ste občianske 
združenie Mestské zásahy, 
ktoré sa snaží rozprúdiť dis-
kusiu o mestskej architektú-
re. Darí sa vám to?
Projekt sme rozbehli pred vy-
še piatimi rokmi. Vyzvali sme 
svojich kolegov architektov, 
aby hľadali problémové veci vo 
verejných priestoroch Bratisla-
vy a ponúkli ich riešenie. Ar-
chitekt by nemal čakať na to, že 
mu niekto zadá úlohu vyriešiť 

nejaký problém, ale mal by ich 
sám vyhľadávať. Mnoho prob-
lémov vzniká len preto, že ľu-
dia nevedia položiť správnu 
otázku. K našej iniciatíve sa 
postupne pridali aj architekti 
z Prahy, Brna a ďalších trinás-
tich miest v bývalom Českoslo-
vensku. Doteraz sa nám po-
darilo vygenerovať približne 
osemsto projektov. V Bratislave 
napríklad vznikla protihluko-
vá stena pri Dóme sv. Martina.

 Je verejný priestor najväč-
ším problémom našich miest?
To je veľmi široká problemati-
ka. Verejný priestor, ktorý pat-
ril nikomu a všetkým, sa príliš 
neujal. Ľudia potrebujú mať po-
cit, že priestor okolo svojho do-
mu aspoň sčasti vlastnia a ma-
jú pod kontrolou. Začali sme sa 
preto vracať k prvkom polove-
rejného priestoru, ako sú dvory 
známe zo zástavby 19. storočia.

 Nemáte pocit, že v ar-
chitektúre často víťazí sila 
peňazí nad zdravým rozu-
mom?
Ak sa pozriem na Aupark 
Tower, tak mám pocit, že nie-
kedy to tak naozaj je. V žiad-
nom prípade však nechcem 
démonizovať developerov. Ich 
podnikanie v posledných ro-
koch prešlo obrovskou zmenou 
k lepšiemu. Hospodárska kríza 
očistila trh od firiem, ktoré na-
zývam „diskotékoví develope-
ri“. Keď boli v móde diskotéky, 
prevádzkovali diskotéky, keď 
bytové domy, začali ich stavať, 
aby rýchlo vytrieskali nejaké 
prachy. Bolo im úplne jedno, 
akým spôsobom ich výtvory 
ovplyvnia mesto a ľudí. Osta-
li už len tí, ktorí v tejto oblasti 
chcú podnikať dlhodobo.

 Pre vás sú dôležitejšie pe-
niaze alebo to, ako váš vý-
tvor ovplyvní život ostat-
ných ľudí?
V našom ateliéri máme zásadu, 
že nikdy nejdeme do niečoho, 
čo podľa nášho názoru škodí 
obyvateľom. Mali sme projekty, 
z ktorých sme vycúvali, keď nás 
investor začal tlačiť do vecí, kto-
ré sme nechceli robiť. 

Špičkové technológie sú silným marketingovým 
nástrojom a investori sa novými nápadmi radi 
pochvália.

Matúš Vallo je jedným z dvoch majiteľov architektonické-
ho ateliéru Vallo & Sadovsky Architects, ktorý sa zameriava 
na dizajn interiéru, nábytku a urbanizmus. Strednú školu 
vyštudoval v Ríme. Keďže mal záľubu vo výtvarnom ume-
ní a deskriptívnej geometri, spojil neskôr tieto dva smery pri 
štúdiu architektúry. Stážoval u svetoznámeho anglického 
architekta Davida Adjayeho. Založil aktivistické občianske 
združenie Mestské zásahy, ktoré sa snaží rozprúdiť verej-
nú diskusiu o mestskej architektúre. V roku 2011 absolvo-
val výskumný pobyt na Kolumbijskej univerzite ako držiteľ 
Fulbrightovho štipendia. Dlhé roky pôsobí aj v hudobnej sku-
pine Para, kde hrá na basgitaru a pôsobí ako hlavný textár.
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Naozaj digitálne hlúpneme?

D
igitalizácia nás ohlupuje, rozkričali sa kritici. „Vykli-
káva“ nám mozgy, rozomieľa a fragmentuje vedomos-
ti. Písanie na počítači splošťuje myslenie, údajne len 
presúvame a kombinujeme kusy textov a nevytvárame 

nové. Navigácia nás likviduje, oberá o schopnosť vyznať sa v zlo-
žitom priestore a počítačové hry vedú len k primitivizmu a tole-
rancii násilia.
Aby toho nebolo dosť, sociálne siete kradnú reálny kontakt 
s ľuďmi a vynútený multitasking znižuje schopnosť koncentrá-
cie a pochopenia. „Dnes mnohí komunikujú bez hlasu, len for-
mou digitálnych telegramov, ako keď opice skáču po stromoch 
a bijú sa rukou po hlave… To nikdy nenahradí reálnu debatu, 
ktorá vzájomne obohacuje ľudí,“ sťažuje si vysokoškolský učiteľ 
Vladimír Bačišin. 
Kritickým výhradám udal tón knižný bestseller Digitálna demen-
cia nemeckého vedca a esejistu 
Manfreda Spitzera (teraz vyšiel aj 
v českom preklade). Autor patrí do 
generácie dôstojných mužov po 
päťdesiatke (1958), ktorí kriticky 
a ironicky komentujú podobu mo-
derného sveta. Došiel k záveru, že vplyvom všadeprítomného di-
gitálneho obsahu ľudské mozgy zleniveli.
Človek by s ním intuitívne aj súhlasil. Zmeny registrujeme všetci 
– množia sa poruchy pozornosti, čítania, spánku, depresie, nad-
váha, spoločnosť nejako upadá. Ako však upozornil český profe-
sor psychiatrie Cyril Höschl, ak „vytrhnete jeden fenomén, to ešte 
neznamená, že kauzalita, ktorú ste objavili, je skutočná a nie fik-
tívna. Môže sa tak javiť, no v skutočnosti je príčina inde“. 
Dôkazom digitálnej debilizácie majú byť horšie výsledky štu-
dentov v školách. Aj učitelia sú zhrození, ako deti „bolí mys-
lenie“, len hľadajú cestu menšieho odporu, kopírujú materiá-
ly z internetu. Ale čo ak je príčinou fakt, že školstvo ustrnulo 
kdesi v prvej polovici minulého storočia, keď pripravovalo 
masy pre industriálny svet? V ťažkých priemyselných pre-
vádzkach sa vyžadovala poslušnosť, hierarchia 
a uznávanie autorít, ktorý dnes tak pedagó-
gom chýba. Digitálny svet je iný – škola stra-
tila monopol na znalosti a súperí o žiaka 
s mnohými autoritami, vrátane internetu. 
Dobrý pedagóg je ten, ktorý odhalí jeho 
individuálne schopnosti a talent, naučí 
diskutovať, argu-
mentovať a presa-
diť si názor. 
Problémy nemusí 
spôsobovať digita-
lizácia samotná, ale 
neschopnosť niekto-
rých sfér reagovať. Je 
to pochopiteľné, žije-
me vo výnimočnom ob-
dobí. Podobná zmena sa 
v minulosti odohrala len 
raz – po Gutenbergovom 
vynáleze kníhtlače. Nájdu 
sa dokonca aj ďalšie podob-
nosti: pri šírení kníhtlače 

majstrovi tovariši veselo porušovali „patentovú ochranu“ a na 
svoje by si prišla aj ACTA, pretože obsah sa prepisoval jedna ra-
dosť. Výsledkom však bola nevídaná vlna vzdelanosti, ktorá trvá 
dodnes. 
Informácie získali digitálnu podobu a neustále menia svoje to-
ky. Na rozdiel od Gutenbergovho roku 1450 máme vedu, aby no-
vé trendy analyzovala. Ako ovplyvňujú technológie vývoj moz-
gu? Naozaj sa neuróny spájajú tak nešikovne, že dôsledkom je len 
sploštenie myslenia? Ak áno, ktoré schopnosti sa oslabujú a kto-
ré, naopak, rozvíjajú? Digitalizáciu nič nezastaví, veda by preto 
mala hľadať spôsoby, ako ju využiť pre rozvoj osobnosti. 
M. Spitzer je neurológ a práve toto je parketa pre jeho výskum. 
Ako špičkový prírodovedec nie je povinný pojímať spoločenský 
dosah zložitých, mnohotvárnych a nepredvídateľných moder-
ných technológií. Napokon digitalizovaná generácia sa ani ne-

správa tak, ako by vyplývalo z je-
ho úvah. Po uliciach sa netúlajú 
perverzní a osamelí agresori, kto-
rí nevedia písať a bez navigácie 
netrafia do najbližšej samoobslu-
hy. „Informačné technológie sú na 

civilizačnej úrovni na scéne priveľmi krátko, aby sme mohli jed-
notlivé prípady, krátkodobé výkyvy, o ktorých príčinách nemáme 
tušenie, odlíšiť od dlhodobých trendov. Budeme si musieť počkať 
desiatky rokov,“ upozorňuje C. Höschl. Môžeme len dúfať, že do-
vtedy sa z kritiky digitalizácie nestane nové náboženstvo, ktoré 
ju bez racionálnych analýz paušálne odmietne. 

Ľubomír Jurina
šéfredaktor VISIONS

Príčinou problémov nie je digitalizácia samotná, 
ale neschopnosť niektorých sfér reagovať.

Ľ u d i A
k o m e n t á r



Symbol nad prístavom
uN City stojí v Kodani na umelom ostrove v Öresunde. Z hľadiska veľkosti 
je po New Yorku, Ženeve, Ríme, viedni a Paríži šiestym sídlom oSN. 
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O
d rozhodnutia svetovej organizá-
cie o postavení energeticky úspor-
nejšieho sídla po jeho dokončenie 
vo februári tohto roka uplynu-

lo štrnásť rokov. Dánska vláda z viacerých 
lokalít vhodných na výstavbu vybrala vy-
še dvadsať rokov nepoužívanú časť prísta-
vu. Novú šesťpodlažnú budovu takmer na 
špičke Mramorového móla (Marmormolen) 
v Južnom slobodnom prístave (Söndre Fri-
havn) prenajala od konzorcia troch majite-
ľov a odovzdala ju organizácii do užívania.

Schodisko v klavírnej černi
Osem hviezdicovitých cípov avizuje po-
čet agentúr sídliacich v UN City (Forenede 
Nationer Byen). Zároveň symbolizujú ce-
losvetovú aktivitu OSN. V cyklistickej veľ-
moci osemcípy útvar vnímajú dynamicky 
aj ako „výplet bicyklového kolesa“. 
Vonkajšou farebnosťou sa stavba prispô-
sobila okoliu. Dolná časť z cortenovej 
ocele pripomenie vzhľad móla, vysunuté 
poschodia zo skla a bieleho hliníka zasa 
lode pristávajúce v okolí.
Srdcom v priesečníku cípov je átrium 
v plnej výške budovy, zaplavené svetlom 
zo skleného stropu. Rozvíja koncepciu 
dánskej modernistickej klasiky, mest-
skej haly v Aarhuse od Arneho Jacobsena 
a Erika Möllera (1941). Obohatilo ju včle-
nené schodisko v podobe plastiky. 
Čerň vonkajšieho plášťa z lakovaných 

dosák MDF najstaršie dánske noviny Ber-
lingske uznanlivo prirovnali ku klavírne-
mu krídlu. Dubová dyha na rubovej stra-
ne, bridlicová podlaha a biely osem a pol 
metra dlhý recepčný pult z corianu dotvá-
rajú reprezentačný priestor.

Zmĺkne symbol za vežou?
Ešte nedokončenej UN City udelila Európ-
ska komisia spolu s dvoma ďalšími admi-
nistratívnymi budovami, Dolnorakúskym 
domom v Kremse a Uarbe 5 v štokholmskej 
štvrti Solna, cenu Zelenej budovy (Green 
Building Award 2012). Po dokončení získala 
prestížny certifikát LEED Platinum.
UN City je jedna z prvých stavieb novej 
štvrte. Budovu s vynikajúcimi ekologic-
kými parametrami, v ktorej pracujú ob-
čania z vyše sto krajín, považujú za dôle-
žitú etapu úpravy prímorskej časti Koda-
ne, ktorú realizujú od roku 1992. 
Projekt nového využitia Mramorového 
móla vytvoril autor UN City, kodanský 
ateliér 3XN. Projektoval tiež Terminál 
DFDS, kam okolo UN City smerujú trajek-
ty. Na Mramorovom móle plánujú LM Pro-
ject, okolo stometrové dvojčatá (98 a 113 
metrov) od amerického architekta Ste-
vena Holla. Jedna veža by stála vedľa UN 
City, oddelená len úzkym kanálom, a za-
clonila by ju od mora z východu a severu. 
Podľa urbanistického plánu majú veže vo 
výške 65 metrov spojiť mostom. 

AUTOR: KARol KlANiC
FOTO: AdAM MøRK, 3XN

Akcent novej prístavnej štvrte sa zakladá na pravi-
delnosti. fasády podopiera štrnásť pilierov vyso-
kých päť a pol metra v tvare písmena v. Poschodia 
sa vysúvajú k vode až o päť metrov. 

Schodisko v átriu v podobe plastiky symbolizuje oSN ako 
komunikačný uzol v úsilí o dialóg národov.

uN City navrhli tak, aby spotrebovalo o 55 percent menej 
energie ako štandardná budova podobnej veľkosti a typu. 



V
zrušujúci zážitok 
môže okúsiť každý. 
Stačí pár minút in-
štruktáže a človek 

je pripravený na zoskok s in-
štruktorom. Vývoj padákov 
dospel do štádia, keď si môžu 
pocit letu vychutnať aj amaté-
ri bez zdĺhavého a nákladné-
ho výcviku. 
Pri tandemovom zoskoku in-
štruktor otvorí padák vo výš-
ke okolo 1 500 metrov. Dvojica 
klesá tichým, takmer nekoneč-
ným priestorom. Spolujazdec si 
môže vyskúšať riadenie kríd-
la a vo výške tristo metrov nad 
zemou prejde všetko pod réžiu 
profesionála. Náraz pri pristá-
tí ani necítiť, rovná sa dopadu 
z výšky prvého schodu. 

Päťstoročné čakanie
Prvý náčrt technológie pre 
bezpečný pád vzduchom sa 
objavil pred päťsto rokmi. Le-
onardo da Vinci naskicoval 
svoj padák ihlanového tvaru 
v roku 1483. Ak existovali po-
chybnosti o jeho funkčnosti, 
vyvrátil ich v roku 2000 brit-
ský parašutista Adrian Nicho-
las. S replikou Da Vinciho pa-
dáka skočil z teplovzdušného 

balóna vo výške tritisíc met-
rov a – prežil to. 
Slovo „parachute“ ako prvý 
použil v roku 1783 Francúz 
Louis-Sébastien Lenormand. 
Jeho padák sa podobal dážd-
niku s priemerom 4,26 metra 
z dreva a ľanovej látky. Pred-
pona „para“ znamená vo fran-
cúzštine „ochrana proti niečo-
mu“, slovo „chute“ zasa „pád“. 
Padáky zaznamenali dyna-
mický vývoj od začiatku mi-
nulého storočia súbežne s roz-
vojom letectva. Postupom ča-
su sa zlepšovali všetky prvky 
parašutizmu – od materiálov 
cez vrchlík, jeho balenie až 
po techniku samotného pádu 
a pristávania.

Z kruhu na krídlo
Počas druhej svetovej vojny 
došlo k masívnemu nasadeniu 
výsadkových jednotiek a po 
skončení bojov to boli bývalí 
vojenskí parašutisti, ktorí po-
kračovali v skákaní aj v civile. 
Podstatnou mierou sa zaslúži-
li o rozvoj parašutizmu.
V polovici minulého storočia 
sa udiali veľké zmeny aj v kon-
štrukcii padákov – dovtedy 
dominoval kruhový padák, 

ktorý vychádzal v podsta-
te z pôvodných historických 
návrhov. Parašutista však len 
ťažko ovládal trasu zoskoku, 
bol odkázaný na smer a silu 
vetra. Ďalšou nevýhodou bola 
vyššia zostupová rých-
losť, spôsobujú-
ca drsné a ris-
kantné pri-
státia. 
Zmenu 
priniesla 
krídlová 
konštruk-
cia. Padák 
s tvarom 
pripomí-
najúcim krídlo 
lietadla získal 
lepšie manévrovacie 
schopnosti, takže aj neskúse-
ný začiatočník je schopný po 
krátkom výcviku pristáť pres-
ne na cieľ. Na padák rovnako 
ako na krídlo pôsobí vztlako-
vá sila, ktorá brzdí rýchlosť 
zostupu a navyše umožňuje 
kĺzavý let vpred. Keďže padák 
možno pohodlne ovládať, pa-
rašutista si môže užívať veľké 
„vyhliadkové“ oblúky, krútiť 
sa v malej špirále a dokonca aj 
letieť proti vetru. 

Ochrana 
proti pádu
výskok je jeden z najkrajších momentov – 
je vstupom do nového, nepoznaného sveta. 
Ale aj nasledujúci voľný pád stojí za to. Máte pocit, 
že sa vznášate ako v beztiažovom stave. Pritom letíte 
vzduchom rýchlosťou vyše dvesto kilometrov za hodinu.

AUTOR: JoZEf JAKuBČo
FOTO: SHuTTERSToCK
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Zmenil sa tiež materiál. Prí-
rodný hodváb nahradil nylon, 
ktorý má rad výhod: je dosta-
točne ľahký, silnejší a vôbec 
neplesnivie. Najčastejšie sa 
kombinuje s polyesterom, kto-
rý je pevný a pružný zároveň. 

Zákony aerodynamiky
Letové vlastnosti krídla – kĺ-
zavosť a stabilita – závisia od 
strihu vrchlíka, počtu nos-
ných šnúr, ale najmä počtu 
komôr a kanálov, ktoré nafu-
kujú padák. Keďže padákové 
krídla musia rešpektovať zák-
ladné zákony aerodynamiky, 
konštrukciou sa príliš nelíšia. 
Vrchlík obdĺžnikového alebo 
eliptického tvaru je vytvore-
ný z horného a dolného poťa-
hu, ktoré sú spojené rebrami. 

V zadnej časti je zošitý do od-
tokovej hrany, vpredu tvorí 
krídlo nábežná hrana, cez kto-
rú sa plní vzduchom. Na bo-
koch sú stabilizátory, aby brá-
nili oscilácii krídla.

Keď veľkosť rozhoduje 
Pri lietaní je najdôležitej-
ším faktorom plošné zaťaže-
nie – hmotnosť parašutistu 
vo vzťahu k ploche vrchlíka. 
Štandardná veľkosť je od 7,5 
do 18,5 štvorcového metra. Pa-
dáky pre tandemové skákanie 
majú plochu zväčšenú až na 
32 štvorcových metrov, preto-
že zaťaženie býva oveľa vyš-
šie. Ani tu by však hmotnosť 
nemala presiahnuť 225 kilo-
gramov. Padák váži tridsať, 
pilot okolo 85, takže na pasa-
žiera zostáva okolo 110 kilo-
gramov. 
Plocha vrchlíka ovplyvňuje 
oba hlavné parametre: rých-
losť klesania i rýchlosť otvo-
renia padáka. Zatiaľ čo väčšia 
plocha znamená nižšie zaťa-
ženie, klesanie sa spomaľu-
je a je veľmi príjemné. Prob-
lém je však dlhšie otváranie 
a nafúknutie padáka, čo môže 
v niektorých prípadoch zna-
menať riziko. Zväčšenie plo-
chy o desatinu zhorší čas otvá-
rania o 10 až 20 percent. 
Výber veľkosti padákového 
krídla je pre parašutistu kom-
promisom. Možno je lepšie 
padať väčšou rýchlosťou, ako 
mať problémy pre veľký pa-
dák, ak sa nestihol dokona-
le otvoriť. Ale aj pád veľkou 
rýchlosťou s malým padákom 
môže spôsobiť vážne zrane-
nie. Skúsení parašutisti odpo-
rúčajú ako lepšiu voľbu väčšiu 
plochu padáka.
Jedným z najmenších padá-
kov, s ktorým sa parašutistovi 
podarilo opakovane bezpečne 
pristáť, je Icarus VX46 s plo-
chou vrchlíka 4,27 štvorcové-
ho metra. Pri zoskoku sa do-
sahuje preťaženie 3,5 G, kým 
bežné hodnoty sa pohybujú 
medzi 1 až 1,3 G. A tak hoci 
sa skákanie otvorilo pre všet-
kých záujemcov, špeciálne vý-
kony zostali len pre odvážliv-
cov a profesionálov. 



Camera 3.0
Ak sa aspoň trochu orientujete vo fototechnike, určite si spomeniete 

na fotoaparát Lytro. Prístroj priniesol pomerne zásadné zlepše-
nie hĺbky ostrosti. Najnovšie na trh prichádza mladší brat tohto 
„vynálezu“ – Lytro Illum. Výrobca mu dal prezývku Camera 3.0. 
Fotoaparátu tretej generácie pomáhajú s definovaním novej 
kategórie aj takmer avantgardné pojmy. Napríklad namiesto 
megapixelov má snímač fotoaparátu Lytro Illum „megarays“. 
A rovno 40 „megarays“. V prepočte na megapixely tak získa-
te fotografiu v rozlíšení päť megapixelov. O pixely tu však 
nejde. Kombinácia mohutného objektívu a unikátneho sní-
mača vie zachytávať rôznu hĺbku ostrosti, čo v praxi zna-
mená, že si odfotografovanú scénu budete môcť zaostriť, 
kdekoľvek budete chcieť. Ex post. Napríklad v počítači, a to 

v celom priestore obrazu. Objektív ma sveteľnosť f/2 a roz-
sah 30 – 250 milimetrov. Srdcom je procesor Qualcomm Sna-

pdragon 801. Obraz ukladá fotoaparát na SDXC karty alebo priamo 
posiela cez USB 3.0 konektor či Wi-Fi. Zaujímavý je aj minimalistický di-
zajn, kde je zadná strana pre lepšiu manipuláciu mierne skosená.

virtuálna realita pre PS4
Sony ukázal všetkým hráčom, ako vyzerá budúcnosť počí-
tačových hier. Project Morpheus je VR headset, akási 
kombinácia slúchadiel a displeja, ktorú si hráč na-
sadí na hlavu a prenesie sa do hry. Displeje budú 
dokonca dva, s rozlíšením 1080p a 90-stupňovým 
zorným polom. Polohu a pohyb hlavy, ktorý sa bu-
de verne prenášať do deja hry, sleduje PlayStation 
kamera vďaka zabudovaným senzorom akcele-
rometra a gyroskopu. Všetko je pritom v reálnom 
čase. Pocit, že ste sa stali súčasťou hry, posilňu-
je 3D audio technológia, ktorá vytvára stereosko-
pické zvuky vo všetkých smeroch a zmenách v re-
álnom čase, v závislosti od orientácie hlavy. Project 
Morpheus spolupracuje s ovládačmi Dualshock 4, ale 
aj PlayStation Mov a bude určený pre najnovšiu hraciu 
konzolu PS4.

Prehrávač Neila Younga
Pono Player je výsledok spolupráce hudobníkov, ktorým ešte 
záleží na kvalite hudby. A teraz nehovoríme o muzike a textoch. 
Ale o formáte, v akom sa hudobné skladby prehrávajú. V pod-
state nejde o žiadnu technologickú revolúciu, zaujímavejší je 
príbeh, ktorý stojí za prehrávačom Pono. Otcom myšlienky 
kvalitnejšej hudby je Neil Young, ktorý cez Kickstarter na tento 
projekt vyzbieral neuveriteľných 6,2 milióna dolárov. Pre 
N. Younga ide o vyvrcholenie niekoľkoročného úsilia v tom, aby 
hudobný priemysel prišiel s prehrávačom vysokokvalitných 
nahrávok a zároveň aj online platformou, ktorá by ich poslu-
cháčom ponúkala. Postarať sa o to má trojuholníkový hudobný 
prehrávač Pono, ktorý audiofirma Ayre Acoustics navrhla tak, 
aby dokázal prehrávať hudbu v štúdiovej kvalite 24 bitov a 192 
kilohertzov, čím prekoná aj štandardy klasických CD diskov. 
Jednotlivé digitálne albumy sa v tejto kvalite budú predávať cez 
internetový obchod Pono za 15 až 25 dolárov. Projekt N. Younga 
podporili aj ďalšie hviezdy hudobného sveta, napríklad Sting, 
skupina Metallica alebo Eddie Vedder.

46 | 47
l i f E S T Y l E

h r a č k y
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Chytré hodiny
Vďaka platforme na financovanie inovatívnych projektov Kickstarter zväčša vznikajú skvelé 
nápady, ktoré však často nemôžu konkurovať produktom veľkých spoločností. Ale existujú 
aj výnimky. Napríklad náramkové inteligentné hodinky Pebble Steel. Zaujali transreflektív-
nym LCD displejom s veľmi nízkou energetickou náročnosťou, vďaka ktorej môže byť stá-
le zapnutý. Hodinky vydržia na jedno nabitie niekoľko dní. Vo verzii Steel je displej pokry-
tý Gorilla Glass, odolným, chemicky tvrdeným sklom, ktoré preslávil predovšetkým iPhone. 
Pebble Steel môžete cez Bluetooth spárovať s iOS alebo s Android telefónom či tabletom a zo-
brazovať si na nich rôzne údaje. Vďaka otvorenému prostrediu SDK mohli navyše vývojári 
začať pre Pebble písať vlastné programy a aplikácie. V balení je k dispozícii oceľový i kožený 
náramok, ktoré si môžete podľa príležitosti meniť.

Trojkolka do mesta
Vyriešiť dopravu v čoraz neprejazdnejších mestách sa snaží veľa výrob-
cov. Ako huby po daždi sa objavujú rôzne koncepty osobných mestských 
bicyklov, kolobežiek či skejtbordov. Do rodiny netypických mestských vo-
zidiel možno zaradiť aj šliapaciu trojkolku Me-Mover od rovnomennej 

dánskej firmy. Trojkolka je výsledok snahy nájsť ekologický, skladný, 
lacný a kompaktný dopravný prostriedok. V podstate ide o jednodu-

chú trojkolesovú kolobežku, ktorú poháňa jazdec pomocou origi-
nálneho prevodového systému, prešľapovaním na mieste, podob-
ne ako to poznáme pri stepperoch vo fitnescentrách. Me-Mover je 
ľahko ovládateľný a v prípade potreby 
ho môžete jednoducho zložiť a cesto-
vať s ním vo vlaku, autobuse a au-
te. Trojkolka má hmotnosť dvadsať 

kilogramov, vysoká je 95 a dlhá 115 
centimetrov.

Zámka bez kľúča
Vraví sa, že ak nemáte bicykel „pripútaný” o radiátor v spálni, tak sa ho skúsenému zlodejovi 
určite podarí ukradnúť. Nepomôže ani najhrubšia reťaz. Niečo na tom bude, ale už čoskoro 
zmení situáciu Skylock. Ide o prvý bezpečnostný systém, ktorý kombinuje súčasné technológie 
v klasickom vyhotovení. Nemá žiadnu kľúčovú dierku alebo číselný kód. Zamyká sa a odomyká 
cez váš mobilný telefón technológiou Bluetooth. Ak sa k zámke priblížite a váš telefón rozpo-
zná signál, zámka sa automaticky odomkne. Možno to aj manuálne zadaním číselného kódu 
na displeji telefónu. Integrovaná batéria sa nabíja cez solárny panel a na plné nabitie vydrží 
približne jeden mesiac. Skylock však nie je iba o bezpečnom zamknutí. Vďaka otrasovému 
senzoru s nastaviteľnou citlivosťou dokáže upozorniť na situácie, keď sa so zámkou bude 
manipulovať. Cez Bluetooth alebo Wi-Fi odošle na váš telefón upozornenie, že sa so zámkou 
narába vo vašej neprítomnosti. Materiál, z ktorého je Skylock vyrobený, dokáže odolať ťažnej 
sile približne 4,5 tony.
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