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akokoľvek sa budeme sťažovať na hŕbu problémov, ktoré nás kvária a strpčujú nám život,
nemali by sme zabúdať na to, že ani jedna generácia v žiadnom historickom období, ktorých
bolo neúrekom, na tom nebola lepšie. Naopak, hoci frfleme a nadávame takmer na všetko
okolo seba, máme sa lepšie než naši predkovia. Už len skutočnosť, že priemerný vek člove-
ka sa predĺžil o dvadsať rokov, to potvrdzuje. 

Dostal sa mi do ruky rodokmeň starej rodiny z obce na Považí, preslávenej chýrnou slivovi-
cou. V roku 1822 som v jednej vetve tejto rodiny narátal, že sa im za 18 rokov narodilo 11 detí.
To by nebolo nič zvláštne, keby medzi deťmi neboli tri Anny a dve Terézie. Z týchto piatich
detí sa tri nedožili viac ako mesiac a dospelosti sa dožili iba dve. Všeličo o tom, ako sa žilo
napríklad v stredoveku, sa dozvedáme z prác historikov. Približujú nám, ako ľudia cestova-
li, bývali, vzdelávali sa. Aj o ich stravovaní máme dostatok informácií. Všetko z dochova-
ných kroník, opisov udalostí, prác vtedajších historikov. No o tom, aké panovali v tých časoch
medziľudské vzťahy, sa píše málo a dozvedáme sa o nich najmä z opisu udalostí, akými boli
dedenie, sobáše, presuny majetku a podobne. Určite neboli ideálne, no historická skúsenosť
naznačuje, že keď je zle, keď kvári hlad, bieda, choroby, vojny aj prírodné katastrofy, ľudia
začnú mať k sebe oveľa bližšie. Tak ako sa stáda ovečiek zbíjajú do hromady, keď sa blíži
nepriateľ, spoločné problémy vyvolávajú u ľudí podobný efekt. Vídame to aj dnes. Či pri
živelných pohromách, rodinných tragédiách alebo po teroristických útokoch, aké zažili Ame-
ričania pri nedávnom maratóne. Až nečakaná tragédia oslobodzuje ľudí od egoizmu, lako-
mosti, panovačnosti a podobných neduhov a spája ich do spoločne cítiacej komunity. Ško-
da, že sa nedokážeme k sebe správať pekne, aj keď žijeme všedné dni a riešime bežné problémy.
V čase, keď lietame do vesmíru ako na letnú dovolenku, ovládame čoraz komplikovanejšie
technické prostriedky, snažíme sa čoraz viac zažiť a užiť si adrenalínu, zabúdame, že naj-
cennejšie, čo môžeme mať je, že máme jeden druhého. A tu nijaká náhrada v podobe smart-
fónov, rýchlych automobilov, megalomanských jácht či sedemhviezdičkových hotelov jed-
noducho nie je možná. 

Toto májové číslo Quarku dvetisíctrinásteho roku, ktoré práve držíte v ruke, je posledné, kto-
ré vychádza z novinárskej dielne vydavateľstva Perfekt, keď z nej pred devätnástimi rokmi
vyšlo. Časopis prechádza do Centra vedecko-technických informácií a dúfam, že sa mu bude
dariť prinajmenej tak dobre ako doteraz informovať vás o novinkách a zaujímavostiach zo
sveta vedy a techniky. Malo by to byť rovnaké aj preto, lebo redakcia sa nemení. Napokon,
budete to môcť čoskoro posúdiť, no verím, že zmeny možno ani nezbadáte.

Váš

Ak sa stanete predplatiteľom časopisu Quark

� Nemusíte zháňať časopis
v novinových stánkoch.

� Neuniknú vám žiadne hodnotné
články a skvelé súťaže.

� Ušetríte 12 % v porovnaní s cenou
v stánku.

� Získate bezplatný prístup
k elektronickej verzii aktuálneho
čísla v PDF.

� NOVINKA! Môžete si kupovať
všetky knihy vydavateľstva Perfekt
s 35 % zľavou: www.perfekt.sk



4 Najväčšia solárno-tepelná
elektráreň

Doba klasických palív sa raz
skončí a ľudstvo si bude
musieť nájsť náhradné zdroje
energie. Energiu Slnka možno
využiť aj pomocou solárno-
-tepelných elektrární.

14 Od kompasu
po súčasné GPS 

Niekdajší kompas a astroláb
nahradil chronometer, rádiový
zameriavač a dobre známy
radar. Vývoj priniesol
globálny systém určenia
polohy GPS.

18 Vulkanizmus 
v Slnečnej sústave 

Vnútorné planéty Slnečnej
sústavy spolu s Mesiacom
nesú výrazné stopy sopečnej
činnosti. V súčasnosti je
vulkanicky aktívny Jupiterov
mesiac Io.

20 Stredoveké vojsko
na Slovensku I.

Vojenstvo na území Slovenska
v 9. až 16. storočí malo svoje
zvláštnosti už od obdobia
Veľkej Moravy. Vo
veľkomoravskom vojsku mala
rozhodujúcu úlohu jazda.

22 Nová eurobankovka 
v obehu 

Nové päťeurovky série Európa
obsahujú zdokonalené
ochranné prvky. Úpravou
vzhľadu bankoviek poverili
berlínskeho grafického
dizajnéra Reinholda
Gerstettera.

24 Krásky s pachom
zdochliny

Viaceré druhy húb pri
rozmnožovaní využívajú
okrem vzdušných prúdov aj
pomocníkov zo živočíšnej ríše,
muchy. Slovensko sa nachádza
na okraji areálu výskytu
mrežovky červenej.

26 Iľjušin
Il-476

Starnúce dopravné lietadlá Il-76
sa rozhodli Ministerstvo obrany
Ruskej federácie a Ministerstvo
priemyslu a obchodu nahradiť
úpravami s obchodným
označením Il-476.

32 Staronové
kvázikryštály

Dan Šechtman v roku 1982
pozoroval prvý neuveriteľný
obrazec vykazujúci
desaťnásobnú symetriu.
Odvtedy vedci našli aj
kvázikryštál prírodného
pôvodu v meteorite z Čukotky.

34 Budeme jazdiť
na drevo?

V blízkej budúcnosti budeme
čeliť známemu problému
vyčerpania fosílnych palív.
Jedným z riešení bude možno
etylalkohol z celulózy.

37 Pritzkerova cena 
2013 

Pritzkerovu cenu, dotovanú
sumou 100 000 dolárov,
dostávajú žijúci architekti bez
ohľadu na rasu, vieru
a ideológiu. Tento rok ju
dostal Japonec Toyo Ito.

45 Vzdelaní
príbuzní

Naši vedci nám zanechali
dedičstvo, ktorým je ich práca
a vzdelanie. Len keď
pochopíme tento odkaz,
môžeme zušľachtiť našu
krajinu a odovzdať aj my niečo
hodnotné našim potomkom.

48 Riziko hurikánov
v Európe

Západnú Európu ohrozuje
väčšie riziko vzniku hurikánov.
Na konci 21. storočia by
v západnej Európe mohlo byť
až 13 cyklón tropického
pôvodu ročne. Nemáme v ich
vzniku aj my prsty?
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Ak vypadne bežná elektrická
sieť – ako sa to v zime stávalo
pri snehových kalamitách ale-
bo veterných smrštiach u nás
i v USA –, môže byť nabitie
mobilu problém, najmä v život
ohrozujúcich situáciách. Tím
inovačného amerického labo-
ratória Epiphany Lab vyvinul
unikátne zariadenie Epiphany
onE Puck, ktoré vyrába elek-
trickú energiu na dobíjanie
malých akumulátorov pomo-
cou miniatúrneho tepelného
stroja, využívajúceho tzv. Stir-
lingov cyklus (v roku 1816
vyvinutý škótskym vynález-
com Robertom Stirlingom).
Zariadenie potrebuje pre svo-
ju činnosť zdroj tepla alebo
chladu. Stačí napríklad položiť
na jeho hornú plochu šálku
s horúcou kávou, ktorú ste pri-
pravili na piecke na chalupe
bez elektriny. Dobitie mobilu
trvá podľa výrobcu približne

tak dlho ako klasické dobíja-
nie zo siete. Zatiaľ existujú len
funkčné prototypy, po začatí
sériovej výroby chcú nabíjač-
ku predávať za 115 dolárov. 

Na krízové situácie myslela aj
kanadská firma SOS Ready,
ktorá vyvinula inú, od bežnej
elektrickej siete nezávislú nabí-
jačku mobilov a malých elek-
tronických zariadení. Toto malé
zariadenie s rozmermi len

10,5 cm × 5,5 cm × 3,1
cm má ručnou kľukou
poháňaný generátor,
ktorým sa dobíja
v zariadení uložená
lítiovo-polymérová

batéria s kapacitou 1 500 mAh.
Batériu možno pripojiť USB
káblom na telefón či iné malé
elektronické zariadenie s napá-
jacím napätím 5 V a s odberom
najviac 5 W. Točením kľukou
počas troch až piatich minút si

vyrobíte energiu na hovor trva-
júci (podľa druhu telefónu) päť
až dvanásť minút. Ani toto vtip-
né dobíjacie zariadenie vám
však nepomôže tam, kde je
mobil bez signálu.

RM
http://www.gizmag.com/

epiphany-one-puck-phone-
charger/26163

http://www.gizmag.com/
soscharger-phone-hand-

crank/26947

� KÁVOU
či rukou?

Možno vám titulok znie
nelogicky, no na rozdiel
od ostatných šiestich
základných jednotiek
sústavy SI (Système
International), defino-
vaných merateľnými
prírodnými javmi, je
jednotka hmotnosti už
od roku 1889 definova-
ná ako hmotnosť medzi-
národného prototypu
kilogramu, ktorý je
umiestnený v Medziná-
rodnom úrade pre mie-
ry a váhy v Paríži. Pra-
kilogram je valec zo
zliatiny platiny a irídia.
Na svete existuje asi 40
kópií, ukázalo sa však,
že ich hmotnosť sa od
originálu odlišovala až
o 50 mikrogramov. To
je prekvapujúce, preto-

že všetky prototypy sú ucho-
vávané za rovnakých podmie-
nok. Vedci predpokladajú, že
medzinárodný prototyp sa
scvrkol, napríklad v dôsledku
uvoľňovania vodíka. Peter

C u m p s o n
a Naoko Sano-
vá z univerzity
v britskom New -
castli prišli však
s teóriou, že
ostatné kilogra-
my priberajú,
zrejme vďaka
kontaminácii
zliatiny ortuťou.
Tá sa v minia-
túrnom množ-
stve nachádza
vo vzduchu v la-
bo ra tó r i ách ,
v ktorých sa
prototypy ucho-
vávajú. Navyše
sa môžu na ich
povrchu usa-
dzovať zlúčeni-
ny obsahujúce
uhlík. Britskí
vedci preto na -

vrhli novú metódu jeho čiste-
nia. Doterajšie metódy zahŕňa-
li aj mechanické drhnutie, kto-
ré je síce veľmi účinné, ale
nedá sa dosiahnuť, aby všetky
prototypy čistili úplne rovna-
ko. Cumpson a Sanová ich pre-
to navrhli najprv vložiť do
metanolu, potom do vody
a nakoniec ich pri zvýšenej
koncentrácii ozónu ožarovať
ultrafialovým svetlom. Aj ten-
to proces čistenia má však svo-
je nevýhody. Po vyčistení začne
prototyp podľa vedcov rýchlej-
šie priberať, pretože na vyčis-
tený povrch sa rýchlejšie usá-
dzajú rôzne molekuly. Problém
zmeny hmotnosti prototypu
kilogramu zrejme vyrieši až
nová definícia kilogramu, na
ktorej už vedci dlhšie pracujú.
Jeden z návrhov hovorí, že 1 kg
sa rovná hmotnosti 21,5 kva-
driliónov atómov kremíka 28.

RM 
http://www.spiegel.de/
wissenschaft/technik/

masseinheit-neue-putzprozedur-
fuer-das-urkilogramm-a-876082.

html

� KILOGRAM
mení hmotnosť
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Planetárne systémy v našej
Galaxii sú naplnené nadoraz.
Nová štúdia tvrdí, že planéty
okolo iných hviezd sa vyvíjali
podobne ako osem planét našej
Slnečnej sústavy. Pred 25 rok-
mi si astrofyzici uvedomili, že
obežné dráhy planét našej
sústavy majú veľmi blízko
k nestabilite. Stačila by jedna
ďalšia planéta a týchto osem
planét by sa začalo navzájom
tlačiť na nové a nestabilné obež-
né dráhy. Niektoré z nich by sa
iste zrazili alebo by boli vyho-
dené zo Slnečnej sústavy. Ved-
ci veria, že obiehajúci plyn
a prach sa v Slnečnej sústave
zrážal a vytvoril mnoho malých
planétok, ktoré sa neustále
doťahovali o pozície. Po nespo-
četných kolíziách a vylúče-

niach zo sústavy zostalo osem
planét vzdialených práve tak,
aby sa navzájom nechali na
pokoji. Teraz sa vedci rozhod-
li simulovať cudzie hviezdne
sústavy s umiestnením planét
podľa zistených údajov o exo-
planétach, získaných ves-
mírnym teleskopom Kepler.
Priemerné medzery medzi pla-
 nétami v simulovaných sústa-
vách sa ukázali podobné
medzerám medzi planétami
v našej sústave. Vedci násled-
ne testovali stabilitu hviezd-
nych sústav pridaním hypote-
tických dodatočných planét
a simulovaním stoviek milió-
nov rokov ich koexistencie. Vo
veľkom počte simulovaných
sústav sa planéty začali zrážať
alebo obrovské planéty vyho-

dili menšie zo sústavy. Prida-
nie nadbytočnej planéty malo
devastujúce následky mini-
málne v tretine sústav s tromi
planétami a v 45 % sústav so
štyrmi planétami. Väčšina pla-
nét skúmaných v štúdii však

obiehala veľmi blízko okolo
hviezdy, takže s objavením pla-
nét ďalej od hviezdy sa táto šta-
tistika môže zmeniť.

JK
http://www.sciencenews.org/

view/generic/id/348748

� ANI PLANÉTA
navyše

Nový revolučný teleskop odha-
lil, že vzdialených galaxií
s extrémne vysokou tvorbou
hviezd bolo viac a tvorili hviez-
dy oveľa skôr, než sa doteraz
predpokladalo. Teleskop Ata-
cama Large Millimetre/sub-
millimetre Array (ALMA) vidí
svetlo, ktoré pohltili a nanovo
vysielajú častice prachu v mili-
metrovom elektromagnetickom
spektre. Pohľadom na vzdiale-
nejšie galaxie, do dávnej minu-
losti, sú vedci schopní zistiť,
ako intenzívne vo vesmíre vzni-
kali hviezdy počas jeho 13,7

miliardy rokov dlhej histórie.
Pokiaľ nemali vedci teleskop
ALMA, iba ťažko získavali
informácie z veľmi mladého
vesmíru. Bránila im v tom
vysoká hustota prachu, cez kto-
rý nebolo vidno. Priemerná
vzdialenosť týchto prašných
galaxií s vysokou hviezdotvor-
bou je výrazne väčšia, než sa
doteraz predpokladalo. Dve
z nich existovali už miliardu
rokov po veľkom tresku.

JK
http://www.abc.net.au/science/

articles/2013/03/14/3714819.htm

� ALMA VIDÍ
cez prach

Voda z podzemného marťan-
ského hydrologického kolek-
tora prenikala na povrch rela-
tívne nedávno, pričom vyryla
hlboké kanály, ktoré potom
pochovali prúdy lávy.
Kanály sú minimálne
dvakrát také hlboké,
ako uvádzajú pred-
chádzajúce odhady
pre Marte Vallis,
územie planín se ver-
ne od marťanského
rovníka. Marte Vallis
je najmladšou vulka-
nickou zónou planéty.
Väčšina kanálov Marsu
je stará miliardy rokov.
V tomto období bol Mars
teplejší a vlhší, než je dnes.
Marte Vallis je však výnimkou,
pretože kanály, viditeľné na
povrchu, si prekliesnili cestu
cez veľmi mladé prúdy lávy.
To je dôkaz, že nimi ešte
nedávno tiekla voda. Na pres-
né zmapovanie týchto kanálov
vedci využili radarové údaje

z Mars Reconnaissance Orbi-
ter patriaceho NASA, z ktorých
sa im podarilo vytvoriť prvý 3D

model Marte Vallis. Model pre-
kvapivo ukázal skutočnú hĺbku
kanálov, ktorá sa nedala zistiť
iba pozorovaním. JK
http://www.abc.net.au/science/ar

ticles/2013/03/08/3711217.htm
Obrázok: NASA/MOLA

Team/Smithsonian

� KANÁLY
na Marse sú hlbšie

ALMA,
Foto: ESO/C. Malin
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Ako je známe, kukurica sa
dostala do Európy z Ameriky
v 16. storočí. Archeologické
nálezy aj iné stopy naznačujú,
že kukuricu pestovali ľudia,
ktorí žili na tichomorskom
pobreží dnešného Peru už pred
5 000 rokmi. Dlho však ostá-
valo záhadou, či kukuricu kon-
zumovali pravidelne alebo len
sviatočne. J. Haas z chicag-
skeho Field Museum s kolega-
mi preštudoval archeologické
nálezy z oblasti Norte Chico

severne od Limy. Vedci okrem
kamenných nástrojov a fosíl-
nych exkrementov, starých
3 800 až 5 000 rokov, skúmali
aj vzorky pôdy. Na približne
polovici zo 126 vzoriek pôdy
našli kukuričný peľ. Na jede-
nástich zo 14 skúmaných
kamenných nástrojov, určených
na rezanie či mliaždenie, obja-
vili prevažne alebo výlučne
zvyšky kukurice. Stopy kuku-
rice našli výskumníci aj
v dvoch tretinách ľudských

exkrementov a v troch štvrti-
nách psích výkalov. Výsledky
výskumu teda podporujú záver,
že kukurica bola už pred tisíc -
ročiami základnou potravinou
a nejedli ju len pri ceremó-
niách. Mimochodom, názov
kukuřice umelo vytvoril český

botanik Jan Svatopluk Presl
v 19. storočí, odkiaľ sme ho
prebrali do slovenčiny.

RM
http://www.spiegel.de/wissensch

aft/mensch/peru-mais-war-
schon-vor-5000-jahren-grundna

hrungsmittel-a-885440.html

� KUKURICA
základnou
potravinou

Éra fosílnych palív sa raz skon-
čí, a preto si ľudstvo musí nájsť
alternatívne zdroje energie.
Veľa nádejí sa vkladá do efek-
tívneho využívania energie,
ktorú nám posiela Slnko. Exi-
stuje aj menej známy spôsob
využívania energie Slnka –
pomocou solárno-tepelných
elektrární. Nedávno spustili
v púšti neďaleko hlavného mes-
ta Spojených arabských emi-
rátov Abú Zabí takúto elektrá-
reň s plochou približne 2,5
km2, považovanú za jednu
z najvýkonnejších na svete. Je
v nej umiestnených viac ako
258-tisíc zberných zrkadiel.
Zrkadlá sústreďujú slnečné žia-
renie na rúrky, ktorými prete-
ká špeciálny olej, ohrievaný
slnečným žiarením na teplotu

393 oC. Horúci olej odovzdá
teplo vode, z nej vzniká para
s teplotou 380 oC. Pred vstu-
pom do parnej turbíny sa pre-
hreje až na 540 oC, čo zvýši
efektívnosť cyklu. Turbínu
s výkonom 125 MW, vážiacu
220 ton, vyrobila nemecká fir-
ma MAN. Elektráreň s názvom
Shams-1 (šams je v arabčine
Slnko), ktorá stála 460 milió-
nov eur, produkuje 100 MW
elektrickej energie. Postačilo
by to na zásobovanie približne
57 000 bežných európskych
domácností.

RM 
http://www.spiegel.de/wissensch

aft/technik/abu-dhabi-riesiges-
sonnenwaermekraftwerk-shams-

1-nimmt-betrieb-auf-a-
889386.html

� NAJVÄČŠIA
elektráreň

� PREČO SME
rozumnejší

Časopis Proceedings of the
Royal Society B publikoval štú-
diu evolučných biológov Col-
lege University v Londýne.
Výskumníci pozorovali vývoj
mozgu sedemnástich druhov
primátov počas 40 miliónov
rokov. Výsledok bol zaujíma-
vý: tri štvrtiny zmien mozgu
primátov sa odohrali v reorga-
nizovaní jeho jednotlivých čas-
tí. Vedci donedávna predpo-
kladali, že zmeny objemu kôry
hrali jedinečnú úlohu. Zdá sa
však, že oveľa dôležitejšie je
prepojenie mozgových buniek.
To je rozhodujúci faktor, pre-

čo je človek mentálne vyspe-
lejší než primáty a iné zviera-
tá. Hlavnými evolučnými zme-
nami prešla predná časť
čelového laloka. Tá ovplyvňu-
je osobnostné rysy jedincov,
vnímanie, rozhodovanie,
sústredenosť či emócie. Ako
povedal Jeroen Smaers, jeden
z tímu biológov, táto časť moz-
gu je ako riaditeľ – zbiera infor-
mácie z iných častí mozgu
a dáva ich dokopy.

http://www.ucl.ac.uk/news/
news-articles/0313/

270313-primate-brain-evolution
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Choré tepny starých múmií
menia moderné predpoklady
o príčinách srdcovo-cievnych
ochorení. Kompletné CT pre-
hliadky 137 múmií z rôznych
krajín, kultúr a životných štý-
lov poskytli dôkazy o zhrub-
nutých tepnách takmer tretiny
múmií. Tieto zistenia vyvráti-
li názor, že srdcovo-cievne cho-
roby vznikli až v moderných
časoch ako dôsledok nespráv-
neho stravovania a životného
štýlu. Súčasná štúdia nadväzu-
je na staršiu štúdiu, ktorá odha-
lila aterosklerózu veľkého poč-
tu egyptských múmií. To
dokazuje, že už v staroveku
ľudia trpeli na zhrubnutie

tepien a ich zúženie zvápena-
tením tuku, cholesterolu a ďal-
ších látok, tvrdí Dr. Randall
C. Thompson, kardiológ na
Saint Luke’s Mid America
Heart Institute v Kansas City.
Staršia štúdia zožala kritiku za
to, že si vybrala za cieľ výsku-
mu bohatú egyptskú vrstvu so
životným štýlom a stravovaním
odlišným od bežných ľudí.
Nová štúdia však ukázala, že
ateroskleróza nepozná rozdie-
ly v kultúre, zemepise ani
v životospráve, keďže testova-
né múmie mali rôzne životné
štýly a rôznu stravu. JK

http://www.abc.net.au/science/
articles/2013/03/11/3711427.htm

� CHORÉ
múmie

V škole sme sa učili, že človek
rozoznáva štyri chute: sladkú,
slanú, horkú a kyslú. Piatou
chuťou je umami. Vlastne
nemôžeme hovoriť o nejakej
špeciálnej chuti, skôr je to zvý-
razňovač chuti, ktorý vníma-
me špeciálnymi bunkami na
jazyku. Zvýrazňuje hlavne
chuť potravín bohatých na biel-
koviny (mäso, syry, sója či
morské riasy), poznáme ho aj
ako glutaman sodný. Ak nám

však v ústach niečo zanechá
zlú alebo dobrú chuť, je za to
zodpovedná novoobjavená
bielkovina Calhm1. Kevin
Foskett z University of Penn-
sylvania a jeho tím experi-
mentmi na myšiach zistili, že
bielkovina Calhm1 sa nachá-
dza v chuťových bunkách, kto-
ré rozoznávajú horkú, sladkú
a umami chuť. Bielkovina fun-
guje ako brána, uvoľňujúca lát-
ku ATP (adenozíntrifosfát),

keď zaznamená jednu z týchto
chutí. Uvoľnené molekuly
ATP (zvyčajne zdroj energie
pre bunky) sú možno koneč-
ným prostriedkom na prenos
informácií aktivujúcich chu-
ťové bunky mozgu.
Myši, ktoré neboli
schopné vyrobiť si
Calhm1, neodrádza-
li nepríjemné horké

chute, ale si ani nevychutná-
vali sladké chute alebo uma-
mi. Namiesto toho chute igno-
rovali. JK

http://www.sciencenews.org/
view/generic/id/348739

� BIELKOVINA
zodpovedná za chuť

Švajčiarska energetická spo-
ločnosť Viteos plánuje v spo-
lupráci s firmou Nolaris
umiestniť na Neuchâtelské
jazero tri plávajúce solárne
elektrárne postavené na kru-
hových ostrovčekoch s prie-
merom 25 metrov. Na každom
ostrovčeku bude umiestnených
100 fotovoltických panelov.
Články umiestnia na ostrovček
s cieľom znížiť náklady. Jeho
základom bude nafukovateľný,
na viacero komôr rozdelený
prstenec. Technický riaditeľ
spoločnosti Viteos sa vyjadril,

že inovatívne solárne elektrár-
ne sú určené len na výskumné
a vývojové účely. Spoločnosť
bude skúmať korozívne účin-
ky vody, vetra a vĺn na činnosť
solárnych panelov. Ostrovče-
ky sa budú otáčať v rozsahu
220 stupňov tak, aby solárne
panely boli vždy otočené sme-
rom k Slnku. Predpokladá sa,
že plávajúce elektrárne budú
testovať 25 rokov.

RM
http://www.gizmag.com/

solar-islands/26396

� PLÁVAJÚCE
solárne elektrárne

Chuťové bunky,
citlivé na horkú,

sladkú a umami chuť
(žltozelená) 

Foto: Akiyuki Taruno
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V projekte SEE Science je 10 partnerov
z Bulharska, Grécka, Maďarska, Rakús-
ka, Rumunska, Slovenska a Talianska.
Za Slovensko je partnerom Centrum
vedecko-technických informácií SR. Čo
sa za dva roky po -
darilo realizovať? 
Priamym cieľom
projektu je prostred-
níctvom siete centier
vedy v juhovýchod-
nej Európe zvyšovať
záujem mladých ľudí
o vedu, technológie
a inovácie, zreálňovať ich predstavy o nich
a uľahčovať k nim prístup. Významná časť
projektu sa zameriava na priamy rozvoj
centier vedy. Každý z partnerov začal
dôkladnou analýzou svojej organizácie a
podmienok podľa spoločnej metodológie,
každý si vytvoril svoju vlastnú štúdiu roz-
voja a akčný plán. Rozbieha sa portál vir-
tuálneho centra vedy SEE Science. Za
sebou máme dva pilotné SEE Science fes-
tivaly, v gréckych Thessalonikách (Solú-
ne) a v maďarskom Debrecíne, dva ďalšie
budú v bulharskom Burgase a talianskom
Trente.
Aký je koncept týchto festivalov? 

Festivaly SEE Science sú chápané ako
pilotné, čo znamená, že partneri navzájom
testujú netradičné aktivity, pričom na fes-
tivaloch pôsobia miestni študenti ako ani-
mátori. Aktivity festivalu v modernom

centre vedy Noesis v
Thessalonikách boli
rozdelené do štyroch
častí: Oboznamova-
nie sa s vedou, Obja-
vovanie neznámeho,
Zážitok z poznávania
a Oslava inovácií.
Druhý festival v De -

brecíne, ktorý centrum vedy buduje, vychá-
dzal z Aristotelovej teórie elementov: voda,
oheň, zem, vzduch. Piaty živel, to, čo sa
v Aristotelovej teórii volá éter, zastupova-
la trojica I – Idey, Interaktivity a Inovácie.
Okrem študentov – dobrovoľníkov festival
potešil 1 700 návštevníkov v Thessaloní-
kach a 3 500 v Debrecíne. 
Čím ste k festivalom prispeli vy a s akým
úspechom? 
Do Thessaloník sme šli s originálnou sto-
lovou hrou SCHOLA LUDUS: Duel na
labilnej tácke, ktorá bola zaradená medzi
aktivity Zážitok z poznávania. Do Debre-
cína sme priviezli zostavu interaktívnych
kvapalinových exponátov s názvom Pod
tlakom, ktorá pomáha pochopiť správanie
tekutín. Obe naše aktivity patrili určite
k najúspešnejším medzi divákmi a partneri
vyzdvihovali ich poznávacie koncepcie.
Bratislavské Atlantis Science Center
vyhralo verejné obstarávanie SEE
Science na pilotný program, ktorý
bude prebiehať v máji a vy s ním spo-
lupracujete. 
Áno, budeme realizovať tvorivo-objavnú
dielňu typu SCHOLA LUDUS postavenú
na vybraných interaktívnych exponátoch
Atlantisu. Tieto exponáty spolu predsta-
vujú paralelné prípady a v dielni sa využí-
vajú na priblíženie zvoleného komplex-
ného problému. Nazývajú sa Bermudský
trojuholník a bublinky a V rotácii. Účast-
níci dielne sa budú s exponátmi hrať a part-
neri projektu SEE Science to budú spolu
s centrom Atlantis vyhodnocovať. Spo-

ločným záujmom je, aby sme aj na Sloven -
sku mali kvalitné centrá vedy. 
Slovenským partnerom v projekte SEE
Science je konkrétne Národné centrum
pre popularizáciu vedy a techniky v spo-
ločnosti s rozpočtom projektu 169 778 €.
Koľko zamestnancov centra sa aktívne
podieľa na projekte? Vytvorili sa tým
dočasné pracovné miesta?
Vytvorené boli dve nové miesta, čo nie je
veľa. No aj vďaka tomuto projektu sa prá-
ve teraz začína neporovnateľne väčší pro-
jekt venovaný popularizácii vedy, finan-
covaný zo štrukturálnych fondov.
V rámci projektu SEE Science sa obja-
vuje nezvyčajná funkcia Agent centra
vedy. Akú má úlohu? 
Áno, má to byť veľmi zaujímavá nová funk-
cia, prípadne profesia, ktorá je v rámci pro-
jektu vo vývoji. Každý partner má svojho
agenta. Agenti plnia rôzne, ale všetci rov-
naké úlohy, a tie sa potom spoločne hod-
notia. Agent musí byť nositeľom vízie cen-
tra vedy, profesionálne zdatný a osobne
presvedčený o jeho význame pre rozvoj
vzdelávania, vedy a kultúry. Špecifickou

úlohou je získavať v prospech centra vedy
veľmi potrebných partnerov. Dnes to už
vyzerá tak, že každé centrum vedy by malo
mať nie jedného agenta, ale celý tím.
Ste autorkou dvoch Rezolúcií k rozvoju
vedecko-technologickej gramotnosti pre
všetkých prijatých Generálnymi konfe-
renciami UNESCO. Čo bolo obsahom
týchto rezolúcií z deväťdesiatych rokov?
Veľmi stručne – vytvorenie kultúrno-vzde-
lávacej inštitúcie novej generácie Sloven -
ské centrum vedy pre všetkých. Nepodari-
lo sa vybudovať kamenné centrum, ale viac
ako dva milióny návštevníkov si užilo naše

HRANIE
s vedou
� Ako najlepšie presvedčiť mladých a ich rodičov, aká je
veda zábavná? Že fyzika nie je len recitovanie poučiek či
počítanie príkladov? Doktorka Teplanová sa popularizácii
fyziky a propagácii laterálneho myslenia venuje už roky aj 
s občianskym združením SCHOLA LUDUS.

RNDr. Katarína Teplanová, PhD., sa
po skončení univerzity venovala výsku-
mu a výučbe fyziky plazmy v Ústave fyzi-
ky FMFI UK v Brati-
slave, kde zároveň
realizovala neformál-
ne vzdelávacie akti-
vity. V roku 1990 sa
stala autorkou
projektu SCHOLA
LUDUS – Slovenské
centrum vedy pre
všetkých, o rok zakla-
dateľkou a riaditeľkou
Nadácie SCHOLA
LUDUS (od roku 2003 občianskeho
združenia). Je hlavnou autorkou putov-
ných interaktívnych výstav a vzdeláva-
cích programov a odbornou garantkou
projektov pre učiteľov a žiakov, realizo-
vaných s podporou Ministerstva školstva
SR. Napísala monografiu s názvom Ako
transformovať vzdelávanie. V súčasnosti
je koordinátorkou v nadnárodnom pro-
jekte SEE Science na podporu inovácií
budovaním centier vedy v regióne juho-
východnej Európy (SEE je skratka South
Eastern Europe).

Nepodarilo sa vybudovať
kamenné centrum, ale viac
ako dva milióny návštevníkov
si užilo naše putovné výstavy.
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putovné výstavy a mnohé z myšlienok pro-
jektu sa uplatnili v medzinárodnom merad-
le. V krátkom čase sprevádzkujeme uni-
kátny portál SCHOLA LUDUS on-line,
ktorý by mal postupne zhodnotiť doteraj-
šie skúsenosti. 
Dva roky ste vďaka príspevku Európ-
skeho sociálneho fondu viedli na Fakul-
te matematiky, fyziky a informatiky Uni-
verzity Komenského Kurz komplexného
tvorivého myslenia a tvorivej komuniká-
cie, ktorého výstupom bolo nové, hravé
spracovanie vybraných častí učiva
základných a stredných škôl učiteľmi
rôznych predmetov. Okrem iného ste
v kurze používali výraz laterálne mysle-
nie a efektívne narábanie. Môžete uviesť
príklad neefektívneho narábania?
Napríklad pri písaní na klávesnici môžete
byť zručný v písaní jedným prstom, ale
pravdepodobne by ste písali efektívnejšie,
keby ste využívali všetkých päť. Laterálne
myslenie by sme mohli preložiť ako mysle-

nie bokom (z latinského laterālis čiže boč-
ný). Neznamená však odchýlenie od témy
či neschopnosť sústrediť sa na vec. Naopak,
laterálne myslenie môže byť v trénovaných
rukách zručného mysliteľa vynikajúcim
nástrojom, ako pomerne rýchlo prekonať
krízu zo stavu tak rozmýšľam o veci, až sa
mi z kečky parí, ale neviem ako ďalej k ces-
te vpred. Vlastník mentálneho nástroja zva-
ného laterálne myslenie má šancu. Stačí
ho použiť v správnej chvíli, dať sa do jed-
noduchej analýzy niečoho, čo je odveci,
a striehnuť, kedy sa objaví celkom nová,
doposiaľ nevídaná myšlienka. Treba však
zdôrazniť, že veľmi pravdepodobne sa
neobjaví hneď celé nové riešenie, ale len
nový smer cesty. A tu je dôležitý mimo-
riadne významný krok, na ktorý sa veľmi
často zabúda: Vrátiť sa späť do miesta, kde
vznikol problém, a prejsť si celú cestu zno-
vu. Určite to však nebude tá istá cesta! 

Zhováral sa Roman Pekarík

Ak nám napíšete na adresu
redakcie: quark@perfekt.sk
alebo Quark, Karpatská 7,
811 05 Bratislava správnu
odpoveď na súťažnú otázku:
Aké exponáty prezentovalo
Slovensko na doterajších
festivaloch SEE Science?
a pošlete ju do 31. mája 2013,
zaradíme vás do žrebovania o tri
rodinné vstupenky do centra
Atlantis. 

Tvorivo-objavné dielne Bermudský trojuholník a bublinky a V rotácii sú súčasťou
pilotného programu, ktorého cieľom je overiť inovatívne vedecko-popularizačné pro-
gramy určené prednostne pre stredoškolskú mládež. Obe dielne sú určené na podpo-
ru rozvoja provedeckých zručností a na stimuláciu k ďalšiemu individuálnemu pro-
vedeckému poznávaniu. Pripravené sú podľa učenia SCHOLA LUDUS, nad
interaktívnymi vedecko-popularizačnými exponátmi centra Atlantis. Z exponátov sú
vytvorené netradičné poznávacie okruhy. 

Miesto realizácie: ATLANTIS Science Center, Brečtanová 1, Bratislava
Dátum realizácie: 1. – 31. máj 2013

Záväzné objednávky na program cez:
http://www.atlantiscenters.sk/index.php/sk/programy/skolske-programy

Účasť na tvorivo-objavnej dielni je bezplatná, pri ostatných programoch je vstupné
3 € za žiaka.

Súťaž

Slovenský príspevok
k debrecínskemu

festivalu SEE Science

Pani Teplanová v kruhu študentov



Herné myši sú vždy trochu iné
než tie na bežnú kancelársku
prácu. Jednak ich vždy prezra-
dí menej konzervatívny dizajn
a majú aj špecializované funk-
cie. Inak to nie je ani pri mode-
li Hama uRage Reaper 3090
s vysokým rozlíšením optic-
kého snímača a podporou na -

stavenia hmot-
nosti pomocou
závaží. Dovedna
ich je deväť a dajú sa
vybrať aj s podložkou, čím

získate extra ľahkú myš. Optic-
ký snímač sa vyhradeným tla-
čidlom na vrchnej strane dá
prepínať na štyri rozlíšenia od
900 do 3 500 dpi a podľa aktu-
álneho nastavenia mení svoju
farbu. K dispozícii sú štyri pro-
gramovacie tlačidlá a rolova-
cie koliesko bez naklápania.
Myš sa dobre drží v ruke a má
jemne pogumovaný povrch.
Tvarovanie je univerzálne, tak-
že ju využijú aj ľaváci. Dodá-

vaný softvér umožňuje
vybrať z veľkej zásoby

herných, kancelárskych
alebo multimediál-

nych nastavení pre
jednotlivé tlačid-
lá, ale aj nahrať
vlastné makro.
Cena myši je

podstatne nižšia
ako pri iných

modeloch.

� HERNÁ MYŠ
s 3 500 dpi

DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE
Pripravujeme v spolupráci s 
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REVUE
• Spoznajte internetovú menu bitcoin
• Hry pre Facebook: Princíp

a fungovanie
• Poistenie elektroniky na Slovensku
• Atypický porovnávač cien
HARDWARE
• Notebooky ako náhrada desktopu

• Grafické karty: Titan vs. High-end
grafiky

• Klávesnice pre hráčov
• Test kompaktných fotoaparátov
• Minipočítače s Androidom
• Test tabletov
• Inteligentné mobilné telefóny
• Notebookové novinky
SOFTWARE
• Bezpečnostné aplikácie
• Spoznajte Plex podrobne
• Digitalizujeme dokumenty 
• Aplikácie pre Android
• Formátovanie písma

v Adobe Photoshop CS6
INTERNET a SERVIS
• Riešime problémy čitateľov
• Výber zaujímavých webových stránok
• Vytvárame webové stránky
• Najlepšie webové aplikácie

V májovom čísle časopisu PC Revue nájdete:

Nezabudnite, vychádza 7. mája 2013!

Väčšinu inteligentných telefó-
nov nemôžete ovládať, ak máte
na rukách rukavice. Tento nedo-
statok môže v niektorých prí-
padoch, napríklad pri športova-
ní, spôsobovať problémy. Pri
bicyklovaní máte síce k dispo-
zícii držiaky na telefón, ale tele-
fón ovládať v rukaviciach nedo-

kážete. Rukavice Biologic Cip-
her Cycling Gloves sú však
v tomto smere iné. Okrem bež-
ného materiálu, ktorý je elastic-
ký a má protišmykový povrch,
majú obe rukavice na končekoch
ukazováka i palca aj špeciálnu
látku. Tá umožňuje pohodlne
ovládať aj dotykové displeje.

Severská spoločnosť Fractal
Design je na koni – za posled-
né mesiace obnovuje svoju
ponuku skriniek skvostami, na
ktoré je radosť pozerať sa
a skladať v nich PC. Fractal
Design Node 605 je desktopo-
vé riešenie, určené predovšet-
kým pre počítače HTPC pod
televízor. Dizajn skrinky je pre-
to rovnako dôležitý ako jej
tichý chod a účinné chladenie.
Všetky tieto tri kategórie Node
605 zvláda výborne, krásny
čierny predný panel z hliníka
obsahuje len tlačidlo Power
a výklopnú lištu na spodnej
strane. Tá sprístupňuje otvor na

tenkú optickú mechaniku typu
slot-in, konektory na audio
a USB 3 a čítačku pamäťových
kariet. Chladenie môžete riešiť
dvoma pribalenými tichými
ventilátormi s priemerom
12 cm, skrinka však umožní
inštaláciu ešte ďalších. O hluč-
nosti skriniek sa azda ani nedá
hovoriť. Každý panel je vystla-
tý materiálom tlmiacim zvuk
a znižujúcim vibrácie diskov,
už aj tak tiché ventilátory sú
pripojené cez ovládač, ktorým
môžete voliť otáčky. Okrem
ceny má jediné mínus – hákli-
vý povrch, na ktorom vidno
odtlačky prstov.

� CYKLISTICKÉ
rukavice pre telefóny

� KRÁSNA
skrinka



� www.codecademy.com

Tento interaktívny web vás naučí progra-
movať jednoduché i zložitejšie procesy v rôz-
nych programovacích jazykoch. Osvojíte si
používanie JavaScriptu, HTML a CSS,
zvládnete Ruby, jQuery, Python a ďalšie.
Jednotlivé lekcie sú prehľadne zosumarizo-

vané, aby ste videli, čo vás čaká a aký je postup pri výučbe. Nasle-
duje to podstatné – interaktívny editor. Sprievodca zobrazuje úko-
ny, ktoré máte do editora zapísať, a potom vyhodnocuje správnosť
postupu, pri chybe zobrazí pomoc s riešením. Rozhodne odporú-
čame každému začiatočníkovi.

� www.recyclenow.com
Tento web obsahuje rady a námety, ako sa
lepšie správať k životnému prostrediu. Na
jednom mieste získate prehľad o druhoch
recyklácií a rozličných výrobkoch, ktoré sa
z použitých materiálov dajú opätovne vyro-
biť. Zaujímavé sú aj štatistiky, ako sa veca-
mi, najmä potravinami, plytvá. Stránka niko-

ho nenúti meniť svoje spotrebiteľské návyky, no ponúka tipy pre
tých, ktorí sa rozhodnú žiť a vnímať veci okolo seba trochu inak.

� www.garten.cz

Pre záhradkárov je táto česká stránka priam
povinná. Nájdete tu inšpirácie na balkóno-
vú záhradu alebo rôzne variácie vhodné pre
rodinný dom. Zaujímavé sú plániky roz-
vrhnutia záhradných častí a zelene v obyt-
ných zónach, špeciálne potom riešenie zele-
ne pri historických stavbách alebo

priemyselných objektoch. Články obsahujú nielen zaujímavosti,
ale aj rady pri pestovaní rastlín a stromov. Nechýba galéria rieše-
ní či encyklopédia rastlín. Vyhľadávať môžete spomedzi viac ako
600 druhov. 

� www.thegardenhelper.com
Komplexná stránka s radami pre pokroči-
lých záhradkárov sa zaoberá rôznymi typ-
mi záhrad a pestovateľských techník. Urči-
te si všimnite podrobný návod, ako zmerať
pH pôdy. Stránka obsahuje návody a foto-
grafie na vybudovanie rôznych štýlov
záhrad, ba aj vrak auta môže byť dekora-

tívny i funkčný. Nechýbajú rady i návody na bezpečné hnojenie
či správne kompostovanie a množstvo prehľadov rastlín.

máj 2013•Quark 11

NA POTULKÁCH SVETOM WWW

Všeobecne môžeme uviesť, že
každé nové G prináša nové prí-
stupové technológie, väčšiu
kapacitu siete, lepšie využitie
spektra a v konečnom efekte aj
vyššie prenosové rýchlosti pre
používateľa. 
Všetky tie G sú v praxi gene-
rácie mobilných sietí očíslova-
né tak, ako sa postupom času
vyvíjali. Začali sme s analó-
govými 1G sieťami, u nás bola
napríklad sieť NMT EuroTelu

s predvoľbou 0901. Tá bola
určená primárne na hlasové
prenosy. Potom prišiel rozmach
mobilnej komunikácie s nástu-
pom 2G sietí, ktoré poznáme
najmä pod označením GSM.
Sú to primárne hlasové siete,
ktoré však vďaka technológiám

GPRS a EDGE umožňujú už
aj dátovú prevádzku, ale nija-
ké zázračné rýchlosti tu
nemožno očakávať. Potom pri-
šli 3G siete (rádiová technoló-

gia WCDMA sietí UMTS, na
Slovensku od roku 2006), kto-
rá umožňovala prenos dát
v rýchlosti 384 kbit/s na
downloade. Spolu s touto sie-
ťou sa objavili aj videohovory,
ktoré sa však neujali. Niekoľ-
ko stoviek kilobitov na prenos

dát bolo málo, a tak prišla nad-
stavba 3G sietí označovaná ako
HSDPA (High-Speed Down -
link Packet Access), ktorú
mnohí označujú aj ako sieť
3.5G. HSDPA priniesla zvýše-
nie rýchlostí na downloade na
1,8 až 3,6 Mbit/s. V tomto prí-
pade môžeme prvýkrát hovo-
riť o mobilnom širokopásmo-
vom pripojení na internet.
Ďalšie nadstavby 3G sietí
umožňujú rýchlosti znásobiť,
ale operátori vedia, že táto voj-
na nemá zmysel, prichádza
totiž 4G – sieť štvrtej generá-
cie, prípadne označovaná aj ako
LTE (Long Term Evolution). 

� 4G = väčší
používateľský komfort

Je teda 4G naozaj lepšie ako
3G? Ak hovoríme o mobil-
ných dátových sieťach a pre-

nosových rýchlostiach, prí-
padne o reakcii siete, tak roz-
hodne áno. Prenosová rých-
losť 60 Mbit/s v praxi je
v porovnaní s dnešnými asi 15
Mbit/s (aj to za naozaj dob-
rých podmienok) v 3G sieťach
niekoľkonásobné zlepšenie.
Škoda, že operátori po svete
doslova skanibalizovali ozna-
čenia 3G a 4G, že sa v nich
bežný človek nevyzná. Keď
už sama ITU (International
Telecommunications Union)
prišla so snahou o štandardi-
záciu označení a pochopila,
že si to operátori nazvú aj tak
po svojom, svoju iniciatívu
stiahla. V každom prípade
4G/LTE bude znamenať
obrovský krok vpred na poli
rýchleho mobilného interne-
tu. Držme si všetci palce, nech
si ho užívame čo najskôr.

70,75 Mbit/s pri sťahovaní?
Aj toto dokážu siete LTE,

ktorých sa čoskoro dočkáme aj
v našich končinách.

V demoprevádzke si ich môžu
vyskúšať šťastliví obyvatelia

troch dediniek za Bratislavou.

� JE 4G
naozaj lepšie ako 3G?
Mobilní operátori nás neustále presviedčajú, kto
má rýchlejšiu sieť, ako rýchlo si stiahnete
pesničku či celý hudobný album. Rok 2013
bude pre Slovensko výnimočný, pretože nás
čaká nástup mobilných 4G sietí. Je však 4G
sieť naozaj rýchlejšia a lepšia ako 3G sieť?



Ide o súbor troch šošoviek,
zaberajúci v priloženom obale
minimum priestoru. Je taký
malý, že si ho môžete pripev-
niť napr. ku kľúčenke a nosiť
ho vždy so sebou. Šošovky
ponúkajú rôzne efekty. Z hľa-
diska zábavných fotiek poteší
šošovka s efektom rybieho oka.
Je zaujímavá najmä v spojení

s funkciou panoráma. Efekt
rybieho oka ponúkajú aj nie-
ktoré softvérové aplikácie,
výsledok však nie je taký kva-
litný ako pri použití tejto šošov-
ky. Šošovka na fotenie makro-
záberov je v podstate malá lupa,
zväčšujúca obraz približne
10-násobne. Výrobca odporúča
snímať makrozábery vo vzdia-
lenosti 12 až 15 mm od objektu.

SPOTREBNÁ ELEKTRONIKA
Pripravujeme v spolupráci s 
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Flexibilná indukčná doska
umožňujúca používať tradične
každú zo štyroch varných zón
osobitne alebo stlačením jed-
ného tlačidla ich prepojiť. Vzni-
ká tak neobmedzený priestor
na dvoch plochách s rozmermi
19 x 40 cm. Stačí len na ňu
položiť originálne príslušenstvo
a z indukcie sa stáva gril, par-

ný hrniec či japonský gril Tep-
pan Yaki. Práca s príslušen-
stvom je veľmi jednoduchá. Po
položení na indukciu stačí iba
nastaviť želanú teplotu a môže-
te začať s prípravou pokrmu.
Okrem kvalitného pokrmu  pri-

náša aj šetrenie priestorom na
samostatný gril či na elektric-
ký parný hrniec.
Teppan Yaki je štýl prípravy
pokrmov, ktorý má v Japonsku
dlhú históriu. Jeho názov je
odvodený zo slova teppan, čo
označuje oceľovú varnú platňu,
a od slova yaki, v preklade sma-

žiť či grilovať. Pokrmy v tomto
štýle sa pripravujú buď priamo
na stole, alebo, ako je zvykom
vo väčšine japonských reštau-
rácií, na hlavnom pulte. Pred
zahriatím sa odporúča pridať na
Teppan Yaki trochu oleja, polo-
žiť na indukciu a hneď môžete
začať opekať.

� VARENIE
na indukcii

Flexibilná indukčná varná doska Siemens
rozširuje možnosti využitia indukcie o grilovanie,
varenie v pare či o japonský spôsob grilovania
Teppan Yaki.

Slúchadlá Jabra Revo sú
dostupné v dvoch verziách:
káblovej aj bezdrôtovej blue-
toothovej. Majú elegantný
dizajn a disponujú rovnomer-
nými okrúhlymi ušnicami.
Konštrukcia je z odolných
materiálov, hoci plastový oblúk
na prvý pohľad nepôsobí veľ-
mi odolne. Slúchadlá však
obsahujú aj kovové prvky a tes-
tovali ich, aby prežili pád
z výšky dvoch metrov a 10 000
ohnutí hlavového oblúka. Pod
masívnym zvukom si treba pred-
staviť silné basy, ktorými je

reprodukovaný zvuk špecific-
ký; ak k nim nemáte vzťah,
pomocou ekvalizéra sa dajú
znížiť. Inak je prehrávaný zvuk
čistý a pekný, nezastrený, s dob-
re vykreslenými výškami a bez-
problémovou reprodukciou hla-
su. Bonusom je aj špeciálna
aplikácia pre inteligentné tele-
fóny. Tá umožňuje zapnúť tech-
nológiu Dolby Digital Plus vrá-
tane funkcie Mobile Surround.
Je škoda, že tieto technológie
sa nedajú aktivovať aj mimo
aplikácie – napr. pri hraní hier
alebo sledovaní videa.

� FOTENIE
iPhonom

Fotografovanie pomocou iPhonu môžete
vylepšiť hardvérovými pomôckami
a príslušenstvom Olloclip.

Originálne príslušenstvo
k indukcii

� ŠTÝLOVÉ
SLÚCHADLÁ
s masívnym
zvukom

Počas tohtoročnej
výstavy CES 2013
predstavila dánska
spoločnosť Jabra nové
slúchadlá, určené na
multimediálnu zábavu.



Ani my v redakcii nepatríme
medzi fanúšikov žehlenia, tak
sme boli zvedaví na prístroj, kto-
rého slogan sľuboval presvedčiť
nás o opaku. Opatrne sme teda
z pomerne veľkej škatule vytiah-
li prístroj PHILIPS GC9550/02.
Pozostával z 1,5-litrovej nádrže
na vodu a samotnej žehličky.
Nádržku sme naplnili obyčaj-
nou vodou z vodovodu a zapli
prístroj. Po necelých dvoch
minútach sme mohli žehliť.
A prečo bolo toto žehlenie iné?
Nemuseli sme nastavovať teplo-
tu termostatu, nijaký tam nebol.
Para, ktorá prechádzala vodia-
cou hadicou z generátora do
žehličky, mala 130 °C a pomo-
cou technológie OptimalTemp
bola vhodná na žehlenie hod-
vábnych blúzok i uterákov. Jej
tlak 6 barov zabezpečoval, aby
aj pomocou dodatočnej dávky

vyžehlila nepoddajné záhyby na
prvý raz, čo urýchľovalo prácu.
Svoj podiel mal tiež nový povrch
žehliacej plochy SteamGlide,
ktorý výborne distribuuje paru

a dokonale sa kĺže po žehliacej
doske. Žehliaci systém pracoval
ticho, iba prídavná dávka pary,
prípadne krátke pradenie zohrie-
vajúceho agregátu dávali vedieť,
že pracuje. Ak sme ho prestali
používať, po desiatich minútach
nečinnosti sa sám vypol. Počas
krátkej doby používania sme
nemuseli odstraňovať vodný
kameň, ale ani to nie je problém
– žehlička si s ním poradí pomo-
cou funkcie Easy De-Calc.
Žehlenie bolo nielen jednoduch-
šie, ale najmä podstatne rýchlej-
šie. Jediným mínusom pri teste
bola azda potreba väčšieho prie-
storu na uskladnenie, než
sme pri bežných žehličkách
zvyknutí. Ak nám do 31. mája

2013 pošlete
správnu odpoveď na
súťažnú otázku: 
Ktorý materiál nie je
vhodné žehliť
systémom PHILIPS
GC9550/02?
zaradíme vás do
žrebovania
o naparovaciu
žehličku. 
Vaše odpovede
čakáme na adrese:
quark@perfekt.sk
alebo Quark,
Karpatská 7, 811 05
Bratislava 1.
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Inteligentný fotoaparát je sku-
točne intuitívny, sám si vykoná
väčšinu nastavení. Dokonca
zvládne aj kompozíciu, rozo-
zná, aký objekt chcete snímať,
a oreže fotografiu do ideálnej
podoby. Automatický režim
zaostrovania je samozrejmos-
ťou. Režim Superior Auto zase
zistí, či sa objekty pohybujú
a zabezpečí ostré fotografie aj
pri pohybujúcich sa objektoch. 
Do malého kompaktného tela
s hmotnosťou len 210 gramov

sa podarilo vtesnať úctyhod-
né vybavenie. Novovyvinutý
CMOS snímač s rozlíšením
16,1 megapixela zvyšuje maxi-
málnu citlivosť až na hodnotu
ISO 16 000. Zachytí tak väč-
šie množstvo svetla, čo umož-
ňuje snímať fotografie s kva-
litou digitálnych zrkadloviek
a videozáznamy vo Full HD
rozlíšení. Snímač dopĺňa
výkonný procesor BIONZ naj-
vyššej kvality. Ani pri slabom
osvetlení nebudete potrebovať

blesk a nasnímate ostré foto-
grafie s extrémne nízkym
šumom. S režimom snímania
za súmraku nasnímate 6 foto-
grafií rýchlo za sebou a naj-
lepšia časť každej snímky
poslúži na vytvorenie jedné-
ho ideálneho záberu. LCD

displej s uhlopriečkou 7,5 cm
(3,0”) môžete preklopiť až
o 180°. Výkon malého fotoa-
parátu je porovnateľný s výko-
nom profesionálnych zrkadlo-
viek, pričom si zachováva
kompaktné rozmery a veľmi
príťažlivý dizajn.

� NADUPANÝ
drobec

Nový kompaktný fotoaparát Sony NEX-3N spája
svety fotografických laikov a nadšencov.

� ŽEHLIČKA
pre tých, ktorí
neradi žehlia

Žehlenie väčšinou nepatrí medzi obľúbené
činnosti. Philips však priniesol systém,
s ktorým je žehlenie radosť.

SÚŤAŽ
TEST

REDAKCIE



14 Quark•máj 2013

Určite si mnohí z nás pamätajú, ako
sme sa na základnej škole počas
branných cvičení učili nájsť pra-

meň vody, zorientovať sa v prírode alebo
založiť oheň. Moderné deti si nájdu
v smartfóne miestnu mapu alebo si zapnú
navigáciu. To, čo nám pripadá v súčas-
nosti ako banalita, naši predkovia budo-
vali niekoľko tisícročí. Už Aristoteles či
jeho predchodca Tales dychtili po pres-
nom zadefinovaní obrazu Zeme. Až 
v 15. a 16. storočí sa však zaslúžil pre-
slávený Janovčan v španielskych služ-
bách Krištof Kolumbus a portugalskí
moreplavci Fernão de Magalhães a Vas-
co da Gama o výrazné obohatenie poznat-
kov o Zemi. Kolumbus prežil počas plav-

by mnoho neistôt pri navigácii lode.
V hmle, v daždi i za bezhviezdnych nocí
mu pomáhal kompas. Pri hviezdnatej
oblohe porovnával smer magnetky so
smerom k Polárke. Tak objavil, že mag-
netka nemieri vždy presne na sever, zato
na Polárku sa dalo spoľahnúť vždy. Okrem
kompasu mali na admirálskej lodi Kriš-
tofa Kolumba aj ďalšie meracie prístro-
je, napríklad jednoduchý sextant na určo-
vanie výšky Polárky (a teda zemepisnej
šírky) a presýpacie hodiny. Keby bol
považoval za dôležitejší smer magnetky,
a nie smer Polárky, možno by bol pristál
na inom ostrove. Obdobie veľkej objavi-
teľskej slávy sa naveky zapísalo ako zla-
té, ale ľudskú zvedavosť neuspokojilo.

Príbeh zhotovenia celistvej veľkej mapy
sveta a orientácie ľudstva sa len začal.

� O niekoľko storočí späť
Moreplavci sa po stáročia orientovali po -
dľa Slnka, keďže na pravé poludnie vrhá
náš tieň priamo na sever. Na nočnej oblo-
he hľadali zasa Polárku v súhvezdí Malý
voz (používa sa tiež názov Malá medvedi-
ca). Polárka je na konci jeho oja a je naj-
jasnejšou hviezdou súhvezdia. Ak sa teda
dívame od Polárky kolmo na horizont, díva-
me sa na sever. Tieto spôsoby určenia sme-
ru však komplikovali dni slabej viditeľnosti
a horšieho počasia.

� Kompas a miniorloj
Do sveta navigácií vstúpil vynález staro-
vekej Číny a užíval si slávu od 4. storočia.
Klasický kompas ukazuje smer pomocou
zmagnetizovanej ihly. Neukazuje na zeme-
pisný, ale na magnetický pól, presnejšie
ten severný. No aj tento vynález mal nedo-
statky – v blízkosti kovových predmetov
zlyhával. 
Nevedno s istotou, kto je tvorcom astrolá-
bu, no najskôr to bol Hipparchos, keď
v polovici 2. storočia pred naším letopoč-
tom dostal nápad zostrojiť zjednodušenú
mapku hviezdnej oblohy, podľa ktorej by
sa dalo orientovať či určiť čas. Tento jed-
noduchý astronometrický prístroj sa dostal
do rúk Arabom. Svojou precíznosťou vyná-

OD KOMPASU
po súčasné GPS
� Najstaršia zachovaná mapa údajne pochádza takmer
spred 14-tisíc rokov. Ide o kamennú tabuľu, ktorú
archeológovia našli v 90. rokoch 20. storočia v jaskyni
v Španielsku. Odvtedy si ľudstvo pomáha pri orientácii
oveľa sofistikovanejšie.
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lez zdokonalili a povýšili na veľmi atrak-
tívny tovar. Astroláb, alebo po našom pove-
dané aj orloj, sa začal vyrábať tiež v tak -
zvanej príručnej veľkosti s výškou približne
15 centimetrov. Okrem určovania pozície
hviezd a Slnka, miestneho času podľa
zemepisnej dĺžky a naopak dokázal vyrie-
šiť aj niektoré geometrické úlohy. Kres-
ťanská Európa ho
objavila až v 12. sto-
ročí a podobne ako
kompas, aj astroláb
prežil do dnešných
čias. Mnohé obrov-
ské astroláby sa
zachovali na výz -
namných stavbách.
Umiestňovali ich tam
nielen z dôvodov estetiky, ale aj vedeckej
a technologickej pýchy. 
Nástupcom kompasu a astrolábu je chro-
nometer (veľmi presné hodiny), rádiový
zameriavač i dobre známy radar často
používaný v lodnej a leteckej doprave.

� Doba pokročila
Vývoj vo svete navigácií priniesol globál-
ny systém určenia polohy (Global Positio-
ning System – GPS), ktorý je základom
navigačných prístrojov, tak ako ich pozná-
me od roku 1978. Tento systém vyvinuli
v USA na vojenské účely, neskôr však
Ministerstvo obrany USA povolilo jeho
používanie s menšími obmedzeniami aj pre
bežného smrteľníka. Od roku 1993 je sústa-
va družíc na zisťovanie polohy a informá-
cií pre navigácie schopná poskytovať svo-
je služby 24 hodín denne za akéhokoľvek
počasia a kdekoľvek na našej zemeguli.

� Čína opäť konkuruje
GPS však nie je jediným funkčným navi-
gačným systémom. Veľké ambície pokra-
čovať vo vývoji ľudskej orientácie má naďa-
lej aj vytrvalá Čína. Koncom roku 2011
uviedla do činnosti uvádzaciu prevádzku
systému s názvom BeiDou s desiatkou
funkčných satelitov. Názov tohto systému
vychádza z čínskeho označenia pre Veľký
voz. BeiDou oficiálne sprevádzkovali až
koncom uplynulého decembra. V súčas-
nosti pokrýva celú Čínu a väčšinu ázijsko-
-pacifického regiónu. Podľa informácií zve-
rejnených prevádzkovateľom dosahuje
presnosť lokalizácie 10 metrov, presnosť
merania rýchlosti 0,2 m/s a presnosť zis-
ťovania času 50 ns. V roku 2020 by mal
BeiDou disponovať odhadom až 35 funkč-
nými satelitmi a pokryť tak celý svet.

� Európa a Rusko
O vlastný kozmický systém sa usilujú aj
európski vedci. Okrem zrušenia závislos-
ti od americkej veľmoci bude systém Gali-
leo presnejší, s väčším pokrytím signálu.
Celý výskum zastrešuje Európska únia

a v roku 2014 by nám systém mal sprí-
jemňovať cestovanie kamkoľvek. 
Nezávislosť od amerického GPS by chce-
lo dosiahnuť aj Rusko, a tak už niekoľko
rokov pracuje na vlastnom satelitnom

navigačnom systéme
s názvom Glonass.
Glonass na rozdiel od
staršieho GPS dispo-
nuje novšími satelit-
mi a je presnejší.
Môže sa pochváliť
dvadsiatimi štyrmi
družicami, stoper-
centnou dostupnos-

ťou a pokrytím celého Ruska a zatiaľ s polo-
vičným pokrytím zvyšku časti Zeme. Zdá
sa, že čo veľmoc, to vlastná navigácia.

� Malá obrazovka
na prednom skle

Automobily dnes riadi pomerne kvalitná
autonavigácia, ktorá pomôže nielen trafiť
do cieľa bez zbytočného blúdenia, ale aj
bez plytvania časom a pohonnými látka-
mi. Moderné kvalitné navigácie majú ove-
ľa viac praktických funkcií než iba aktu-
álnu mapu. Zavedú nás na najbližšiu
benzínovú pumpu, predstavia turistické
atrakcie, upozornia na prekročenú rých-
losť. Dnes už navigácie obsahujú naozaj
sofistikované funkcie, pomocou ktorých sa
dostanete z bodu A do bodu B nielen
pohodlne a bezpečne, ale aj najrýchlejšie,
ako sa dá. Technológia SmartRoutes využí-
va na optimalizáciu vypočítavanej trasy
informácie zhromažďované od miliónov
vodičov, čo vám pomôže vyhnúť sa doprav-
nej špičke. LearnMe Pro vám na základe
vášho vodičského štýlu navrhne persona-
lizované trasy, zodpovedajúce vašim pre-

ferenciám. A funkcia pomoci pri parkova-
ní vám pomôže nájsť parkovacie miesta.
Naše cesty tak môžu byť už tento rok ove-
ľa jednoduchšie a nevyžadujú takú dávku
trpezlivosti, objasňuje Andrea Cupal Bari-
cová zo spoločnosti LC Trading.
Z množstva pomocníkov na cestách je
napríklad zaujímavá navigácia MIO Spi-
rit 697 FULL EUROPE, ktorá obsahuje aj
doživotnú aktualizáciu máp, rýchly prístup
k destináciám navštíveným naposledy, hla-
sové ovládanie a funkciu, ktorá vždy pomô-
že nájsť zaparkované auto.

MZ

Iránsky astroláb, foto: Jacopo188

Astroláby sa zachovali aj na
významných stavbách, kde ich
umiestňovali nielen z dôvodov
estetiky, ale tiež vedeckej
a technologickej pýchy.



Astronómovia stále spresňujú dráhu
kométy, no už teraz je jasné, že
v tom lepšom prípade červenú pla-

nétu minie veľmi tesne. K Marsu by sa
mala priblížiť v októbri 2014. Hoci táto
udalosť nebude mať nijaký vplyv na Zem,
bude veľmi zaujímavé
sledovať priblíženie
kométy, prípadne jej
dopad na povrch Mar-
su. Kométu objavil
3. januára 2013 v ob -
servatóriu Siding Spr -
ing v Novom Južnom
Walese v Austrálii zná-
my astronóm Robert
McNaught pomocou
polmetrového ďaleko-
hľadu. V čase objavu
sa nachádzala vo
vzdialenosti 7,2 AU
(1,077 miliardy km) od
Slnka a premietala sa
nám do súhvezdia
Zajac. Predobjavové
snímky z 8. 12. 2012
sa podarilo nájsť
v databáze Catalina
Sky Survey v Arizone.
Ďalšie výpočty nazna-
čujú, že kométa by sa
mala k Marsu najviac

priblížiť 19. októbra 2014, keď sa ocitne vo
vzdialenosti iba 109 200 km od Marsu
(0,000 73 astronomickej jednotky, čo je
menej než ¼ vzdialenosti Zem – Mesiac).
Na základe doterajších pozorovaní však
ešte nie je možné dostatočne presne vypo-

čítať jej dráhu. Môže teda preletieť okolo
Marsu vo vzdialenosti až 0,008 AU
(1,2 milióna km, asi trojnásobok vzdiale-
nosti Zem – Mesiac), ale môže aj dopad-
núť na povrch Marsu. Kométa sa pohybu-
je oproti smeru pohybu planét po
hyperbolickej dráhe. Jej rýchlosť vzhľadom
na planétu Mars v októbri 2014 bude veľ-
mi vysoká a dosiahne hodnotu približne
56 km/s. Podľa doterajších odhadov má
jadro kométy veľkosť približne 50 km, pri-
čom zvyčajne mávajú jadrá komét veľkosti
niekoľkých kilometrov. Pokiaľ by kométa
na povrch Marsu dopadla, uvoľnila by sa
energia ekvivalentná výbuchu 20 miliárd
megaton TNT, čo je vyše biliónkrát viac
než mala atómová bomba zhodená na Hiro-
šimu. V každom prípade však na ňu bude
z Marsu pekný pohľad.

Tím vedcov z Laboratória prúdové-
ho pohonu v kalifornskej Pasadene
(Jet Propulsion Laboratory, skr.

JPL) použil spresnené informácie z rokov
2011 a 2012 získané ďalekohľadmi finan-
covanými NASA, ako aj nové údaje
z nedávneho (9. január 2013) priblíženia

Apophisu k Zemi. Asteroid, objavený
v roku 2004, je dlhý približne ako tri fut-
balové ihriská, teda asi 300 m. Už krátko
po objavení vyvolal veľkú pozornosť astro-
nómov i médií, pretože prvé výpočty jeho
dráhy priniesli 2,7 % pravdepodobnosť
zrážky so Zemou v roku 2029. Údaje

získané z astronomických archívov vylú-
čili dopad na Zem v roku 2029, ale v roku
2036 sa už nepodarilo dopad úplne vylú-
čiť. Až doteraz. S novými údajmi získaný-
mi z astronomických optických observa-
tórií Magdalena Ridge (New Mexico
Institute of Mining and Technology) a Pan-
STARRS (University of Hawaii) spolu
s nedávnymi dátami rádioastronomické-
ho observatória v Goldstone (Goldstone
Solar System Radar) sme vylúčili možnosť
zrážky Apophisu so Zemou v roku 2036,
vyhlásil Don Yeomans, manažér úradu
NASA v JPL v Pasadene. Pravdepodob-
nosť zrážky je teraz menej než jedna
k miliónu. Záujem o asteroid bude pokra-
čovať v podstate už len z vedeckých dôvo-
dov. 13. apríla 2029 Apophis preletí vo
vzdialenosti väčšej než 31 300 km nad
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ZRAZÍ SA
kométa s Marsom?
� Nedávno objavená kométa C/2013 A1 (Siding Spring) sa
v budúcom roku veľmi tesne priblíži k planéte Mars, možno
sa s ňou dokonca zrazí.

APOPHIS
nás dvakrát minie
� Vedci vylúčili možnosť zrážky asteroidu Apophis
so Zemou počas jeho tesného priblíženia v roku 2036.



Nedávny meteor nad Čeľjabinskom
v Rusku 15. 2. 2013 a prelet aste-
roidu 2012 DA14 v blízkosti našej

planéty v ten istý deň zdôraznili nevyh-
nutnosť ochrany Zeme pred nebezpečný-
mi kozmickými telesami. Koncom februá-
ra 2013 vedecké centrá na oboch brehoch
Atlantiku odsúhlasili realizáciu kozmickej
sondy skúmajúcej asteroid Didymos, kto-
rý patrí medzi asteroidy typu Apollo, kri-
žujúce dráhu Zeme. Podľa súčasných pozo-
rovaní a výpočtov sa Didymos najviac
priblíži k Zemi v roku 2022, a to na vzdia-
lenosť približne 11 miliónov kilometrov.
V skutočnosti je to dvojitý asteroid. Väč-
ší objekt má priemer asi 800 m, jeho sprie-
vodca má priemer asi 150 m. Telesá vzdia-
lené od seba 1,1 km sa navzájom obiehajú
s periódou 11,9 hodiny. Kozmická sonda

AIDA (Asteroid Impact and Deflection
Assessment) patrí do kategórie lacných
misií realizovaných v rámci medzinárod-
nej spolupráce. Podobne ako Didymos sa
bude skladať z dvoch malých objektov urče-
ných na výskum vybraného dvojitého aste-
roidu. Menšia sonda narazí do menšieho
telesa rýchlosťou 6,25 km/s a väčšia bude
zaznamenávať, čo sa udeje. Jedným
z dôsledkov zrážky môže byť zmena vzá-
jomného obehu oboch telies dvojitého aste-
roidu. Sonda bude nezávislá, aby mohla

samostatne realizovať väčšinu z plánova-
ných výskumov. Menšia sonda má názov
DART (Double Asteroid Redirection Test).
Navrhol ju tím vedcov a konštruktérov
z Johns Hopkins’ Applied Physics Labo-
ratory z USA. Druhú časť sondy s názvom
AIM (Asteroid Impact Monitor) pripravu-
je ESA. Asteroid Didymos nepredstavuje
pre Zem nijaké nebezpečenstvo, priblíži
sa však dostatočne blízko, aby sme ho moh-
li pozorovať pozemskými ďalekohľadmi
s priemerom 1 až 2 metre pred zrážkou so

sondou aj po nej. Podrobné snímky získa-
né sondou AIM poskytnú detailný pohľad
na asteroid, pozorovanie zrážky a vznik-
nutého krátera. AIDA nie je len misia na
výskum asteroidu, je aj výskumnou plat-
formou na realizáciu iných vedeckých úloh,
objasnil Andrés Gálvez z ESA, a to od apli-
kovanej vedy a výskumu až po využitie aste-
roidov ako zdroju surovín. Relatívne množ-
stvo uvoľnenej energie pri zrážke kozmickej
sondy s asteroidom rýchlosťou 6 km/s je
podobné, ako keď sa veľký úlomok koz-
mického smetia zrazí s nejakou družicou.
Misia tak môže pomôcť pri modelovaní
takejto situácie. Dvojasteroid 65803 Didy-
mos (1996 GT) objavili 11. 4. 1996.
V novembri 2003 sa priblížil k Zemi na
vzdialenosť 7,18 milióna km, v novembri
2123 bude vzdialený od Zeme 5,9 milió-
na km. 

RNDr. Zdeněk Komárek

povrchom Zeme, čo bude najtesnejšie pri-
blíženie asteroidu takejto veľkosti k Zemi.
S novými ďalekohľadmi, zdokonalením už
existujúcich prístrojov a pokračujúcim
spresňovaním procesu výpočtov dráh už
nebudú žiadne veľké problémy s blízko-
zemskými objektmi, dodal Yeomans.
NASA objavuje a sleduje asteroidy i komé-
ty približujúce sa k Zemi pomocou pozem-
ných aj kozmických ďalekohľadov. Pro-
gram na pozorovanie blízkozemských
objektov (The Near-Earth Object Obser-
vations Program) nazývaný aj Spaceguard
(Vesmírna stráž) tieto objekty objavuje,
charakterizuje ich a vykresľuje ich dráhy
na zistenie potenciálneho ohrozenia Zeme.
Pre informácie o asteroidoch a blízko-
zemských objektoch navštívte stránku
http://www.jpl.nasa.gov/asteroidwatch.
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Snímka Apophisu
z 19. júna 2004

BUDEME
bombardovať dvojitý asteroid?
� Európska kozmická agentúra ESA pripravila návrh novej
kozmickej misie s názvom AIDA, na ktorej posledné dva
roky pracovala v rámci medzinárodnej spolupráce.
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Kým sa dostaneme k samotnej
sopečnej činnosti na mimozem-
ských telesách, je vhodné zopako-

vať si niektoré všeobecné informácie: Pla-
néty Merkúr, Venuša, Zem a Mars (ku
ktorým sa niekedy pridáva aj Mesiac) ozna-
čujeme aj ako terestrické, čiže podobné
Zemi. Pre ich relatívne malý polomer ich
voláme aj malé pla-
néty. Zistená alebo
predpokladaná vul-
kanická aktivita
vyplýva najmä zo
súčasnej či minulej
existencie žeravých
jadier planét, ktoré
tvoria roztavené kre-
mičitanové hmoty,
vynášané na povrch
sopkami. Vďaka koz-
monautom máme najlepšie zdokumento-
vané vzorky lávy z povrchu Mesiaca.
Vzniklo aj odvetvie geovied s názvom koz-
mická geológia. 

� Mesiac
Všetky geologické procesy Mesiaca pod-
mieňuje jeho asi 50-krát menší objem
v porovnaní so Zemou, pričom pomer
hmotnosti Mesiaca k Zemi je približne

1 : 81. Na povrchu Mesiaca už v čase
prvých ďalekohľadov rozlišovali rovné plo-
chy – moria (mare) a svetlé škvrny ozna-
čované ako pevniny (terrae). Moria sú
vlastne lávové výlevy čadičov, najčastej-
šie typu KREEP, teda so zvýšeným obsa-
hom draslíka (K), skupiny prvkov vzác-
nych zemín (REE) a fosforu (P). Mesačné

čadiče, podobne ako
pozemské, vznikli
chladnutím a kryšta-
lizáciou láv. Vulka-
nická aktivita na
Mesiaci prebiehala
pred 3,9 až 3,1 miliar-
dami rokov. Mesiac
je už chladným tele-
som, hoci v jeho stre-
de zrejme ešte existu-
je nestuhnutá plas tická

(polostuhnutá) magmatická tavenina.
V posledných desaťročiach neunikli pozor-
nosti krátkodobé reflexy nad povrchom
Mesiaca, pravdepodobne výrony sopeč-
ných plynov z jadra. Najvrchnejšiu vrstvu
mesačných kontinentov (ak nerátame
mesačnú vrstvu nespevneného rôznorodé-

ho horninového materiálu) tvoria prevaž-
ne čadičové hlbinné, hrubo zrnité horniny. 
V minulom storočí sa vedci sporili, ako
vznikli krátery na Mesiaci. Zatiaľ čo geo-
vedci hovorili o dopadoch mimomesač-
ných telies, asteroidov, astronómovia sa
prevažne prikláňali k sopečnému pôvodu.
Pravdu majú obe skupiny: existujú kráte-
ry sopečného pôvodu, ale tiež krátery po
dopadoch kozmických telies. 

� Mars
Planéta sfarbená do červena zlúčeninami
železa má priemer asi 6 800 km, veľmi
riedku atmosféru a priemernú teplotu pri-
bližne -55 oC. Na planéte sa vyskytujú kolo-
sálne veľké vulkány. Niektoré majú výraz-
né kaldery (kotlovitú priehlbinu vytvorenú
prepadnutím stien sopky), resp. sú na ich
svahoch zreteľné lávové prúdy, dlhé aj nie-
koľko stoviek kilometrov. Severná polo-
guľa planéty je rovinná, s nápadnými roz-
siahlymi výraznými vulkánmi či skupinami
vulkánov. Takou skupinou je aj Tharsis
s vulkánmi s výškou asi 20 km. Medzi veľ-

VULKANIZMUS
v Slnečnej sústave

� Neutíchajúca túžba ľudstva po poznaní sa nezastavila
ani pred otázkami sopečnej činnosti v Slnečnej sústave.
Keď pribudli sofistikované zariadenia a sondy nasmerované
k rôznym planétam sústavy, rozsah a hĺbka poznatkov
mnohonásobne vzrástli.

Olympus Mons,
najvyššia známa sopka

Slnečnej sústavy

Radarový 3D model lávových kanálov na Venuši

Geovedci boli skôr
zástancami impaktového
(dopadového) vzniku
mesačných kráterov,
astronómovia sa však
prevažne prikláňali k ich
sopečnému pôvodu.



ké vulkány Marsu patrí Arsia Mons s prie-
merom kaldery 100 km (!). V priestore
Tharsis sa nachádza aj Olympus Mons,
najmohutnejší známy vulkán Slnečnej
sústavy s výškou (27 km nad zvolenou
nulovou hladinou) a šírkou základne 600
km. Druhou vulkanickou oblasťou Marsu
je podstatne nižšia a staršia skupina vul-
kánov Elysium Planitia, kam patrí aj 16
km vysoký Elysium Mons so šírkou
základne viac ako 300 km. 
Na severnej pologuli Marsu sa nachádza-
jú aj obrovské izolované vulkány, naprík-
lad Alba Patera so šírkou základne až 1 600
km (!). Na rozdiel od mesačných čadičov,
lávy na Marse miestami obsahujú aj póro-
vitú štruktúru, vytvorenú vulkanickými
plynmi a vodnou parou. 

� Venuša
Venuša je veľká a ťažká podobne ako Zem.
Zahaľuje ju súvislá vrstva oblakov. Deň na
Venuši trvá 243 našich dní, je dokonca dlhší
ako venušský rok (čo znamená, že otoče-
nie okolo svojej osi jej trvá dlhšie ako jeden
okruh okolo Slnka). Tlak na povrchu Venu-
še stokrát prevyšuje pozemský a spolu
s vysokou teplotou (450 až 500 oC) bráni
jej poznávaniu. Asi 4 km vysoké vulkány
na Venuši majú znaky štítových vulkánov
Zeme. Na Venuši prevláda plochý reliéf,
horské oblasti tvoria len asi 8 % povrchu.
Kaňonovité údolie Artemis niektorí auto-
ri spodobujú s riftovou dolinou stredoo-
ceánskych chrbtov. Na vysočine Beta Regio
ležia masívy Thea Mons a Rea Mons v tva-
re štítových vulkánov. Pre oblasť Beta je
charakteristické lokálne zvýšené gravitač-
né pôsobenie podobne ako zaznamenáva-
me pod vulkánmi na Havajských ostrovoch. 
Vnútri Venuše boli zaregistrované mikro-
seizmické udalosti. Spolu s elektromagne-
tickými impulzmi, podobnými prejavom vo
vulkanických oblastiach Zeme, potvrdzu-
jú, že Venuša má vnútri roztavené jadro.

� Merkúr
Merkúr má vysokú hustotu (5,5 g/cm-3)
a jeho priemer je menší než 5 000 km. Pod-
mienky na povrchu tejto planéty sú dras-
tické: v priebehu 24 hodín kolísanie teplo-
ty dosahuje 600 oC (420 oC vo dne, -180 oC
v noci). V porovnaní s Marsom alebo
Mesiacom máme podstatne chudobnejšie
údaje o vulkanickej činnosti na ňom. Na
povrchu možno rozlíšiť kontinentálne
i morské oblasti so zhodnou horninovou
náplňou, aká je na Mesiaci. Zloženie
povrchovej vrstvy je podobné ako zlože-
nie mesačného nespevneného povrchu,
charakteristické sú menšie než mikrosko-
pické kúsky železa.

� Io
Tento mesiac Jupitera objavil Galileo Gali-
lei už pred viac ako 400 rokmi. Najcha-

rakteristickejším znakom Io je jeho aktív-
na vulkanická činnosť, pravdepodobne naj-
rozsiahlejšia v Slnečnej sústave. Vedci ju
dokázali porovnávaním časovo oddelených
snímok vulkánu Pelé v roku 1979, keď
zachytili prejavy prebiehajúcej sopečnej
erupcie. Na povrchu Io je zdokumentova-
ných vyše 100 veľkých sopiek s rozmer-
mi prevyšujúcimi vulkány Zeme (výška
5 – 10 km, kaldery hlboké 2 – 3 km). Vul-
kány na Io vyvrhujú sopečný materiál do
výšky niekoľko sto kilometrov.

� Magma a ďalšie spoločné fakty
Predpokladáme, že aspoň časť hmoty jadier
planét má roztavený (alebo kašovitý) cha-
rakter, ktorý je základom sopečnej činnosti.
Výrazne prevládajúcou vulkanickou hmo-
tou terestrických planét sú čadiče (teda

stuhnuté bázické magmatické hmoty),
neobsahujúce kremeň. Základné geolo-
gické procesy, ktoré pôsobia na Zemi, sa
na terestrických planétach zrejme neuplat-
nili a neuplatňujú. Chýbajú dôkazy o plat-
ňovej tektonike alebo o rôznorodosti mag-
matických hmôt, čoho dôsledkom je ich
malá pestrosť. Keďže na planétach nie je
voda, magma chemicky nezvetráva. Mag-
matické horniny malých planét tvoria
v podstate tie isté minerály ako podobné
horniny Zeme. Na povrchu Mesiaca (ale
miestami aj planét) je nerovnako hrubá
vrstva sypkých hornín – regolitu.

prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.
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Erupcia vulkánu Pelé
na mesiaci Io

Foto: NASA/USGS

Umelecká predstava
povrchu Venuše

Obrázok: ESA/AOES
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Napriek rozvoju jednotlivých histo-
rických disciplín len pomaly ustu-
puje jednostranná predstava zakot-

vená v širšom slovenskom povedomí
o temných storočiach medzi rozpadom
Veľkej Moravy a rozvojom novodobého
národného uvedomenia v 18. a 19. storo-
čí, o plebejských slovenských dejinách
v stredoveku. K týmto akoby nepatrili
pojmy vojenstvo alebo jeho hlavní pred-
stavitelia – spoločenské elity. 
Počas siedmich storočí od 9. do 16. storo-
čia, počas ktorých aj na území Slovenska
evidujeme stovky vojen alebo väčších či
menších bojových zrážok, prešli veľkými
zmenami i nástroje vojny – zbrane
a výzbroj. Hoci sa tu o nich zmienim len
vo vzťahu k vojne, zbrane plnili aj ďalšie

funkcie – boli nástrojmi lovu či boli zna-
kom postavenia šľachtica. Výroba zbraní
reprezentovala najvyššiu úroveň v techno-
lógii spracovania železa a iných použitých
materiálov. Zbrane boli dôležitým artiklom
dovozu a vývozu, ich pôvod naznačuje
technológia výroby, výrobné značky, prí-
padne aj špeci-
fické výzdobné
prvky, naprík-
lad kvalitné
meče v rámci
celej Európy
niesli na čepe-
liach nápisy
s menami vý -
robných dielní
v Porýní.

� Stredovekí jazdci

Stredoveké vojenské umenie, stratégia i tak-
tika zdanlivo vyzerá ako napodobovanie
pôvodne antických, najmä rímskych, vzo-
rov. Tento pohľad je však klamný. Vznik
stredovekej jazdy – či už v ľahšej výcho-
doeurópskej alebo ťažšej západoeurópskej
podobe – bol novinkou a priam revoluč-
ným zvratom v dejinách vojenstva. Prečo
a ako narástol význam jazdeckých bojov-
níkov? Napriek odlišnému vývoju v rôz-
nych častiach európskeho kontinentu ide
o jeden zo základných sprievodných zna-
kov feudalizácie. Jazdecká družina stála
už pri zrode najstarších včasnostredove-
kých štátov. Bola vojensko-politickým
nástrojom a zárukou zjednotenia vlády
v rukách panovníka.
Profesionálni bojovníci na koňoch, schop-
ní prekonať rýchlo v plnej zbroji veľké
vzdialenosti, presvedčili o značnej úder-
nosti a manévrovacích možnostiach jazdy.
Panovník si zabezpečil lojalitu príslušní-
kov vojenského sprievodu darmi, a tak sa
stala sa neskôr časť družiníkov vlastníkmi
pôdy. Vznikli zárodky feudálnej šľachty.
Jej hlavným záväzkom voči panovníkovi

bola stála vojenská služba. Jazdec sa stal
v prenesenom slova zmysle synonymom
šľachtica – rytiera.

� Pechota v stredoveku
Keď sa stretli pešiaci v priamom boji s jazd-
cami, rozdiely medzi nimi boli výrazné,
v nevýhode boli hlavne pre malú pohybli-
vosť. Pechotu tvorili bojovníci z jednodu-

STREDOVEKÉ
VOJSKO
na Slovensku I.
� Dejiny vojenstva sú úzko prepojené s politickými
a hospodárskymi dejinami. Aj problematika vojenstva
na území Slovenska v 9. až 16. storočí je preto najprv
súčasťou dejín Veľkej Moravy a neskôr patrí do rámca
stredovekého Uhorska.

Stredoveký mechanizmus na
metanie kopijí
v oblasti hradu 
Zniev na Turci 
(pravdepodobne 
z 9. – 10. stor.). 
Foto: autor

Aplikácia
umeleckoremeselných
techník na ostrohe
slovienskeho jazdca (hore
ostroha z Bašoviec,
9. stor.) a na postroji
maďarského jazdeckého
koňa (zubadlo z Bohatej,
okolo polovice 10. stor.).
Foto: archív AÚ SAV
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chých ľudových vrstiev, ktorí nemali mož-
nosť zadovážiť si koňa. Preto mala pecho-
ta v bojových stretnutiach predovšetkým
doplňujúcu úlohu, zabezpečovala príprav-
né operácie alebo živý kryt jazdy. Význam
pechoty narastal s rozvojom miest od
13. a 14. storočia.
Skladba vojsk v stredoveku vyplynula teda
z rozličných feudálnych služobných a hie-
rarchických súvislostí. Najatí profesionál-
ni vojaci, žoldnieri, sa začali vo väčšej mie-
re využívať až od 14. storočia. Organizačne
samostatné – a v niektorých častiach Euró-
py vojensky významné – boli rytierske rády.

� Vojsko na území Slovenska
Zvláštnosti dejín vojenskej organizácie na
území Slovenska vystúpia do popredia zre-
teľnejšie pri porovnaní s európskym vojen-
stvom. V skladbe veľkomoravských vojsk
zohrala dominujúcu úlohu jazda, no tá mala
na rozdiel od iných krajín aj domáce kore-
ne. Odzrkadlili sa tu najmä dlhodobé kon-
takty Slovanov v 7. a 8. storočí s typický-
mi stepnými nomádskymi jazdcami –
Avarmi. Vo veľkomoravskej výzbroji sa
stretali starobylé stredoeurópske prvky
s východoeurópskymi. Pre jazdu v 9. sto-
ročí bola rozhodujúca najmä výzbroj zápa-
doeurópskeho pôvodu. Viac než tretina
hrobov so zbraňami obsahuje znaky jazd-
cov, najmä ostrohy.
Ozbrojený jazdecký sprievod kniežaťa –
družina – bol hlavnou časťou veľkomo-
ravskej brannej sily. Druhou časťou voj-
ska bola tzv. domobrana. Jej jadro tvorili
príslušníci slobodného nevojenského oby-
vateľstva. Spôsob organizovania domo-
brany sa opieral asi aj o tradície pôvod-

ného územného rozloženia kmeňov z pred-
veľkomoravského obdobia.
Takmer výhradne jazdeckou zbraňou boli
meče. Bojovníci so sekerami a lukostrelci
patrili prevažne do pechotných zostáv.
Kopije v kombinácii so štítmi boli univer-
zálnou zbraňou. O vysokej úrovni veľko-
moravskej opevňovacej techniky (hradísk)

a vojenstva svedčia úspechy slovanských
zbraní v bojoch proti Franskej ríši a vo
vojenských výpravách spojených najmä za
vlády kniežaťa Svätopluka so značným roz-
šírením územia Veľkej Moravy.
Príslušníci družiny, ktorí pri zjednocova-
ní Moravského a Nitrianskeho kniežatstva
presadili záujmy mojmírovských kniežat
aj za cenu likvidácie niektorých starších
stredísk, sa stali základom vrstvy veľmo-
žov. Ich moc postupne narastala, stabilita
štátu sa narúšala a to bola jedna z príčin
rozkladu a napokon vojenského rozvráte-
nia Veľkej Moravy.
Maďarské jazdecké družiny vyzbrojené
šabľami a lukmi, niekedy mečmi, sekera-
mi alebo kopijami a štítmi, aj tu prejavili
prednosti východoeurópskeho vojenstva.

Ich cieľom po vojenskom podrobení bolo
tiež využitie vyspelého zázemia domáce-
ho slovanského obyvateľstva. 
Maďarský zásah na Slovensku pomerne
dlho neprenikol za hranicu nížinných oblas-
tí. Vojenské jednotky kontrolovali strate-
gicky významné uzly a zrejme zabezpe-
čovali aj odvádzanie tribútov (čiže daní

inému, cudziemu nadradenému panovní-
kovi) slovanského obyvateľstva. Len
postupne prichádzali do nížin jednoduchšie
maďarské – hlavne pastierske – populácie.
V severnejších častiach Slovenska fungo-
vali ďalej v rozdrobenej forme osídlenia
z veľkomoravského obdobia.
Pozornosť maďarských bojovníkov sa
v prvej polovici 10. storočia sústredila na
vzdialenejšie a dočasne prevažne úspešné
výpravy do západnej a južnej Európy, na
ktorých sa nezriedka zúčastňovali aj slo-
vienski bojovníci. Tak sa stretávala, a zrej-
me aj vzájomne ovplyvňovala, slovienska
a maďarská výzbroj.
Výsledkom vojenských nájazdov bol veľ-
ký počet zajatcov, z ktorých sa stali otro-
ci. Obchodovali s nimi na trhoch v juho-
východnej Európe a na Blízkom východe.
Otrokárske vzťahy v 10. až 12. storočí mali
však len okrajový a z hospodárskeho hľa-
diska prechodný význam. Zákony uhor-
ských panovníkov z 11. a 12. storočia a čin-
nosť cirkvi jasne svedčia o snahe
feudálneho štátu odstrániť ich.
Obdobie koristníckych výprav ukončili drvi-
vé vojenské porážky Maďarov. Od druhej
polovice 10. storočia vzrástla moc ústred-
ného kniežaťa a vykryštalizovalo sa naj-
staršie jadro uhorského štátu. Patrila k nemu
najmä hospodársky vyspelá a prevažne Slo-
vanmi osídlená horná Panónia a juhozá-
padné Slovensko. Vojenské družiny knie-
žaťa prenikli aj do údolí slovenských riek.
Dochádzalo zrejme k opätovným vojenským
konfrontáciám s tunajšími obyvateľmi.
Vytvorenie hraníc stredovekého Uhorska na
hrebeňoch Karpát sa však uskutočnilo asi
až koncom 11. storočia po stretnutiach so
záujmami českého štátu v 10. storočí a so
zabratím územia Poľskom na
začiatku 11. storočia.
prof. PhDr. Alexander Ruttkay,

DrSc. 
Archeologický ústav SAV, Nitra

Meče s výzdobou
farebnými kovmi.
Blatnica v Turci
(prvá polovica
9. stor.) a Krásna
pri Košiciach
(koniec 10. stor.).
Foto: archív
AÚ SAV

Hradisko Valy pri Bojnej. Nález fragmentov
krúžkového panciera z 9. stor.
Foto: archív AÚ SAV



Väčšina z nás väčšinou neštuduje ban-
kovky, ktoré nám vydajú pri plate-
ní v hotovosti. Tí, ktorí poznajú ich

bezpečnostné prvky aj grafický dizajn, môžu
zneistieť, keď sa im 2. mája dostane do rúk
nová päťeurová bankovka. Je to prvá lasto-
vička druhej série eurobankoviek, nazvanej
Európa. Podobu novej 5 € bankovky odha-
lil 10. januára tohto roku prezident Európ-
skej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi
v Archeologickom múzeu vo Frankfurte nad
Mohanom. Sériu nazvali Európa podľa
postavy z gréckej mytológie, nachádzajúcej
sa v holograme a vodoznaku. Nominálne
hodnoty bankoviek budú ako v terajšej sérii,
teda 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €
a 500 €. Hlavnými motívmi na nových ban-
kovkách sú opäť tri prvky (okná, brány
a mosty) architektonických štýlov siedmich
období európskej kultúrnej histórie, pričom
na päťeurovke je architektúra antiky. Zdo-
konalenie ochranných prvkov si však vyžia-
dalo úpravu vzhľadu bankoviek, ktorou pove-
rili Berlínčana Reinholda Gerstettera,
dizajnéra nemeckých mariek a španielskych
pesiet. Upravený dizajn zohľadňuje vstup
ďalších krajín do Európskej únie od roku
2002. Mapa Európy teraz zobrazuje aj Mal-
tu a Cyprus, názov meny je okrem latinky
a gréckeho písma uvedený aj v cyrilike
a skratka ECB je v deviatich jazykových
verziách.

� Ochranné prvky

Ako sa nedať nachytať pri nových bankov-
kách?
1. Pri pohľade na bankovku proti svetlu

vidíme tzv. vodoznak. Doteraz zobra-
zoval hodnotu bankovky a okno, v novej
verzii vidieť aj portrét Európy.

2. V striebristom holografickom prúžku,
v ktorom bola uvedená hodnota ban-
kovky (5) a symbol €, pribudol portrét
Európy a okno.

3. Úplne novým ochranným prvkom je
smaragdové číslo v ľavom dolnom rohu.

Pri nakláňaní bankovky číslo mení far-
bu zo smaragdovozelenej na tmavo-
modrú. 

4. Ďalším novým ochranným prvkom sú
vyvýšené čiarky na ľavom i pravom
okraji bankovky. Hrubšou farbou je
vytlačený aj hlavný motív, nápisy a veľ-
ké číslo nominálnej hodnoty, čo skon-
trolujeme hmatom.

5. V ochrannom prúžku, ktorý vidno, keď
sa na bankovku pozriete proti svetlu, je
symbol € (na terajších bankovkách je
slovo EURO) a číslo nominálnej hod-
noty. 

Rovnako ako súčasná séria, aj nová séria
bankoviek Európa sa bude tlačiť na bavl-
nený papier, ktorý

bankovkám prepožičiava ich charakteris-
tickú pružnosť a pevnosť. Určité ochranné
prvky, ako napríklad vodoznaky a ochran-
né prúžky, sa zapúšťajú do samotného
papiera počas jeho výroby. Papier sa potom
expeduje do tlačiarní s vysokým stupňom
ochrany v rôznych častiach Európy, kde sa
bankovky vyrobia. Po novej päťeurovke sa
budú v ďalších rokoch dostávať do obehu
aj ďalšie bankovky. Mimochodom, kon-
com minulého roku bolo v eurozóne v obe-
hu celkovo viac ako 1 613
miliónov päťeurových ban-
koviek.

R. Mlýnek

Ak na nejakú otázku nepoznáte odpoveď, napíšte nám.
My sa vo vašom mene opýtame odborníkov.

BUDEME MAŤ
novú eurobankovku?
Otázka Lucie Krištofíkovej z Bratislavy

� Nové päťeurovky série Európa obsahujú zdokonalené
ochranné prvky, využívajúce najnovšie poznatky v oblasti
ochrany a technológie výroby bankoviek.
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OTÁZKY A ODPOVEDE

Bezpečnostné
prvky novej série
bankoviek hodnoty
5 eur

Lícna strana
novej bankovky nominálnej hodnoty 5 eur

Nové prvky v holografickom ochrannom prúžku



Mokrade sú najhlučnejšie počas jari
na svitaní i za súmraku. Vtedy
sa na plné hrdielka rozospievajú

všetky operence, a tak nečudo, že tam člo-
vek nepočuje vlastné slovo. Ráno s nad-
chádzajúcim dňom a večer s postupujúcou
nocou vtáčí džavot utícha. Keď sa večer
zlatistý slnečný kotúč ponorí pod hladinu
močiara a na nebesia sa vykotúľa mesiac,
na scénu mokraďového pódia prichádza so
svojím špecifickým hlasovým repertoárom
nočný trubač – bučiak veľký. Tento ope-
renec veľkosti volavky popolavej začína na
súmraku prednášať svoju monotónnu
zásnubnú dunivú pieseň bú-bú-bú. Bučia-
kovo trúbenie zaznieva priamo z útrob
močarísk, človeku sa zdá, že vychádza kde-
si spod vodnej hladiny. Je to však len akus-
tický klam. 
Rád sa pri močiari alebo rybníku zhová-
ram s týmto operencom, ktorý vedie noč-
ný spôsob života. Na pivovej fľaške doká-
žem dokonale napodobniť bučivé zásnubné
volanie nočného trubača. Trochu ho tým
provokujem, pretože na svojom výsostnom
území neznesie partnera do nočného due-
ta. Priletí celkom blízko a snaží sa ma
zastrašiť ešte hlasitejším volaním a výstraž-

ným postojom. Bučiak sa vyšponuje ako
vojak na povel Pozor! a dokonale splynie
s okolím. So svojím maskáčovým okrovo-
hnedým sfarbením vyzerá ako trsťové steb-
lo pálky, a je tak na nerozoznanie od oko-
litého prostredia. Keď však zistí, že nie som
jeho skutočným sokom, odlieta na svoje
pôvodné miesto uprostred močiara, odkiaľ
sa jeho monotónne bučanie nesie pokojnou
nočnou atmosférou pod hviezdnatou oblo-
hou v ozvenách doširoka-ďaleka. 
Osamelému bučiakovi veľkému robí v pro-
stredí mokradí nočnú spoločnosť myšiar-
ka močiarna. Volanie tejto sovy hu-hu-
hu-hu-hu-hu-hu vedno s bučaním bučiaka
veľkého patrí neodmysliteľne k nočnej,
priam mystickej atmosfére močiarov či ryb-
níkov. Na súmraku a potom na sklonku
noci nadránom sa k týmto dvom nočným
muzikantom pripája ešte močiarnica
mekotavá nezameniteľným zvukom, pri-
pomínajúcim mečanie kozy. Tento zvuk

vyludzujú pevné krajné chvostové perá
samčeka pri strmhlavom prepadavom lete
nasmerovanom rovno na samičku. Atmo -
sféra porovnateľná vari len s tou, o akej
snívame, že vládne nebeskom raji...
Zrkadliaca sa hladina močiara alebo ryb-
níka je pódiom, na ktorom sa počas hlav-
nej jarnej divadelnej sezóny odohráva
nespočetné množstvo scénok. Keď si sad-
neme do porastu trsti alebo pálky, môže-
me sa tešiť na fantastické predstavenia, kto-
ré nám pani režisérka príroda zinscenuje
s jej hercami – operencami. Okúzľujúcou
scénkou býva večerný prílet divých husí,
ktoré sa sem v stovkách, ba až tisíckach
s hlasitým gagotom zlietajú počas západu

slniečka. Je to dych vyrážajúca krása, kto-
rú možno len ťažko opísať ľudskou rečou. 
K fascinujúcim scénkam na hladine močia-
ra patria aj svojské vohľady potápok
chochlatých. Tanečný pár predvádza na
hladine močiara úchvatný zásnubný zrkad-
lový tanec. Zamilovaná dvojica potápok
sedí oproti sebe s našuchoreným perím na
hlave, ktoré sa sformuje do chochlíkov. Na
bokoch krku zasa svadobnému páru perie
odstáva a vytvára prekrásne tvarované
golieriky. Takto vyparádení partneri sa
dívajú uprene jeden na druhého a kyvka-
jú krkmi naraz do rovnakých strán, až sa
človeku zdá, akoby to robil jeden vták pred
zrkadlom. Po chvíľke sa dvojica rozdelí,
odpláva niekoľko metrov od seba, aby sa
o pár sekúnd s krkmi natiahnutými tesne
nad vodnou hladinou zasa k sebe pribli-
žovala. Potom sa záverečná časť voľnej jaz-
dy končí opäť zrkadlovým tancom. Z ele-
gantného zásnubného rituálu zamilovanej
dvojice cítiť maximálny súlad panujúci
medzi partnermi. A tak im za umelecký
výkon nemožno udeliť inú známku, iba tú
najvyššiu. Zásnubné divadlo potápok
môžeme na hladine močiara sledovať celé
hodiny a dni, pokiaľ sa ich mesačná taneč-
ná šou pred početným diváckym publikom,
pozostávajúcim z čajok, rybárov, kačíc,
husí, labutí či bučiakov neskončí sviatoč-
ným aktom lásky – spárením, čím sa spe-
čatí nanovo ich partnerský zväzok.

doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.
ÚEL SAV Staré Hory

Foto: Slovenská ornitologická
spoločnosť/BirdLife Slovensko
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MÁJOVÉ
DIVADLO
na rybníku

� Močiare dýchajú
charakteristickou
atmosférou počas celého
roku. Život tam neutícha
ani v nočných hodinách.

Močiarnica mekotavá
(Gallinago gallinago)

Bučiak veľký (Botaurus stellaris)

Potápka chochlatá (Podiceps cristatus)



� Viaceré druhy húb sa pri
šírení spór nespoliehajú len
na vzdušné prúdy, ale
využívajú aj pomocníkov zo
živočíšnej ríše. Našou
bežnou hubou s touto
špecifickou stratégiou je
hadovka smradľavá
(Phallus impudicus).

Ako napovedá druhový názov, cha-
rakteristickým znakom tejto bru-
chatkovitej huby z čeľade hadov-

kovité (Phallaceae) je odporný zápach,
ktorým láka hmyz, hlavne muchy. Pach
zdochliny sa koncentruje v olivovozele-
nom slize s rozptý-
lenými bazídiami,
p o k r ý v a j ú c o m
náprstkovitý klobúk.
Sliz sa spolu s bazí-
diospórami nalepí
na nohy múch, kto-
ré takýmto spôsobom pomáhajú šíriť
hadovku po okolí. 

� Bruchatky mäsovej farby
Ďalšie huby z radu bruchatky lákajú hmyz

nielen odpudivým pachom
rozkladajúcej sa zdochliny,
ale pridali k nemu ešte pre
muchy lákavý vzhľad. Čer-
veným alebo ružovým sfar-
bením imitujú mäso.
V posledných desaťročiach
minulého storočia sa stala
veľmi populárna predovšet-
kým mrežovka hviezdovitá
(Clathrus archeri, syn.
Anthurus archeri), známa aj
pod starším menom kvetovec

Archerov. Tento zástupca čeľade mrežov-
kovité (Clathraceae) sa do Európy dostal
pravdepodobne počas 1. svetovej vojny

z Nového Zélandu
spolu s ov čou vlnou.
U nás sa s ním môže-
me stretnúť hojne
koncom leta na Ora-
ve, Kysuciach, ale aj
v iných častiach Slo-

venska. Veľmi často sa vyskytuje na mies-
tach narušených ľudskou činnosťou, ako
sú rumoviská, skládky rastlinného odpa-
du, pilín, parky, záhrady a pod. Moje nále-
zy tejto huby však pochádzajú takmer
z nenarušenej prírody, napríklad z pasien-
ka riedko porasteného borovicou. Červen-
kastými ramenami s ostrovčekmi olivovo-
zeleného páchnuceho slizu mrežovka
pripomína morskú hviezdicu, takže niekto-
ré exempláre pôsobia skutočne ako exotic-
ký živočích. Z tohto hľadiska majú ešte este-
tickejší tvar niektoré exempláre príbuznej
mrežovky červenej (Clathrus ruber).

� Mrežovka červená
v Červenom zozname

Aj tento druh má plodnicu v mladosti guľo-
vitú až vajcovitú, s bielou zákrovkou.
V dospelosti je dutá, tvorená viacuholní-
kovou mriežkou, pričom jej bazálna časť je
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Územie Slovenska sa
nachádza na okraji areálu
výskytu mrežovky červenej.

KRÁSKY
s pachom zdochliny

Vatovec obrovský
(Langermannia gigantea)

Mrežovka červená
(Clathrus ruber)



Austromerope brasiliensis, blanokrídly
hmyz patriaci medzi srpice, zatiaľ nemá
slovenské pomenovanie. Objavili ho
mexickí vedci Texaskej A&M Univer-
zity v oblasti Altantického pralesa, kto-
rý sa nachádza v Brazílii a tiahne sa k
pobrežiu Atlantického oceánu. Nová
srpica sa vyznačuje širokými krídlami
a výsuvnými hryzavými čeľusťami. Naj-
zaujímavejšou časťou jej tela je zadoček
s klieštami dlhými ako samotné telo.
Vedci zatiaľ objavili len dvoch zástup-
cov tohto druhu. Austromerope brasi-
liensis sa tak zaradí medzi 350 druhov
srpíc. Podľa evolučných biológov tento
hmyz poletoval v dobe Pangey pred sto
miliónmi rokov. Objav nového relikt-
ného druhu je dôležitým signálom pre
posilnenie ochrany brazílskeho Atlan-

tického pralesa, argumentoval Renato
Machado z Texasskej A&M Univerzity.

� POSLEDNÝCH
tisíc rokov

Stephen Hawking, svetoznámy fyzik
a popularizátor vedy, na svojej poslednej
prednáške na Kalifornskom technologic-
kom inštitúte hovoril o otázkach ľudstva.
Musíme ďalej do vesmíru kvôli ľudstvu
samotnému. Pokiaľ chápete, ako vesmír
funguje, môžete ho ovládať, povedal. Hovo-
ril o nevyhnutnosti vyvíjať technológie,
ktoré by nám umožnili cestovať na obrovs-
ké vzdialenosti vesmíru čo najkratšie. Zem
podľa neho podľahne ľudskému faktoru do
tisíc rokov. Na príčine, prečo to Zem
nezvládne, bude podľa neho preľudnenie,
kontaminácia oceánov a pôdy odpadom,
zmenšovanie životného prostredia iných
živočíchov. Okrem toho kritizoval 300
miliónový škrt v rozpočte programu
NASA, ktorý hľadal planéty podobné
Zemi. Práve tento program považoval za
veľmi cenný pre ľudskú budúcnosť, hlav-
ne v čase krízy.

uložená v bielej kožovitej pošve. Vďaka jas-
nočervenému sfarbeniu sú až 10 cm veľké
plodnice tejto mrežovky pomerne nápad-
né, často nás však na ne upozorní ich neprí-
jemný pach. Ten sa šíri zo slizu, ktorým je
pokrytá vnútorná strana mriežky. Tu sa
nachádzajú nepravidelne usporiadané bazí-
diá, z ktorých sa uvoľňujú výtrusy a tie
následne roznáša na svojom tele hmyz. Aj
tento druh v strednej Európe považujeme
za synantropný element (naučený na blíz-
kosť ľudí), prirodzene však môže rásť aj
v dubinách a dubohrabinách na humóznych
pôdach do nadmorskej výšky okolo 500 m.
Plodnice sa v našich podmienkach obja-
vujú od júna do augusta až septembra. 
Mrežovku červenú nájdete od severu na
juh v pásme tiahnucom sa od Európy
a severnej Afriky cez celú Áziu až do Ame-
riky. Územie Slovenska sa nachádza na
okraji areálu jej výskytu, naše lokality majú
preto mykogeografický význam. Prvý nález
tohto druhu je z roku 1889 z Levočských
vrchov, ďalšími lokalitami sú Temeš
a Šútovce v Strážovských vrchoch a Leo-
poldov v Trnavskej pahorkatine. Nejedlú
mrežovku červenú zaradili medzi zrani-
teľné druhy húb v Červenom zozname
rastlín a živočíchov Slovenska, hoci jej
priame ohrozenie zo strany človeka nehro-
zí. Z hľadiska ochrany tejto zaujímavej
a vzácnej huby je potrebné nenarúšať bio-
top, na ktorom sa našla, pretože informá-
cie o biológii tohto druhu v našej prírode
sú len útržkovité. Vieme o nej, že nežije
v symbióze s koreňmi stromov ako bežné
huby. Preto asi nemá zmysel územne chrá-
niť lokality s jej výskytom, treba však mať

na pamäti prítomnosť druhu pri akýchkoľ-
vek zásahoch, ktoré by mohli viesť k zme-
ne biotopu alebo zániku lokality, na kto-
rej ho evidujeme.

RNDr. Jozef Májsky
Foto: autor
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Bruchatkovité
huby 
Rad bruchatky (Gasteromycetales =
Phallales), ktorý patrí do triedy bazí-
diových húb (Basidiomycetes, najnov-
šie trieda Homobasidiomycetes, pod-
trieda Gasteromycetidae), zahŕňa
viacero čeľadí húb, ktorých zástupco-
via tvoria typické uzavreté plodnice
(bazídiokarp). Zvonka plodnicu obaľu-
je viacvrstvová zákrovka (perídium),
vnútro vypĺňa bazídiotvorné pletivo
(gléba). Bazídiá dozrievajú vnútri a po
dozretí bazídiospór sa plodnica roz-
padne, takže výtrusy sa dostanú von.
Na rozdiel od bežne zbieraných húb, na
ktorých bazídiá tvoria na plodniciach
súvislú vrstvu (rúrky alebo lupene), sú
bazídiá bruchatkovitých húb nepravi-
delne usporiadané, ostrovčekovité.
Uvoľnené bazídiospóry sa šíria do oko-
lia buď vetrom – anemochória (napr.
prášivky a hviezdovky), alebo ich roz-
náša hmyz – zoochória (napr. hadovky
a mrežovky). Bruchatkovité huby ras-
tú najčastejšie na humóznych pôdach,
nájdeme medzi nimi aj saprofytické
druhy (získavajúce živiny z rozklada-
nia odumretých organizmov). Jedným
z najpopulárnejších zástupcov, nielen
pre svoje kulinárske využitie, ale hlav-
ne veľkosť (až 20 kg) je vatovec obrov-
ský (Langermannia gigantea).

Hadovka smradľavá (Phallus impudicus)

� ĎALŠÍ PREHISTORICKÝ
hmyz objavený
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Starnúce lietadlá sa rozhodlo Minis-
terstvo obrany Ruskej federácie
a Ministerstvo priemyslu a obchodu

nahradiť vývojom najnovšej modifikácie
lietadla s obchodným označením Il-476 (aj
Il-76MD-90A). Bude ich využívať na pre-
pravu ťažkých a rozmerných nákladov a na
výsadky vojakov a vojenskej techniky. Prí-
pravou výroby poverili OAO Letecký kom-
plex S. V. Iľjušina a stroje budú vyrábať
v uzavretej akciovej spoločnosti ZAO Avia-
star SP. 

� Konštrukcia a modifikácie
Il-476 je štvormotorový hornoplošník
s chvostovými plochami tvaru T. Nakla-
danie a vykladanie nákladu sa uskutoč-
ňuje cez zadnú rampu v spodnej zadnej
časti trupu. Nákladový priestor s obje-
mom 321 m3 má vrátane rampy dĺžku 24,5
m, šírku 3,45 m a výšku 3,4 m. Rozsiah-
la modifikácia lietadla Il-76MD umož-
ňuje zvýšenie maximálnej hmotnosti pre-

pravovaného užitočného nákladu až na 60
ton a lietadlo bude môcť pristávať aj na
letiskách s nadmorskou výškou až 3 000
m. Moderné motory PS-90A-76 vyrába-
né v Perme majú o 12 % nižšiu spotrebu
paliva ako pôvodné motory Solovjov D-
30KP, II. séria a tiež nižšie hlukové a
emisné charakteristiky. Pomocou nich
doletia lietadlá ďalej
asi o 18 %. Ťah mo -
tora dosahuje hod-
notu 16 ton a špeci-
fická hodinová spo-
treba pal iva vo
výške 11 km pri
rýchlosti 0,8 M sa
pohybuj e  oko lo
0,595 kg/kg.s (špe-
cifická spotreba paliva je podľa Sloven-
ského leteckého slovníka hmotnosť pali-
va spotrebovaného pohonnou jednotkou
lietadla za jednotku času prepočítaná na
jednotku využiteľného ťahu alebo výko-

nu). Manipuláciu s nákladom v náklado-
vom priestore uľahčia štyri elektrické
žeriavy (celková nosnosť 10 t) a dva elek-
trické navijaky, ktoré utiahnu náklad pohy-
bujúci sa po valčekovej dráhe na podlahe
až do hmotnosti 3 t. Valčeková dráha uľah-
čuje manipuláciu s nákladom umiestne-
ným na štandardných paletách a v kon-
tajneroch s hmotnosťou až 5 t.
Zvýšená nosnosť sa odzrkadlila aj v kon-
štrukcii draka lietadla. Maximálna vzleto-
vá hmotnosť si vyžiadala inštaláciu zosil-
neného podvozku aj bŕzd. Krídlo vykazuje
lepšie aerodynamické charakteristiky, čo
spolu s motormi PS-90 umožňuje zníže-
nie celkových prevádzkových nákladov.
Veľkorozmerné panely s dĺžkou až 25 m,
ktoré sú konštrukčnou novinkou, znížili
celkovú hmotnosť krídla asi o 2,7 t. 
Klesol aj počet členov posádky na štyri
osoby, ale okrem nich môže lietadlo pre-
pravovať ďalších 20 osôb ako technický
sprievod k nákladu.

Lietadlo dostane aj
nové modernizované
komunikačné a rádio-
navigačné vybavenie
a nový číslicový inte-
grovaný pilotážno-
-navigačný systém
Kupol-III-76M-VD.
Piloti budú mať
v kabíne šesť LCD

obrazoviek s rozmermi 6'' × 8'' a súpravu
klasických záložných prístrojov podľa
požiadaviek predpisov (napr. umelý hori-
zont, výškomer, rýchlomer) a navyše i pro-
tizrážkový systém TCAS-2000.

Motory majú o 12 % menšiu
spotrebu paliva v porovnaní
s pôvodným motorom
a umožňujú zvýšiť dolet
lietadla takmer o pätinu.

OMLADENÝ
Iľjušin
� Už niekoľko desaťročí môžeme na letiskách takmer po
celom svete stretnúť ťažké dopravné lietadlá Il-76
konštrukčnej kancelárie OKB Iľjušin. Najnovšia modifikácia
nesie označenie Il-476.

Vzlet prvého letového exemplára Il-476
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� Výroba a overovacie skúšky

Stroj pre statické skúšky mal číslo 01-01.
Stavbu prvého letového prototypu 01-02
začali v roku 2009 a ukončili v decembri
2011. Prvýkrát krátko vzlietol 22. 9. 2012
na letisku Uľjanovsk-Vostočnyj. Pred dvo-
ma mesiacmi, 18. marca 2013, začal sériu
22 skúšobných letov v priestoroch Žukov-
ského letového testovacieho strediska
v blízkosti Moskvy. Testy budú prebiehať
aj v roku 2014.

� Plány do budúcnosti
Zatiaľ je ešte predčasné hovoriť o pláno-
vaných počtoch, ktoré opustia výrobné lin-
ky. V roku 2009 plánovali podpísať kon-
trakt na výrobu šiestich strojov pre vojenské
letectvo Indie. Podľa niektorých zdrojov
do konca minulého roku vyrobili alebo
bolo vo výrobe päť až šesť kusov Il-476.
Predbežne plánujú pre ruské vojenské letec-
tvo vyrobiť asi sto lietadiel do roku 2020,
tri kusy odovzdajú v roku 2014.
Il-476 chcú vyrábať nielen vo variante pre
dopravu nákladu, vo verzii umožňujúcej
doplňovanie paliva počas letu, ale tiež aj
ako lietadlo systému včasnej výstrahy
(AWACS) s označením A-100. 

Jozef Krchniak
Zdroj: OAO OAK, OKB Iľjušin,

internet

Technické parametre Il-476
Dĺžka (m) 46,6
Rozpätie (m) 50,5
Výška (m) 14,76
Plocha krídla (m2) 300
Max.vzletová hmotnosť (t) 195
Hmotnosť nákladu (t) 50 – 60
Objem palivových nádrží (l) 109 500
Praktický dostup (km) 12
Dolet (km) – bez nákladu 9 700

– náklad 40 t 5 400
– náklad 50 t 4 300

Cestovná rýchlosť (km/h) 800 – 850

Il-476 v starostlivosti technického personálu
záletového oddelenia v závode Aviastar SP

Il-476 zachytený pod
prístreškom záletového
oddelenia výrobného závodu

Detailný pohľad
na spodnú časť

krídla s vysunutými
slotmi a vztlakovými

klapkami



Nám osobne sa práve posledný z tro-
jice svojím dizajnom pozdával naj-
viac. Predstavuje súhru modernej

elegancie a dravosti. Zdôrazňujú ju šikmé
predné svetlá, chrómové prvky, drobný
strešný spojler na zadných dverách či
18-palcové disky so zaujímavým tvarovaním.
Plastové chrániče na spodnej strane karosé-
rie, ale aj veľkorysá svetlá výška zasa pripo-
mínajú, že sedíme v malom SUV, s ktorým
sa môžeme pustiť aj do ľahšieho terénu.
Základná výbava auta ponúkla takmer všet-
ko, čo si vodič môže želať: bezkľúčový
vstup a štartovanie, denné LED svetlá, auto-
matické zapínanie svetlometov, xenóny či
automatickú klimatizáciu. Za príplatok sme
mali iba panoramatické okno (škoda, že
nebolo otvárateľné), koženú výbavu, pré-
miové hi-fi a navigačný systém. Vzhľadom
na to, čo všetko tento model už obsahuje,
neumožňuje veľkú príplatkovú výbavu.
Tým však úmerne narastá aj základná
cena auta.

� Pohľad do interiéru
Keďže hovoríme o malom SUV, výhľad
vodiča na všetky strany je výborný. Elek-
tricky nastaviteľné sedadlá ponúkajú sto-
percentnú individualizáciu sedenia, výraz-
nejšie bočné hrany držia telo v správnej
polohe aj pri prudších prejazdoch v zákru-
tách, škoda absencie bedrovej opierky. Všet-
ky ovládacie prvky – ručná brzda, riadiaca
páka, ovládanie pohonu aj navigačného sys-
tému je na dosah. Dojem kazí iba ovládač
palubného počítača, ktorý je umiestnený
veľmi nešikovne naľavo od volantu. Na jeho
ovládanie sme museli strkať ruku mierne za
volant, čo určite neprispievalo k bezpečnej
jazde. Prémiový navigačný systém so 7-pal-

covou dotykovou obrazovkou ponúkal prie-
merné zobrazenie parkovacej kamery, aj 30
GB HDD, z toho polovicu bolo možné
využiť na uloženie hudby. Ovládali sme ho
intuitívne, rušila nás však zastaraná grafi-
ka. Nálada sa nám zlepšila po pustení audia,

ktoré sme si vychutnali s príplatkovou hi-fi
sústavou Rockford Fosgate s deviatimi
reproduktormi a 710 W zosilňovačom. 
Jazda v prednom rade ponúka dostatočne
veľa miesta a pohodlia. V druhej línii síce
uberá cestujúcim centimetre nad hlavou
panoramatická strecha, ak však práve neve-
ziete členov basketbalového tímu, dvaja
dospelí a jedno dieťa sa na zadnej lavici
odvezú pohodlne. Priestor na kolená je
akceptovateľný, aj chodidlá sa pod predné
sedadlá zasunú bez problémov. Stredné
sedadlo má otvárateľný otvor, takže pre-
voz lyží či iných dlhších predmetov nero-

bí problém. Kufor poskytuje objem 442 l
a praktické odkladacie schránky po stra-
nách, vyššia svetlá výška zabezpečuje
pohodlné nakladanie. 
Celkový dojem z jazdy v aute je výborný.
Veľkú zásluhu na tom má práve vyššie sede-
nie a mäkšie tlmenie. Auto má preto síce
tendenciu sa v zákrutách nakláňať, no to sa
prejavuje až v situáciách, do ktorých sa bež-
ný vodič nedostáva. Odmenou je pohodl-
nejšia jazda po zimou zničených cestách
a rovnako i jazda v ľahšom teréne. Naftový
motor 1,8 HDI s výkonom 110 kW (150 k)
nás prekvapil svojou kultivovanosťou. Po
prekročení hranice 2 000 ot./min. sa z neho
stal dravec s potenciálom 300 Nm v zálohe,
čakajúci na pokyn plynového pedálu. Šesť-
stupňový manuál mal presné a pomerne krát-
ke dráhy radenia, odstupňovanie prevodov-
ky bolo štandardné (pri 130 km/h sa motor
točil na 2 500 ot./min.). Na výber ponúka
výrobca tri alternatívy pohonu: 2WD, 4WD

a LOCK. V prvom prípade ide o pohon pred-
ných kolies, v druhom režime sa v prípade
prešmykovania zapojí aj zadná náprava.
LOCK zabezpečuje permanentný pohon
všetkých kolies využiteľný v teréne.

AUTÁ
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Zdvihový objem valcov 1 798 cm3

Maximálny výkon110 kW (150 k)/4 000 ot./min.
Maximálny krútiaci moment 300 Nm
Maximálna rýchlosť 198 km/h
Zrýchlenie z nuly na 100 km/h 11,5 s
Pohotovostná hmotnosť 1 495 kg
Spotreba (udávaná výrobcom) 5,6 l/100 km

PEUGEOT
4008
� Čoraz väčšia prepojenosť vo svete sa zákonite prejavila aj
v automobilovom priemysle, a tak sa nemožno čudovať, že
auto, ktoré sme testovali, sa až príliš podobalo na Mitsubishi
ASX. V rámci spolupráce si koncern PSA požičal ASX a mierne
ho upravil na francúzsky spôsob pre Citroën aj Peugeot.

TEST
REDAKCIE

Jedno telo pod rôznymi kabátmi

Citroën Mitsubishi ASX



Prišla nová verzia BMW na trh iba
preto, aby cenníky dílerov mohli štar-
tovať už od takej nízkej sumy, alebo

sa skutočne očakáva primeraná predajnosť?
Jednotkový rad druhej generácie narástol
oproti prvej v celkovej dĺžke o 85 mm, do
šírky pribral 17 mm a výška zostala nezme-
nená. Touto chirurgickou korekciou sa ešte
podporil svalnatý výzor auta. Predĺžená
kapota a kabína čo najviac posunutá doza-
du pridáva autu športové ladenie a z profi-
lu je jednoducho pekné. V našom prípade
tento dojem umocňoval to, že išlo o trojd-
verovú verziu, ktorá každému autu pridá
zopár bodov v kolónke športový výzor. Pri
pohľade spredu dojem kazila neproporčnosť
pomerne veľkých a čudne tvarovaných sve-
tiel k malému nasávaciemu otvoru. No sto
ľudí, sto chutí, preto nech každý posúdi sám.

� Prémiová kvalita aj
v najmenšom modeli

Veľkými prednými dverami sa nastupuje
s pôžitkom, ten sa však vytráca pri vystu-
povaní na tesných parkoviskách a v úzkych
podzemných garážach zo strachu o lak. Po

dosadnutí do sedadiel sme chvíľu tápali
rukou tam, kde by sme očakávali bezpeč-
nostný pás. V trojdverových verziách áut,
ktoré mávajú posunutý B-stĺpik dozadu,
bývajú preto podávače pásov, ktoré tento
hendikep vyriešia, a jeho neprítomnosť
v jednotke nás zaskočila. Za nízky posed
vodiča auto dostalo ďalšie plusové body,
dostatočne pohodlným sedadlám by sa
hodilo výraznejšie bočné vedenie. Prístro-
jový aj stredový panel v sebe zahŕňa štan-
dardné chromozómy BMW – intuitívne
ovládanie, orientáciu na vodiča, prehľadne
usporiadané ovládacie prvky. Celkovo sme
v interiéri prišli do styku iba s kvalitnými
materiálmi známymi z väčších bavorských
vozidiel, čo v predošlej generácii jednotky
také samozrejmé nebolo. Na vrchu stredo-
vého panela trónil vysunutý displej systé-
mu iDrive. Po zamknutí vozidla sme chví-
ľu márne čakali, pokiaľ sa automaticky
zasunie, až potom sme pochopili, že má iba
jednu polohu a je pevne zabudovaný ☺.
Ovládanie systému padlo pri voľne polo-
ženej pravej ruke na zvýšenom stredovom

tuneli akurát do ruky. Rozmery jednotky
však neprekabátite a keďže išlo o trojdve-
rovú verziu, na zadné sedadlá sme sa muse-
li doslova vsúkať. O akceptovateľnom sede-

ní možno hovoriť, pokiaľ v prvom aj
druhom rade sedia dospelí do výšky
180 cm. Vtedy má cestujúci v zadnom rade
rezervu na kolená približne päť centime-
trov. Pri vyššom vodičovi sa na zadné mies-
ta zmestí iba pasažier detskej veľkosti. Zato
kufor dokázal pojať objem až 360 l, čo je
mierny nadštandard v tejto triede, a po sklo-
pení zadných sedadiel chválime vzniknu-
tú rovnú úložnú plochu. 

� Najmenší z najmenších 
Nenechajte sa zmiasť označením 114i, ešte
vždy ide o najmiernejšiu benzínom pre-
pĺňanú jednašestku. Tá ponúkne maximál-
ny krútiaci moment 180 Nm už pri
1 100 ot./min., takže má naozaj dobrý ťah,
ale s výkonom 75 kW (102 k) dieru do sve-
ta urobiť nemôže. Na bežnú jazdu úplne sta-
čí, čo dokazuje aj spotreba. V meste atako-
vala hranice tesne pod 7 l/100 km, na
okresných cestách a diaľnici (pri rýchlosti
130 km/h) sa pohybovala okolo 5,4 l/100
km. Šesťstupňový manuál mal dlhé prevo-
dy, na najvyššom stupni točil pri 130 km/h
asi 2 300 ot./min. Popri rukoväti prevodo-
vej páky sa nachádzali už známe ovládače
jazdných režimov: eco pro, comfort a sport.
Hoci je reč o najlacnejšej verzii bez poriad-
neho motora, skvelé jazdné vlastnosti si
autíčko zachovalo. Postrehli sme mierne
kultivovanejšie kopírovanie nerovností, ale
na auto sme sa mohli spoľahnúť v každej
zákrute. Hoci išlo o zadnokolku, ktorá sa
vyznačuje neposlušnosťou, súmerné rozlo-
ženie hmotnosti a stabilizačné systémy
BMW si s ňou poradili dokonale. Stačilo ich
však deaktivovať a v ruke sme mali vyučo-
vaciu pomôcku pre začiatočníckych drifte-
rov. Podvozok tak opäť nesklamal a potvrdil
motto bavorákov: Radosť z jazdy. MM
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Zdvihový objem valcov 1 598 cm3

Maximálny výkon 75 kW (102 k)/4 000 ot./min.
Maximálny krútiaci moment 180 Nm
Maximálna rýchlosť 195 km/h
Zrýchlenie z nuly na 100 km/h 11,2 s
Pohotovostná hmotnosť 1 360 kg
Spotreba (udávaná výrobcom) 5,5 l/100 km

BMW
114i
� Túžite po novom BMW, ale váš rozpočet nedosahuje
sumy, ktoré si prémiové automobilky za svoje skvosty
pýtajú? Mníchovský výrobca prišiel na trh s modelom 114i,
ktorého cena sa začína už na okrúhlych 22 000 €.

TEST
REDAKCIE
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� NAJĽAHŠÍ
na svete

Vedcom primárne nejde
o dosahovanie svetových
rekordov, no niektoré výsledky
k nim vedú.

V Guinnessovej knihe rekordov nájdeme
aj informáciu o najľahšom materiáli na
svete. Tradične sú najľahšími materiálmi
na svete aerogély, známe pod prezývkou
zmrznutý dym. Aerogél vznikne odstráne-
ním kvapalnej časti z gélu. Prvý aerogél
na svete vyrobil S. S. Kistler v roku 1931
na báze oxidu kremičitého. Donedávna
bol držiteľom neoficiálneho titulu najľah-
ší materiál na svete tzv. aerografit, ktoré-
ho hustota je 0,18 mg/cm3. Túto hodnotu
sa nedávno podarilo tromfnúť tímu
z Katedry polymérových vied a inžinier-
stva čínskej Zhejiang University, vedené-
ho profesorom Gaom Chaom. Podarilo sa
im vyvinúť grafénový aerogél s hustotou
len 0,16 mg/cm3. Kubický meter tohto

materiálu má hmotnosť len 160 g! Nový
materiál tvoria uhlíkové nanorúrky obklo-
pené grafénovým obalom. Grafénový aero-
gél pripomína veľmi silnú a pružnú špon-
giu, ktorá sa po stlačení a uvoľnení vráti
do pôvodného tvaru. Inovatívny aerogél
je schopný veľmi účinne a rýchlo absor-
bovať ropu – jeden gram aerogélu pohltí
za sekundu 68,8 gramu ropy. Podľa pro-

fesora Gaa by sa preto ním vyvinutý mate-
riál mohol v budúcnosti využívať na efek-
tívne čistenie ropných škvŕn na mori. Nový
aerogél by mohol slúžiť aj ako nosič kata-
lyzačných činidiel či ako súčasť kompo-
zitných materiálov. Ľahkosť nového mate-
riálu dobre dokumentuje efektná snímka,
na ktorej vidno grafénový aerogél na kve-
te broskyne. Foto: ZDNews

Patentované nanovlákna
s prísadami budú zrejme
filtrovať vodu.

Grafén, v podstate jedna atómová vrstva
uhlíka, poskytuje také obrovské možnosti,
že ho vedci považujú za najužitočnejší nový
materiál. Zdá sa však, že by mohol o ten-
to neoficiálny titul prísť. Tím profesora Dar-
rena Suna zo singapurskej Nanyang Tech-
nological University po päťročnom úsilí
vyvinul látku nazvanú viacúčelový oxid tita-
ničitý (TiO2). Vzniká pretvorením oxidu do
patentovaných vláken s priemerom nie-
koľkých nanometrov, z ktorých možno zho-
toviť všestranne využiteľné filtračné mem-
brány. V kombinácii s prísadou medi,
uhlíka, zinku alebo cínu môžu tieto mem-
brány slúžiť na rôzne účely. Za jedno z naj-
významnejších uplatnení nového nanoma-
teriálu možno považovať jeho využitie na
prípravu čistej vody filtráciou odpadových
vôd. Tím profesora Suna pritom objavil, že
nová membrána nielen dokonale filtruje
vodu, ale vďaka fotokatalyzačnému efektu
ju aj rozkladá na vodík a kyslík. Testy uká-

zali, že už 0,5 gramu nových nanovláken
s prísadou oxidu medi dokáže z litra odpa-
dovej vody za hodinu pripraviť 1,53 mili-
litra vodíka, čo je tri razy viac, než vznik-
ne pri použití veľmi drahej platiny. Oxid

titaničitý je veľmi lacný materiál, ktorý sa
v hojne miere vyskytuje v horninách a roč-
ne sa ho vyrobí okolo štyroch miliónov ton.
Nový nanomateriál možno využiť aj na
výrobu antibakteriálnych obväzov. Nielen-
že bránia infekcii preniknúť do otvorených

rán, ale aj podporujú hojenie, pretože pre-
púšťajú kyslík. Čierna verzia tohto mate-
riálu môže slúžiť ako pružné solárne člán-
ky, ukazuje sa aj možnosť pomocou neho
zvýšiť kapacitu malých lítiovo-iónových
batérií. Predbežné skúšky takýchto gom-
bíkových batérií ukázali, že ak je ich anó-
da zhotovená z nanočastíc TiO2 guľkového
tvaru, kapacita batérie sa zvýši až dvojná-
sobne – tým sa predĺži interval výmeny
batérií v rôznych malých zariadeniach. Pro-
fesor Sun sa domnieva, že nový zázračný

nanomateriál môže recykláciou odpado-
vých vôd prispieť k vyriešeniu problému s
nedostatkom pitnej vody. Jej spotreba by
do roku 2030 (keď počet obyvateľov Zeme
zrejme dosiahne 8,3 miliardy) mala narásť
až o 30 %.

� ĎALŠÍ
zázračný materiál

NOVÝCH MATERIÁLOV
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Koniec čisteniu od
blata, oleja a iných
kvapalín!

Majstrujete niečo na chate
a zašpinili ste sa od oleja? Stú-
pili ste do mláky? V oboch prí-
padoch sa zrejme hneváte, pre-
tože odev či topánky musíte
očistiť. Nepríjemný proces čis-
tenia by ste mohli vynechať,
keby mali vaše náradie, topán-
ky či pracovný odev na
povrchu nový superhydrofób-
ny a olejofóbny povlak Ultra-
Ever Dry (doslova vždy ultra-

suchý). Floridská firma Ultra-
tech vyvinula dvojzložkový
systém, vytvárajúci temer nevi-
diteľnú a nanometre hrubú
bariéru vzduchu, ktorá chráni
ošetrený povrch pred priamym
kontaktom s mokrým betónom,
olejom, vodou, blatom a rôz-
nymi inými kvapalinami. Nový
produkt má oveľa vyššiu priľ-
navosť a odolnosť proti oteru
než doterajšie produkty podob-
ného druhu. Tieto vlastnosti
rozširujú možnosti praktické-
ho využitia povlaku, ktorý má
navyše protimrazové, antiko-
rózne a antikontaminačné účin-

ky. Povlak, nanášaný rozpra-
šovacou pištoľou, vytvorí na
chránenom predmete prie-
hľadnú lesklú vrstvičku. Na
priamom slnku v exteriéri
vydrží dva až osem mesiacov,
pri interiérovom použití až
jeden rok. Produkt možno

použiť aj v potravinárskom
priemysle, no nie na povrchoch
v priamom styku s potravina-
mi. Obrázok dobre ilustruje
účinok Ultra-Ever Dry – na
topánke s povlakom sa neza-
chytilo blato. RM

Nanokábliky z nového mate-
riálu sú desaťkrát pevnejšie než
doteraz používané materiály
a sú extrémne elastické, čo im

umožňuje ohýbať sa a prispô-
sobiť rôznym tvarom. Čo je
zaujímavé, dokážu uskladniť
a uvoľniť viac energie. Nano-
kábliky sú však príliš malé na
to, aby sa dali využiť vo veľ-
kom rozsahu. Preto sa vedci
snažia vyvinúť spojovací mate-
riál, ktorý by zachoval výni-
močné mechanické schopnos-
ti nanokáblov, aby ich pre-
pojenie už nezlyhávalo na jeho
nedokonalostiach. Shijie Hao
z China University of Petro-
leum vyriešil problém vývo-
jom nióbových nanokáb lov

v mriežke zo zliatiny niklu
a titánu, prvou, ktorá náročné
podmienky zvládla. Na rozdiel
od iných kovov v zliatine nik-

lu a titánu pri tlaku dochá-
dza k premene, ktorá umož-
ňuje kryštalickej mriežke
usporiadať sa po deformácii
nanovo, a preto ju tlak nepo-
škodí. Tento objav umožňu-
je vývoj materiálov s rôznou
elektrickou a magnetickou
reakciou pri zmenách pruž-

nosti. Ocenili by ho výrobco-
via solárnych panelov, elektro-
niky či mobilných telefónov.
Tiež vyplní medzeru medzi
kovmi, ktoré sú príliš tuhé,
a polymérmi, ktoré sú zase prí-
liš mäkké, a tak by mohol byť
ideálnym materiálom aj na
výrobu kostných náhrad,
bedrového kĺbu a podobne.
Jeho nespornou výhodou je
výroba v normálnej zlievarni
s použitím bežných metód prie-
myselnej výroby zliatin kovov.

JK
Foto: KM

� ODPUDZOVAČ
kvapalín

V poslednom čase sa akosi
množia aféry s nedostatočnou
kvalitou potravín predávaných
v našich obchodoch. Jedným
z hlavných aktérov takýchto afér
býva aj mäso a mäsové výrob-
ky. Skúsená gazdinka síce vie
pri kúpe mäsa predávaného
v mäsiarstve na váhu do určitej
miery zhodnotiť jeho kvalitu
a čerstvosť, pri kúpe balených
výrobkov to však nie je možné.
Pomôcť spotrebiteľom odhaliť
kvalitu baleného mäsa má špe-
ciálna senzorická fólia z mní-

chovského Fraunhoferovho ús -
tavu. Fóliu tam napustili indi-
kačným farbivom, reagujúcim
na biogénne amíny, čo sú látky,
ktoré sa uvoľňujú z mäsa pri
jeho rozklade. Spôsobujú aj
nepríjemný zápach skazeného
mäsa. Pri určitej koncentrácii
amínov sa farba fólie zmení zo
žltej na modrú a spotrebiteľ uvi-
dí, že výrobok už nie je čerstvý.
Nová indikačná fólia je omno-
ho lacnejšia než elektronické
snímače, a bude sa preto dať
masovo využívať. RM

� JE POKAZENÉ,
nie je pokazené...

� NOVÝ
nanokábel

Revolučný superpevný materiál pre zubné
strojčeky, implantáty, káble či mobilné telefóny.



Zidentických trojuholníkov, štvoru-
holníkov či šesťuholníkov dokážeme
bez ťažkostí vyskladať podlahu. Keby

bola nekonečne dlhá a široká, nemuseli by
sme ani zrezať okrajové časti. Z pravidel-
ných päťuholníkov
(teda päťuholníkov
s rovnako dlhými
stranami a rovnako
veľkými vnútornými
uhlami) a iných pra-
videlných n-uholní-
kov však už podlahu
presne nepokryjeme.
Buď ostane medzi
dlaždicami voľný priestor, alebo sa budú
prekrývať. Podobný problém pri päťnásob-
nej symetrii nastáva aj v trojrozmerných
kryštáloch. 

� Zachránená kryštalografia
Keď francúzskemu botanikovi R. J. Haüy-
mu (1743 – 1822) vypadol kus fluoritu
a rozbil sa na menšie kocky, začal sa zaují-
mať o mineralógiu. V roku 1784 napísal
Esej o teórii štruktúry kryštálov. Dnes ho
považujú za zakladateľa kryštalografie, kto-

rá by zrejme utrpela stratu, keby sa nepo-
darilo Haüyho kolegovi odhovoriť krvi-
lačných revolucionárov od učencovej
popravy gilotínou. Donedávna vedci rozo-
znávali iba sedem kryštalografických

sústav: jednoklonnú,
trojklonnú, trojuhol-
níkovú, štvorcovú,
kosoštvorcovú, kubic-
kú a šesťuholníkovú.
Päťuholníková sústa-
va v zozname chýba.
Peter Bačík z Kated-
ry mineralógie a pet -
rológie Prírodovedec -

kej fakulty UK vysvetľuje v Esemestniku
(spravodajcovi slovenskej mineralogickej
spoločnosti), že ak chceme vyplniť neko-
nečnú rovinu pravidelnými n-uholníkmi,
pre ich uhly musí platiť, že pomer celého
uhla (360°) a ich vnútorného uhla je celé
číslo. Z dvoch rovnostranných trojuholní-
kov uložených základňami k sebe môže-
me vytvoriť kosoštvorec s vnútornými
uhlami 60° a 120°. Štvorec má deväťde-
siatstupňové vnútorné uhly a strany šesťu-
holníka zvierajú uhol 120° – to všetko sú

čísla, ktorými možno 360 deliť. Pravidel-
ný päťuholník však má vnútorné uhly veľ-
ké 108°, čo je číslo, ktoré sa v 360 nachá-
dza 3,33-krát. Preto nie je možné zostrojiť
periodickú mozaiku z pravidelných päťu-
holníkov.

� Neperiodické mozaiky
Ako však v roku 1982 výskumníci balti-
morskej univerzity Johnsa Hopkinsa zis-
tili pomocou elektrónového mikroskopu,
existujú aj päťuholníkové mozaikové štruk-
túry. Dan Šechtman z izraelskej univer-
zity Technion bol v tom čase na univerzi-
te v Baltimore v rámci sabbaticalu, teda
tvorivého voľna. Pod mikroskopom pozo-
roval difrakčný obrazec (difrakcia je ohyb
vlnenia okolo prekážky veľkej približne
ako vlnová dĺžka vlnenia) rýchlo ochla-
denej zmesi mangánu, paládia a hliníka
a nechcel veriť vlastným očiam. Obrazec
vykazujúci desaťnásobnú symetriu sa
nápadne podobal na maurské a perzské
vzory známe z Alhambry a Imámovej
mešity v Isfaháne. 
Vedcovi bol však objav najprv na škodu.
On síce v neperiodické či kváziperiodic-
ké kryštály uveril, ale ostatní nie. Držiteľ
Nobelových cien za chémiu a mier Linus
Pauling sa verejne vyjadril, že kvázi-
kryštály neexistujú, na rozdiel od kvázi-
vedcov a až do svojej smrti v roku 1994
názor nezmenil. Kvázikryštály a ich obja-
viteľ tak narazili na zotrvačnosť vedec-
kej obce, podobne ako kedysi konštruk-
téri prvých lietadiel či Einstein. Bolo to
tvrdé precitnutie – šéf z Technionu odpo-
ručil Šechtmanovi preštudovať si základy
kryštalografie a o pár dní mu dal výpo-
veď. Technion v súčasnosti akademickí
aktivisti obviňujú z omnoho väčších
neprávostí. Napríklad z vývoja diaľkovo
ovládaného buldozéra D9 demolujúceho
palestínske domy a z poskytnutia akade-
mických výhod záložným vojakom, kto-
rí sa podieľali na masakre v Gaze v rokoch
2008 a 2009. V USA nedávno vznikla
petícia žiadajúca ukončenie spolupráce
amerických univerzít s týmto izraelským
pracoviskom.
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Kvázikryštály a ich objaviteľ
narazili na zotrvačnosť
vedeckého myslenia, podobne
ako konštruktéri prvých
lietadiel či Einstein.

� Najprv ich existencii nikto neveril a ich objaviteľovi sa
vysmievali. Po takmer tridsiatich rokoch ho odmenili
Nobelovou cenou za chémiu. Po úpornom hľadaní našli
vedci kvázikryštály aj v prírode, v meteorite spadnutom
v najvzdialenejšej časti Ruska.

STARONOVÉ
kvázikryštály

Penroseove
dlaždice

Dekagonálny
difrakčný obrazec



� Meteorit nevedno odkiaľ

Ako sa ukázalo, už v roku 1973 Angličan
Roger Penrose pre kvázikryštály vytvoril
vhodný matematický aparát s tromi typmi
dláždení (tilings). Penroseove dlaždice
tretieho typu zapĺňajú plochu dvoma druh-
mi kosoštvorcov, pričom uhlopriečky jed-
ného z nich sú v pomere zlatého rezu,
teda 1 : φ, kde φ = 1,618 034. Pomer dĺžky
strany a uhlopriečky pravidelného päť-
uholníka je tiež 1 : φ. 
Peter Bačík dopĺňa, že kvázikryštály sú
samopodobné, teda jednotlivé motívy sa
dajú rozčleniť na svoje menšie repliky. Kvá-
zikryštalografických sústav dnes už tiež
poznáme viacero typov – ikosaedrálnu,
oktagonálnu, dekagonálnu, dodekagonál-
nu (teda s päť-, osem-, desať-, dvanásťná-
sobnou osou)... 
Vedci samozrejme začali pátrať po prírod-
ných kvázikryštáloch. Luca Bindi s kole-
gami napokon na jeden natrafili v múzeu
florentskej univerzity. Pôvodne ho priniesli
zlatokopi z Čukotky, kam spadol odkiaľ-
si z vesmíru. Pozostáva zo zriedkavých
minerálov chatyrkytu a cupalitu a jeho vek
sa približne zhoduje s vekom Slnečnej
sústavy. Zmes minerálov obsahujúcich
kovy pomenovali ikosaedrit podľa iko-
saédra (pravidelného dvadsaťstenu) a jeho
sústava sa nazýva ikosaedrická. 

Možno nielen Haüyho kus fluoritu odštar-
toval vznik kryštalografie, ale aj Bindiho
florentská vzorka ikosaedritu začne novú
éru kvázikryštalografie. Šechtman sa v roku
2011 dočkal odškodnenia, Nobelovej ceny
za chémiu. 

� Viac rozmerov využitia
Narušená periodicita sa vysvetľuje ako
dôsledok priemetu viacrozmernej perio-
dicity do trojrozmerného sveta. Najjedno-
duchšie kvázikryštály sú periodické už
v štyroch rozmeroch.

Na zatiaľ poslednej, jedenástej medziná-
rodnej konferencii o kvázikryštáloch
ICQ11 v japonskom meste Sapporo sa ved-
ci navzájom informovali o teoretických
modeloch zložitejších od Fibonacciho kvá-
zikryštálu, rozrastajúcom sa počte známych
binárnych (tvorených len dvoma kovmi)
kvázikryštálov a o mezoskopických kvázi-
kryštáloch, teda kvázikryštáloch omnoho
väčšieho rádu než rozmer atómu (od desia-
tok nanometrov po desiatky mikrometrov).
Medzi ich sľubné aplikácie patria fotonic-
ké kvázikryštály, ktoré sú dobrým kandi-
dátom na anomálny rozptyl svetla. Ďalšie
zaujímavé vlastnosti kvázikryštálov sú zní-
žené trenie a špecifická hmotnosť, no záro-
veň zvýšená mechanická odolnosť. Sú zrej-
me použiteľné aj ako lacnejšia náhrada
paládiových katalyzátorov a môžu sa sprá-
vať ako topologické izolanty, teda vnútri
sú izolantmi a na povrchu nimi tečie prúd.
Uvidíme, aké novinky prinesie konferen-
cia ICQ12, ktorá sa uskutoční v septem bri
tohto roku v poľskom Krako-
ve. Daniel Šechtman bude jej
čestným hosťom.

Roman Pekarík
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Rekonštrukcia kváziperiodického obrazca
z vonkajších stien hrobky z iránskeho
Maraghu. Rima Ajlouni z Texaskej technickej
univerzity zrejme objavil spôsob, akým pred
viac ako osemsto rokmi umelci tvorili obrazce.

D. Šechtman vysvetľuje
model kvázikryštálov

(1985).

Meteorit z Čukotky
Foto: Paul

Steinhardt,
Princeton
University
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Európska únia má za cieľ v roku 2050
nahradiť 30 % klasických motoro-
vých palív pre automobilovú, lod-

nú a leteckú dopravu motorovým palivom
z rastlinnej biomasy. Ide vlastne o etylal-
kohol zo suchých rastlinných bunkových
stien. To, čo predstavuje stavebný mate-

riál každej rastliny, sa nazýva lignocelu-
lóza. Tvorí pletivá v stonkách rastlín ale-
bo kmeňov stromov. Skladá sa prevažne
z celulózy, hemicelulózy a lignínu. Na
vypestovanie rastlín ako materiálu pre bio-
palivá sú potrebné veľké plochy pôdy. Bio-
masou však môžu byť tiež poľnohospo-
dárske zvyšky, napríklad slama. Niektoré
krajiny majú okrem obrovského množstva
slamy a iných vedľajších produktov poľ-
nohospodárskej výroby aj veľké rezervy
vo využití menej kvalitných pôd, nevhod-
ných pre poľnohospodárske účely. Také-
to pôdy môžu slúžiť na pestovanie rýchlo
rastúcich rastlín –  tráv a niektorých dre-
vín (napr. topoľov). Práve vlastnosti topo-
ľov skúmali vedci v posledných dvoch

desaťročiach v súvislosti s premenou jeho
hmoty na etylalkohol. Plantáže topoľa sú
populárne v Česku a zakladajú sa aj u nás,
zatiaľ ako zdroj biomasy na kúrenie. (Na
východnom Slovensku sa začína projekt
pestovania vŕby, ktorý si priblížime
v budúcom čísle – pozn. redakcie.)

V našich podmienkach pri návrhoch pro-
dukcie rastlinnej biomasy treba brať do
úvahy ochranu poľnohospodárskej pôdy
a životného prostredia.

� Rastliny verzus
mikroorganizmy 

Rastliny sa vyvíjali tak, aby odolávali nie-
len nepriaznivému počasiu, ale aj mikro-
organizmom, využívajúcim rastlinnú hmo-
tu ako zdroj výživy a energie. Evolúcia
prinášala mikroorganizmy s čoraz účin-
nejšími enzýmami na rozklad bunkových
stien rastlín. Rastliny sa preto stávali čoraz
viac odolnými proti týmto útokom.
Výsledkom sú neobyčajne ťažko rozloži-
teľné bunkové steny, zložené z troch rôz-
nych polymérov. Dva z nich sú vystava-
né z jednoduchých cukrov, sacharidov,
pospájaných do dlhých reťazcov, nazýva-
ných polysacharidy. Tie spolu predstavu-
jú 60 až 70 % suchej hmotnosti bunko-
vých stien. Ich kostrou je vo vode
nerozpustná celulóza. Reťazce tohto poly-
sacharidu sa navzájom spájajú do pev-
ných vláken, ktoré nazývame celulózové

fibrily. Druhým polysacharidom je tzv.
hemicelulóza, zložená z iných cukrov než
glukóza. Ich funkciou je spletať celuló-
zové fibrily a vypĺňať priestor medzi nimi.
Na rozdiel od celulózy sú vo vode čias-
točne rozpustné a nemajú snahu tvoriť
vlákna. Treťou zložkou bunkových stien
rastlín je zvláštny polymér zvaný lignín,
ktorý môžeme označiť za rastlinný decht
alebo smolu. Je zodpovedný za hnedé sfar-
benie dreva, je nosič jeho vône a v ste-
nách plní hlavne ochrannú funkciu – brá-
ni mikrobiálnym enzýmom rozkladať
stenovú štruktúru.

MOTOROVÉ
PALIVÁ
z celulózy?
� Čo bude poháňať našich motorových tátošov, keď
vyčerpáme zásoby ropy i zemného plynu? Jedným z riešení
sa ukazuje byť rastlinná biomasa.

Drevokazné huby a kvasinky

Priemerné zloženie rastlinnej hmoty



� Etylakohol z celulózy 

Uvedené tri polyméry sú prekážkou pri
premene rastlinnej hmoty na biopalivá.
Preto ich treba rozbiť, aby sa dokázali roz-
štiepiť na jednoduché cukry, z ktorých sa
dá etylalkohol vyrobiť. Tieto postupy vyví-
jali vedci už v tridsiatych rokoch minulé-
ho storočia v Nemecku, keď sa snažili roz-
ložiť rastlinnú hmotu minerálnymi
kyselinami. V poslednom období sa roz-
klad polysacharidov robí veľmi efektívne
pomocou geneticky upravených mikroor-
ganizmov, ktoré dokážu nielen produko-
vať štiepiace enzýmy, ale aj premieňať cuk-
ry na etylalkohol.

� Ešte vždy pridrahý bioetanol 
Už vieme, aká vysoká je odolnosť rastlin-
ných bunkových stien proti mikroorganiz-
mom a ich enzýmom. Preto je zatiaľ
pomerne finančne náročné vyrábať etylal-
kohol z biomasy. To, čo sa pre rastliny uka-
zuje ako podmienka prežitia, ako výhoda,
je pre naše potreby nevýhodou. Jednou
z možností, ako znížiť odolnosť bunkových
stien, je zmena ich štruktúry a zloženia.
Druhou možnosťou je zvýšiť podiel takých
zložiek, ktoré sú
zdrojom fermento-
vateľných sachari-
dov (cukrov a ško-
bu). Výskum vedie
smerom ku genetic-
kej úprave rastlín
s nižším obsahom
lignínu, aby sa tak
odstránila prekážka sacharifikačného pro-
cesu. Inou stratégiou je vnášať do rastlín
gény, ktoré by zabezpečili oslabenie bun-
kových stien. Čerstvým príkladom je klo-
novanie fungálneho enzýmu objaveného
v Chemickom ústave SAV v Bratislave,
ktorý v stenách rastlín štiepi krížové väz-
by spájajúce lignín s polysacharidmi. Pro-
ces úspešne uskutočnili vo švédskych
a v kanadských laboratóriách. Tento smer
je však spojený s rizikom, že upravená
štruktúra bunkových stien môže mať
nepriaznivé účinky na mechanické vlast-
nosti rastliny, prípadne na jej prežívanie. 

� Úloha génového inžinierstva 
Okrem snáh o úpravu štruktúry bunkových
stien prebieha výskum aj v oblasti zníže-
nia ceny a zvýšenia výkonnosti enzýmov.
Enzýmy sa stávajú predmetom enzýmové-
ho inžinierstva. Ide o prípravu mutantov
s vylepšenými vlastnosťami. Obrovské
výskumné kapacity sa venujú vyhľadáva-
niu nových enzýmov využitím tzv. envi-
ronmentálnej genomiky, iným slovom,
metagenomiky. Vedci hľadajú inšpiráciu

v prírode. Veď s rozkladom bunkových
stien rastlín a využitím ich energie si den-
nodenne bežne dávajú rady kompostovis-
ká alebo tráviaci trakt prežúvavcov.
Výskumníci sú schopní z týchto zdrojov
izolovať súbor genómov mikroorganizmov,

ktoré vedci zatiaľ
nevedia samostatne
kultivovať. Takáto
environmentálna ale-
bo metagenomická
deoxyribonukleová
kyselina (DNA)
obsahuje obrovský
počet génov kódujú-

cich doteraz neobjavené enzýmy, ktoré
môžu pomôcť pri výrobe etylalkoholu z lig-
nocelulózy. 

� Geneticky upravené
mikroorganizmy 

Kvasinky Saccharomyces cerevisiae, dote-
raz využívané na produkciu etanolu, nema-
jú schopnosť produkovať štiepiace enzýmy,
a tak do nich vedci vnášajú gény z iných
mikroorganizmov, ktoré to dokážu. Výskum

je úspešný. Podarilo sa dokonca prerobiť
kvasinky tak, že si takéto enzýmy zabudo-
vávajú do svojej povrchovej štruktúry spo-
jením cudzorodých bielkovín s bielkovi-
nami vlastného povrchového plášťa. 

� Optimizmus na záver
Mnoho dnešných technických výdobytkov
si ľudstvo predtým nevedelo predstaviť.
V poslednom čase sa aj zásluhou sloven-
ských vedcov objavili enzýmy, rozklada-
júce polysacharidy dovtedy neznámym
spôsobom. Vyhľadávanie nových enzýmov
závisí od partnerstva metagenomikov s che-
mikmi. Výskum v tejto oblasti prináša
poznatky pre zelenú, ekologicky čistú ché-
miu, založenú na všestrannom využití
rastlinnej hmoty, v ktorej sa recykluje skle-
níkový plyn oxid uhličitý. A aj to je cesta,
ako znižovať jeho množstvo v atmosfére.

RNDr. Peter Biely, DrSc. 
Chemický ústav SAV
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Predpokladá sa, že do roku
2050 vzrastie spotreba
motorových palív minimálne
o 40 %, čo je varovné číslo.

Proces produkcie etanolu z lignocelulózy



TECHNICKÉ STAVBY

Novú budovu múzea s úžitkovou plo-
chou 32 000 m2 postavia spolu
s ďalším múzeom, knižnicou

a budovou opery v novej časti Datongu,
ležiaceho v provincii Šan-si. Stavať začali
v októbri 2011 a plánovaný termín dokon-
čenia je leto 2013. Počas návrhu spolupra-
covala s firmou Foster + Partners ako miest-
ny konzultant pekinská spoločnosť China
Architecture Design & Research Group. 
Väčšina konštrukcie objektu je ponorená
pod terén až do hĺbky 12 m a nad uprave-
ným okolím vyčnieva len strecha podopretá
nosnou konštrukciou zloženou zo sklone-
ných oceľových priehradových nosníkov
s úctyhodnými rozpätiami 75 až 130 m.

� Duch miesta a duch
veľkomesta

Názory, že strecha múzea pripomína cha-
rakteristické vrchy okolia miliónového
Datongu i celej provincie, dobre vystihujú

ducha miesta. Tvar stavby a jej orientáciu
však navrhovali s ohľadom na budúce budo-
vy centra. Tvar spojených pyramíd (ihla-
nov) strechy je odozvou požadovaného veľ-
kého rozpätia nad ústrednou galériou
múzea, vysokou 37 m, so svetlosťou viac
ako 90 m. Priestor je podľa potreby možné
rozdeliť na menšie výstavné priestory.
Návrh naklonených rovín strechy vyhovel
lepšie konštrukčným požiadavkám pries -
toru galérie ako bežný systém podporných
stĺpov. Štyri pyramídové konštrukcie tvo-
ria združený nosný systém a ich priehra-
dové nosníky s veľkým rozpätím musia
bezpečne preniesť všetky zvislé zaťaženia.
Špeciálne spoje pri podporách hlavných
nosníkov zase zachytávajú osové sily z prie-
hradových prútov spolu s priečnym zaťa-
žením celej nosnej konštrukcie. Zosilne-
nie a stabilizáciu strešnej konštrukcie
zabezpečujú prídavné výstuhy v strešných
hrebeňoch i v hlavných strešných hranách.

Priečne sily pôsobiace pri tepelnom zaťa-
žení zasa redukuje špeciálny podporný pru-
žinový systém.

� Hrdzavá a predsa
nehrdzavá strecha

Textúru mohutného objemu strechy, až 70 %
viditeľnej časti budovy, tvoria zakrivené oce-
ľové panely, tvarovo podobné tradičným
čínskym strešným krytinám, ale omnoho
väčšie. Ich hrdzavohnedý povrch z nehrdza-
vejúcej ocele a s výnimočnou izoláciou
zabezpečuje výbornú ochranu budovy pred
nepriaznivým počasím. Osvetlenie vnú-
trajšku múzea denným svetlom zabezpe-
čujú priamočiare bočné svetlíky s dvojitým
zasklením a diaľkovo ovládanými žalúzia-
mi. Sú vysoké 1 až 1,2 m a sledujú stúpa-
júce hrany pyramídových plôch. 
Všetky výstavné galérie múzea sa nachá-
dzajú vždy v rovnakej úrovni predmetného
podlažia, ktorého nosná stropná doska má
hrúbku 18 cm. Priestory galérií obopínajú
železobetónové nosné steny hrubé 30 až
50 cm a vysoké 7 až 13 m. Poslúžia ako pod-
stavce priestorových priehradových nosní-
kov podopierajúcich strechu. Budova je zalo-
žená na vŕtaných pilótach s priemerom 0,8 až
1 m dosahujúcich do hĺbky 10 až 15 m.
V priestoroch suterénu pamätali aj na zábra-
nu vnikania spodnej vody. Obvodové steny
postavili z vysokokvalitného vodotesného
betónu doplneného špeciálnou
tlakovou izoláciou a naviac celé
okolie budovy odvodnili celo-
plošným systémom drenáže.  

Ing. Juraj Reska

MÚZEUM
zostavené z pyramíd
� Stavba budovy Múzea umenia v severočínskom Datongu je
charakteristická strechou, ktorú tvoria štyri navzájom spojené
pyramídy. Projektovala ju londýnska firma vedená laureátom
prestížnej Pritzker Architecture Prize Normanom Fosterom.

Celkový pohľad
na maketu budovy múzea
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Pritzkerovu cenu založil v roku 1979
chicagsky milionár a majiteľ hote-
lovej siete Hyatt Jay A. Pritzker so

svojou manželkou Cindy. Cenu, dotovanú
sumou 100 000 $, udeľujú každoročne
v marci a slávnostne odovzdávajú v rôz-
nych častiach sveta (v roku 1993 na Praž-
skom hrade). Dostávajú ju žijúci architek-
ti bez ohľadu na rasu, vieru a ideológiu.
Laureátmi tejto prestížnej ceny sú naprík-
lad Ming Pei, Kenzo Tange, Oscar Nie-
meyer, Frank O. Gehry, Renzo Piano či sir
Norman Foster (niektoré z ich stavieb sme
predstavili aj v našom časopise). Prvou
ocenenou ženou bola v roku 2004 Zaha
Hadidová, ktorá zvíťazila v súťaži na pro-
jekt Čulenova v Bratislave. 

� Japonec narodený v Kórei
Cenu za rok 2013 dostal japonský archi-
tekt Toyo Ito, považovaný za jedného z naji-
novatívnejších a najvplyvnejších architek-
tov sveta. Ito sa narodil v roku 1941
v kórejskom meste Keijo (dnešný Soul,
v tom čase patrila Kórea Japonsku), no po
dvoch rokoch sa jeho rodina presťahovala
do Japonska. Ako tridsaťročný vyštudova-
ný architekt s praxou si založil vlastné
architektonické štúdio, nazvané pôvodne
Urbot (skratka z Urban Robot) a v roku
1979 ho premenoval na Toyo Ito and Asso-
ciates, Architects. 
Okrem vedenia štúdia pôsobí Ito ako pro-
fesor na Japan Women’s University, čo je
najstaršia a najväčšia zo súkromných

japonských univerzít, na ktorých môžu štu-
dovať len dievčatá (na niektorých z nich
dnes študujú už aj chlapci). Je tiež čest-
ným profesorom na University of North
London, učil ako hosťujúci profesor na
Columbia University v USA a vyučuje aj
na tokijskej Tama Art University. 

� Architektúra ako oblečenie
Komisia na udeľovanie Pritzkerovej ceny
2013 vo svojom zdôvodnení uviedla, že

Toyo Ito je tvorca nadčasových budov, kto-
rý súčasne odvážne mapuje nové cesty.
Jeho architektúra vyžaruje optimizmus,
ľahkosť i radosť a je preniknutá duchom
unikátnosti i univerzálnosti. Ito sa cíti poc-
tený najmä preto, lebo cena predstavuje
akceptovanie jeho pozície obrazoborca,
ktorý spochybnil ostatných sto rokov
modernizmu. Myslím si, že modernizmus
už dospel k svojim hraniciam alebo do sle-
pej uličky, povedal Ito, definujúci archi-
tektúru ako oblečenie pre obyvateľov miest.
Spomedzi množstva budov, ktoré navrhol,
je pyšný najmä na budovu knižnice Media-
theque v japonskom meste Sendai. Kniž-
nica vydržala bez narušenia konštrukčných
prvkov ničivé zemetrasenie v roku 2011.
Veľmi známymi Itovými stavbami sú dve
veže Porta Fira na okraji Barcelony, ktoré
akoby medzi sebou viedli dialóg. Jeho die-
lom je aj VivoCity, najväčšie obchodné
centrum v Singapure s plochou 140 000 m2.
Mesiac po otvorení ho navštívilo 4,2 milió-
na ľudí. Originálne riešil aj budovu firmy
Mikimoto v tokijskej štvrti Ginza. Jej von-

kajšiu nosnú konštrukciu tvoria dve oce-
ľové platne vzdialené od seba 200 mm,
medzi ktoré naliali betón. Veľkou Itovou
stavbou je Národný štadión s kapacitou
55 000 divákov v meste Kaohsiung na Tai-
wane so strechou veľkosti 14 155 m2,
pokrytou solárnymi článkami. Slávnostné
odovzdávanie Pritzkerovej ceny sa usku-
toční 29. mája v Knižnici a múzeu Johna
F. Kennedyho v Bostone. 

Rado Mlýnek

Štadión v taiwanskom Kaohsiungu

Budovy Porta Fira v Barcelone

PRITZKEROVA
cena 2013
� Spomedzi cien, ktoré každý rok udeľujú architektom alebo
nimi oceňujú ich diela, je najvýznamnejšia Pritzkerova cena,
ktorá má vo svete architektúry prestíž Nobelovej ceny.
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ČO PÍŠU INÍ

Japonskí experti v marci, podľa médií
ako prví na svete, vyťažili plyn z metá-
nového hydrátu, ktorý je známy aj ako

plynový hydrát či horľavý ľad. Tento zdroj
energie by mohol krajinu zachrániť od
nedostatku, s ktorým zápasí od havárie
jadrovej elektrárne vo Fukušime. O výsled-
ku experimentálnej ťažby pod morským
dnom neďaleko japonského pobrežia infor-
movala agentúra AFP.
V oblasti morskej priekopy Nankai, juho-
východne od hlavného ostrova Honšú,
kde plyn vyťažila spoločnosť Japan Oil,
Gas and Metals National Corp., sa nachá-
dza minimálne 1,1 bil. m3 plynu, čo zod-
povedá približne 12 rokom japonskej spo-

treby energie, ktorú v súčasnosti kryje
iba dovoz. 
V Európe sú ložiská horľavého ľadu pri
pobreží Španielska, Škandinávie a Veľ-
kej Británie. Ťažba v mori by bola pre
Európanov prijateľnejšia ako vŕtanie
a púšťanie chemikálií do bridlíc. Aj pre-
to by najnovšie japonské objavy mohli
Európe pomôcť dostať sa k lacnejším zdro-
jom energie. Metánové hydráty, čiže ložis-
ká plynu v pevnom skupenstve uzavreté
v ľadových kryštáloch, sú potenciálne
obrovským zdrojom energie. Ľudstvu by
vystačila na nasledujúcich tritisíc rokov.
No kým sa energetici tešia, ekológovia
varujú pred obrovským rizikom ťažby, kto-

rá môže mať katastrofálne dôsledky pre
celú planétu. Horľavý ľad vzniká v mies-
tach, kde oceán dosahuje hĺbku viac ako
500 m a celosvetové zásoby odhadujú na
250 triliónov m3. 

Milan Debnár, Trend 14/2013
Foto: Methane Hydrate Research Center

Prenikanie farieb do organizmu potvrdzu-
jú výsledky výskumníčok zo Slovenskej
technickej univerzity. Syntetické farbivá sú
zložkami prípravkov bežného života, takže
ich prijímame opakovane a počas dlhých
rokov. Vedecká obec je v súčasnosti znepo-
kojená zdravotnými rizikami najmä azo-
farbív a trifenylmetánových farbív. Zatiaľ
čo tráviaci trakt po požití farbivo čiastoč-
ne rozkladá a zneškodňuje, pri prieniku do
štruktúr kože sa dostáva priamo do krvné-
ho obehu. Naše najnovšie výsledky doka-
zujú, že to môže mať ešte závažnejšie dôsled-
ky na zdravie, vysvetľuje doc. Ing. Jarmila
Hojerová, PhD., z Fakulty chemickej a potra-
vinárskej technológie STU. V rámci dokto-
randskej práce Mgr. Marianny Lucovej,
PhD., sa kolektív okrem iného zameral na
hodnotenie predovšetkým často používanej
brilantnej modrej (na obale kozmetiky je
identifikovateľná kódom CI 42090, na oba-
le potravín kódom E133) a patentnej
modrej (CI 42051, resp. E131).

Cez nepoškodenú pokožku farbivá do
živých štruktúr organizmu neprenikali.
Iným prípadom je pokožka narušená bež-
ným holením alebo depilovaním. Najvý-
raznejší prienik farbív do živých vrstiev
kože sme zaznamenali pri aplikácii prí-
pravkov s obsahom liehu (pleťovej vody,
lotionu a gélu po holení), ktoré sú nimi
často prifarbované, hovorí Jarmila Hoje-
rová. 

� Prasacie ucho

Keďže v Európskej únii je od roku 2009
testovanie kozmetiky na živých zviera-
tách zakázané, výskumníčky hodnotili
vstrebávanie cez pokožku v špeciálne
upravených difúznych komôrkach. Použi-
li holením narušenú kožu z prasacieho
ucha, ktorú Svetová zdravotnícka organi-
zácia, Európska komisia a OECD uzná-
vajú ako vyhovujúcu náhradu za ľudskú
kožu. Prienik farbív zo slín počas lízania
lízaniek a tvrdých cukríkov zasa výskum-
níčky hodnotili sliznicou z prasacieho
jazyka. Hoci množstvo vstrebaných far-
bív nebolo veľké, aj tak by nám nemalo
byť ľahostajné, že sa cez sliznicu dostá-
vajú priamo do krvného obehu. Výsled-
ky výskumu publikovali v renomovanom
časopise Food and Chemical Toxicology.
V súčasnosti sa kolektív doc. Hojerovej
venuje hodnoteniu, ako cez pokožku pre-
nikajú ultrafialové filtre (zdravotne kon-
troverzné chemické látky) v prípravkoch
na opaľovanie, ako aj parabény (konzer-
vačné látky podozrivé z narúšania hor-
monálneho systému človeka), používané
v širokom spektre kozmetiky.

AH

ENERGIA
v horľavom ľade
� Japonci otvorili novú éru energetiky, ale možno aj
ekologickú Pandorinu skrinku.

POZOR
na modrú!
� Dávajte si pozor na kozmetiku, ktorú používate po holení
či depilovaní. Precízne si všímajte zloženie lízaniek, tvrdých
cukríkov a cmúľacích pastiliek.

doc. Jarmila Hojerová (vľavo)
a doktorandka Silvia Pažoureková
v laboratóriu



Vytlačené siete kvapiek by mohli
byť stavebnou jednotkou novej
technológie dodávania liekov na

potrebné miesta na tele. Možno ich jed-
ného dňa využijeme aj na náhradu poško-
deného tkaniva. Pretože siete kvapiek sú
syntetické, nemajú genóm a nerozmno-
žujú sa, vyhnú sa niektorým problémom
spojeným s vývojom umelého tkaniva.
Hagan Bayley z Oxfordskej univerzity
povedal, že sa nesnažia vytvoriť detailnú
kópiu tkaniva, chcú len vytvoriť materiál,
ktorý dokáže prevziať funkcie vykoná-
vané tkanivom. Jeho tímu sa podarilo
dokázať, že je možné vytvoriť siete
z desiatok tisícov navzájom prepojených
kvapiek. Môžu obsahovať bielkovinové
póry na vytvorenie kanálikov fungujú-
cich ako nervy, teda prenášajúcich elek-

trické signály z jedného konca materiá-
lu na druhý. 
Každá z kvapiek má priemer približne 50
mikrónov. Napriek tomu, že ich veľkosť
je päťnásobkom veľkosti živých buniek,
vedci nevidia dôvod, prečo by sa siete

v budúcnosti nedali zmenšiť. Dokážu byť
stabilné celé týždne. Bayley dodal, že
konvenčné 3D tlačiarne takéto siete kva-

piek nedokážu vytvoriť. Preto si v oxford-
skom laboratóriu zostrojili vlastný pro-
totyp tlačiarne. Momentálne vraj vytvo-
rili siete maximálne z 35 000 kvapiek.
Veľkosť siete, ktorú dokážu vytvoriť, je
však limitovaná len časom a finančnými
prostriedkami. Na svoj experiment použi-
li dva rôzne druhy kvapôčok, no v prí-
pade potreby by bolo možné skombino-
vať aj 50 druhov kvapiek. 
Siete kvapôčok sa po vytlačení ohýbajú
do rôznych tvarov. Napríklad plochá plat-
nička podobná okvetným lístkom môže
byť naprogramovaná, aby sa ohla do for-
my dutej loptičky podobným spôsobom,
ako sa hýbu svaly. Tento pohyb funguje
na báze rozdielov v množstve aktívnych
častíc samovoľne prenikajúcich polo-
priepustnou membránou, ktoré spôsobu-
jú prechod vody z jednej kvapôčky do
druhej.

JK,
prevzaté z originálu 3-D Printer Can Build

Synthetic Tissues na sciencedaily.com

ČO PÍŠEME MY?
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Na našom portáli www.eQuark.sk
sa dočítate aj toto:

3D TLAČIAREŇ
vytvára umelé tkanivá
� Špeciálne vyrobená programovateľná 3D tlačiareň dokáže
vytvoriť materiál s viacerými vlastnosťami živého tkaniva.
Nový materiál sa skladá z tisícov prepojených kvapiek vody
obalených tukovým filmom.

Výhercovia súťaží
z marcového Quarku
Súťaž o poukážky na kurzy Centra
bezpečnej jazdy
Na otázku Kde sa nachádza Centrum
bezpečnej jazdy? správnu odpoveď pri
Orechovej Potôni poslali aj: Hana Lip-
táková z Dobšinej, Cyril Celuch zo Sver-
zova a Radoslav Revťák z Košíc.

Súťaž o Philips Dryer & Curler
HP8292 – sušič a kulmu
Obrovské množstvo odpovedí prišlo na
súťažnú otázku Akú úlohu má funkcia
TemPrecision?
Spomedzi správnych odpovedí, že ide
o funkciu zabraňujúcu presušeniu a spá-
leniu vlasov, sme vyžrebovali Ing. Zuza-
nu Mištinovú z Trnavy.
Výhercom srdečne blahoželáme. Ak ste
nevyhrali, nesmúťte a zapojte sa do súťa-
ží aj v tomto čísle Quarku. Redakcia

Postgraduálny študent seizmológie na Uni-
verzite v Utahu Jamie Farrell prišiel na toh-
toročnom zasadnutí Americkej seizmolo-
gickej spoločnosti s tým,
že magmatický kotol
supersopky v Yellowsto-
ne je podľa jeho objavu až
o polovicu väčší. Práve
informácie o rozmeroch
kotlov nahovárajú seiz-
mológom o živote a čin-
nosti sopiek. Ako povedal
Farell, vulkán s takým
množstvom magmy môže pochovať až polo-
vicu Spojených štátov pod metrový lávový
nános. Masívny kotol spôsobuje stúpanie

terénu a hydrotermálne aktivity v prostre-
dí s veľkým množstvom návštevníkov.
Pôvodne sa myslelo, že kotol Yellowston-

skej sopky je zložený
z menších útvarov, avšak
nové geologické priesku-
my objavili, že je to jeden
gigantický objekt v tvare
banánu, dlhého 60 km,
širokého 30 km celkovo
v hĺbke 1 až 5 km. Aj keď
sa posledná erupcia stala
pred 70 000 rokmi, vedci

Yellowstonskú sopku nepodceňujú. Na dru-
hej strane sa však jej oživenia neobávajú
najbližších 10 000 rokov. MV

� SUPERSOPKA
Yellowstone prekvapila



MLADÍ A VEDA
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Slovenským súťažiacim sa
podarilo získať po jednom
z každého z prvých troch
umiestnení, čím sa Slovensko
zaradilo na 7. miesto v tabuľ-
ke najúspešnejších krajín. Ten-
to rok doplnila tradičný zo-
znam súťaží aj nová, s názvom
Line Follower LEGO. Je to
špeciálna kategória pre roboty
zostavené z kociek Lega a je
určená začiatočníkom. Práve
v tejto kategórii zahviezdil
Milan Šnapko s robotom

LiFo, keď získal zlatú medai-
lu. Milan je žiakom 9. ročníka
ZŠ s MŠ Chlebnice a v škole
navštevuje robotický krúžok
pod vedením zástupcu riadi-
teľky školy PaedDr. Karola
Pauchlyho. Už minulý rok sa
mu podarilo získať 3. miesto
v súťaži Trenčiansky robotic-
ký deň, 2. miesto v národnej
súťaži RoboCup Junior, dve
štvrté miesta v súťaži Istrobot
a postup do Belgicka v rámci
súťaže Festival vedy a techni-

ky. Jeho robot B2S je vlastnej
konštrukcie, jadro tvorí mikro-
kontrolér Atmel AVR ATme-
ga8, na snímanie čiary je
použitých 5 ks IR LED a foto-
tranzistorov a tehlu deteguje IR
LED s časovacím obvodom
555. Robot je naprogramova-
ný v jazyku C tak, aby sa
mohol samostatne rozhodnúť
na základe vstupných hodnôt
zo snímačov.
V kategórii Line
Follower Enhan-
ced druhé miesto
obsadil Lukáš Pa -
riža, študent FEI
STU, s robotom
Nite 3. Hoci mal
tento robot súťažiť
pôvodne iba v ka -
tegórii Linefollo-
wer (Stopár), vďa-
ka malým roz-
merom (115 x 95 x
35 mm, hmotnosť
len 104 g) a použi-
tým senzorom do -

káže pretekať aj v iných disci-
plínach. Bronzovú medailu pre
Slovensko získal opäť Milan
Šnapko s robotom B2S. Pri
záverečnom odovzdávaní cien
si tak návštevníci a súťažiaci
mohli vypočuť aj slovenskú
hymnu. Škoda vypadnutia
obhajcu minuloročného prven-
stva Andreja Lenčuchu s robo-
tom Lenčo v druhej finálovej
jazde. PaedDr. Karol Pauchly

� ROBOTICKÉ
MEDAILY
z Viedne

Koncom marca sa vo Viedni konal jubilejný
10. ročník súťaže RobotChallenge.
Ide o najväčšiu robotickú súťaž v Európe.
Počas desiatich rokov sa súťaže zúčastnilo
viac ako tisíc robotov z 31 krajín celého
sveta v 15 rôznych kategóriách.

Cena Fantázie zahŕňa tri fan-
tastické žánre, z ktorých náš
časopis, vďaka svojmu zame-
raniu, uprednostňuje práve
sci-fi. Ak si spomínate, vo
februári sme vyhlasovali
podobnú súťaž pre deti, jej
výsledky by sme mali poznať
už tento mesiac. Ak máte lite-
rárne ambície, fantáziu, veda
vám nie je vzdialená a detskú
súťaž ste nestihli, je tu ďalšia
šanca prezentovať svoje lite-
rárne pokusy. Uzávierka pri-
jímania súťažných textov je
31. 5. 2013.

Rovnaký žáner ako Quark si
vybrala aj spoločnosť Intel, kto-
rá už tretí rok pomáha Fantázii
hľadať tú najlepšiu sci-fi
poviedku spomedzi súťažiacich
textov. Víťaza Ceny spoloč-
nosti Intel pre najlepšiu sci-
-fi poviedku ocení hodnotným

hardvérom vlastnej značky.
Pavel Svoboda zo spoločnosti
Intel hovorí: Science fiction
a Intel sú v podstate nerozluč-
ná dvojica. Potvrdzuje to aj to
šialené tempo napredovania

technológií. Kto by si bol pred
niekoľkými rokmi čo i len pred-
stavil, že svoje ultrabooky (ten-
ké, ľahké a výkonné noteboo-
ky) budeme ovládať dotykom
či inými gestami? Že klasické
počítače, ako ich poznáme ešte
z 20. storočia, na seba prebe-
rú úplne iné úlohy a my so
sebou budeme nosiť výkonovo
podobné smartfóny alebo
tablety? Že autá nám budú
pomáhať organizovať svoj deň,
odporúčať cestu i rezervovať
letenky? Bez odvážnej fantázie
a ľudí, ktorí dokážu snívať, by
ani dnešné počítače neboli tým,
čím sú. Preto tvrdím, že pod-
pora literatúry má zmysel
a každý rok nás nové a skvelé
poviedky utvrdzujú v tom, že na
Slovensku je množstvo kvalit-
ných autorov a ľudí, ktorí si
nenechajú zobrať svoje sny.
Aj vy môžete rozhodnúť, kto-
rá poviedka je najlepšia na
portáli kultura.sme.sk, kde
bude môcť každý čitateľ pri-
deliť jednej z poviedok svoj
hlas.
Viac sa dozviete na
http://cena.fantazia.sk.

� LITERÁRNA
súťaž

O najlepšiu poviedku žánrov sci-fi,
fantasy a horor

V minulých rokoch aj Quark uverejňoval víťazné
poviedky úspešnej poviedkovej súťaže Cena
Fantázie, a tak sa v tomto ročníku stáva jej
mediálnym partnerom.

Víťazka Ceny spoločnosti Intel
za rok 2012 Ružena Srnková

s Ivanom Aľakšom,
administrátorom súťaže, pri

preberaní ocenenia na knižnom
veľtrhu Bibliotéka

Foto: Ján Žižka 

Úspešný
Milan Šnapko

a robot LiFo
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Keďže školské laboratóriá
nedokážu držať krok s najnov-
šou technikou a technológiou
používanou v tých najmoder-
nejších priemyselných podni-
koch, mnohé podniky, ktorým
chýbajú kvalifikovaní odbor-
níci, ponúkajú školám pomoc.
Príkladom veľmi dobrej a oboj-
stranne prospešnej spolupráce
medzi priemyslom a vzdeláva-
cou inštitúciou je spolupráca
Technickej univerzity v Koši-
ciach (TUKE) so spoločnosťou
Volkswagen Slovakia. Tá sa
datuje od roku 2003, keď sa
Volkswagen Bratislava (dnes
Volkswagen Slovakia) obrátil
na Fakultu elektrotechniky
a informatiky TUKE s požia-

davkou na rozšírenie výučby
predmetov z oblasti automobi-
lovej elektrotechniky a elek-
troniky. Prvé laboratórium
automobilovej elektroniky, kto-
ré bolo vybudované a postup-
ne rozširované s podporou VW
Bratislava, uviedli do činnosti
v máji 2004. Koncom marca
tohto roku otvorili na TUKE
ďalšie špičkové laboratórium
automobilovej techniky, ktoré
špeciálnym zariadením, tzv.
e-simulátorom, vybavil Volks-
wagen Slovakia. Prof. Anton
Čižmár, rektor košickej Tech-
nickej univerzity, ocenil pomoc
automobilky: Sme veľmi vďač-
ní spoločnosti VW SK za ich
vklad do modernizácie našich

laboratórií. Benefitom tejto
spolupráce sú kvalitní inžinie-
ri. V novom laboratóriu sú na
paneloch rozmiestnené takmer
všetky prvky elektrickej a elek-
tronickej výbavy automobilu
Audi Q7 (ten sa vyrába v Bra-
tislave). Študenti spoznajú aj
konštrukciu komponentov,
kabeláž a konektory ucelených

systémov, ku ktorým sa nie je
možné dostať v hotovom vozid-
le. Pomocou špeciálneho soft-
vérového a hardvérového vyba-
venia môžu študenti vykonávať
diagnostické činnosti, sledovať

komunikáciu medzi jednotli-
vými riadiacimi jednotkami aj
simulovať rôzne jazdné situá-
cie. Zaujímavosťou je, že bra-
tislavský závod Volkswagen je
svetovým unikátom – je jedi-
ným na svete, v ktorom sa
vyrábajú modely piatich zna-
čiek (Volkswagen, Audi, Ško-
da, Seat a Porsche). RM

� NOVÉ LABORATÓRIUM
na TUKE

Fakulta chemickej a potravi-
nárskej technológie STU ešte
na jeseň uviedla do skúšobnej
prevádzky Národné centrum
nukleárnej magnetickej rezo-
nancie. Jeho hlavným cieľom
je dobudovanie prístrojovej
a vedomostnej infraštruktúry
a zjednotenie jednotlivých pra-
covísk na Slovensku. Poskytne
prístrojové zázemie pre viac
ako 100 vedeckých projektov
a pre 20 projektov aplikované-
ho výskumu. Centrum tvorí
šesť špecializovaných praco-
vísk, laboratórií, ktoré sa budú
zaoberať skúmaním nových
spôsobov využívania nukleár-

nej magnetickej rezonancie
(NMR) v prírodných vedách.
Na fakulte bude pôsobiť jeho
riadiace centrum, ďalšie labo-
ratóriá sa nachádzajú na Príro-
dovedeckej fakulte Univerzity
Komenského, Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Pavla Joze-
fa Šafárika v Košiciach, Fakul-
te elektrotechniky a informati-

ky Technickej univerzity
v Košiciach, Chemickom ústa-
ve Slovenskej akadémie vied
(SAV) a Ústave merania SAV.
Na Fakulte chemickej a potra-
vinárskej technológie STU
pôsobí centrum pre metabo-
lizmus a potraviny, ktorého

hlavnou súčasťou je prístroj
NMR spektrometer. 
Dôležitou súčasťou nukleárnej
magnetickej rezonancie sú tzv.
spektroskopické aplikácie,
pomocou ktorých dokážu ved-
ci presne určiť zloženie a geo-
metriu molekúl skúmanej lát-

ky. Vedci tak budú môcť
detailnejšie skúmať
napríklad bielkoviny
zodpovedné za Alzhei-
merovu chorobu a pri-
niesť nové možnosti jej
liečby alebo určovať zlo-
ženie aktívnych substan-
cií liekov a umožňovať
tak rýchle odlíšenie fal-
zifikátov od originálu,
vysvetľuje prof. Ján Šaj-
bidor, dekan fakulty. 
Ako to však súvisí s No -
belovou cenou? Ak budú
môcť naši vedci pracovať
v moderných laborató-
riách, majú veľkú šancu
dopracovať sa k špičko-
vým výsledkom. A to už
je šanca získať Nobelo-
vu cenu... ZP

� BLIŽŠIE
k Nobelovej cene?

Jednou z ciest, ako sa dá nazerať do vnútra
hmoty bez jej vonkajšieho porušenia, je aj
metóda nukleárnej magnetickej rezonancie.

Nie je žiadnym tajomstvom, že naše školstvo 
(či už stredné alebo vysoké), zamerané na
vzdelávanie v technických odboroch, nemá
dostatok vlastných prostriedkov na priebežnú
modernizáciu svojich laboratórií.

Generálny riaditeľ Sekcie vedy
a techniky na MŠVV SR Róbert

Szabó a rektor STU
prof. Róbert Redhammer

v novootvorenom Národnom
centre nukleárnej magnetickej

rezonancie
Foto: JM



Redakčný
MONITOR
Už niekoľko rokov pretrvávajúca hospo-
dárska kríza sa podpísala aj na organizo-
vaní rozličných medzinárodných vedec-

kých konferencií či iných podujatí, na ktoré
organizátori pozývali tradične novinárov
z celej Európy. Pripravovali pre nich špe-
ciálny program vo vedeckých inštitúciách
či laboratóriách, a tak sme sa aj my s Quar-
kom dostali na miesta, ktoré normálne nie
sú dostupné. Sme vďační za všetko, čo sme
mohli vidieť a zažiť, aby sme sa s našimi
autentickými dojmami mohli potom pode-

liť s vami. Hoci sa to nezdá, absolvovanie
takejto cesty je poriadna drina, nič závide-
niahodné. Program (samozrejme, v anglič-
tine) sa väčšinou začína ráno a s prestáv-
kami na občerstvenie trvá do neskorých
nočných hodín. Potom mŕtvi od únavy
padáme do postele, aby sme na druhý deň
pokračovali v rovnakom tempe. Nasleduje
postávanie na letiskách a cesta domov, spra-
covanie všetkých nových informácií a hlav-

ne, dobehnutie prá-
ce, ktorá sa nám
v redakcii za ten
čas nakopila... Ni -
kto zo žurnalistov
však túto námahu
neľutuje. A preto sa
jej dobrovoľne pod-
dávame aj na práve
prebiehajúcej naj-
chýrnejšej svetovej
študentskej vedec-
kej súťaži Intel
ISEF v arizonskom
Phoenixe alebo na
tradičnom environ-
mentálnom podu-

jatí Green Week v Bruseli. O tom, čo zaují-
mavé obe podujatia ponúkli, sa dočítate
v júlovom čísle Quarku.

Jana Matejíčková
šéfredaktorka
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Opýtali sme sa
jazykovedcov...
... na používanie slovného spojenia dcé-
rina spoločnosť

Výrobná, obchodná alebo iná spoločnosť,
ktorá založí ďalšiu spoločnosť (alebo aj
ďalšie spoločnosti) a zvyčajne má v nej
podiel a kontroluje ju, nazýva sa mater-
ská spoločnosť. V jazykovej praxi sa na
pomenovanie spoločnosti založenej
materskou spoločnosťou niekedy používa
slovné spojenie dcérina spoločnosť. Uve-
dieme doklady z internetu: Inwatech, dcé-
rina spoločnosť holdingu Rial Systems, sa
úzko špecializuje na oblasť skladovej logis-
tiky. – Minister dopravy plánuje vypísať
súťaž na prevádzkovanie rýchlikovej
dopravy, vážnym záujemcom je napr. dcé-
rina spoločnosť veľkej StudentAgency.
V slovnom spojení dcérina spoločnosť
je prívlastok vyjadrený privlastňovacím
prídavným menom dcérina, ktoré má
význam „patriaca dcére, čo je vo vlast-
níctve dcéry“. Slovné spojenie dcérina
spoločnosť má teda význam „spoločnosť
vo vlastníctve dcéry“, ako sa vlastníctvo
vyjadruje aj v slovných spojeniach mat-
kina spoločnosť, otcova spoločnosť, bra-
tova spoločnosť. O to však v uvedených
vetách nejde.
Na pomenovanie spoločnosti, ktorú zalo-
žila materská spoločnosť, je náležité
používať slovné spojenie dcérska spo-
ločnosť, v ktorom je vzťahové prídavné
meno dcérska, napr. MUNTech je dcér -
ska spoločnosť ZMOS-u, ktoré ju vlast-
ní spolu s martinskou firmou CORA
GEO, s.r.o. – Dcérska spoločnosť bola
podľa Slovenskej pošty založená preto,
aby bola konkurencieschopná na trhu
platobných služieb... (Doklady sú takis-
to z internetu.)
Nevhodné používanie slovného spojenia
dcérina spoločnosť na pomenovanie spo-
ločnosti založenej materskou spoločnos-
ťou v niektorých slovenských textoch je
ovplyvnené českými textami a vyplýva
z toho, že tvorcovia slovenského textu si
neuvedomujú rozdiel medzi českým pri-
vlastňovacím prídavným menom dceři-
na s krátkym a na konci, napr. dceřina
práce, dceřina smrt, ktoré má v sloven-
čine ekvivalent dcérina, t. j. dcérina prá-
ca, dcérina smrť, a českým vzťahovým
prídavným menom dceřiná s dlhým á na
konci, napr. dceřiná společnost, dceřiná
buňka, ktoré má v slovenčine ekvivalent
dcérska, teda dcérska spoločnosť, dcérs-
ka bunka. 

PaedDr. Matej Považaj, CSc.
Jazykovedný ústav

Ľ. Štúra SAV

Ako ste si iste všimli, od apríla sa o profil časopisu Quark
na Facebooku stará nový administrátor, študent, ktorý je
veľmi akčný. Napriek niektorým nepresnostiam, alebo

chybičkám, ktoré pri tom vznikajú, sme veľmi radi, že jeho prácu oceňujete.
Ďakujeme, Samuel! 

Portál, na ktorom sa
dozviete najviac noviniek
Viete o tom, že si môžete predplatiť Quark aj v elektronickej
podobe? Prihláste sa na portáli equark.sk, nájdite ikonu
QuarkPDF, kliknite na ňu, zadajte kód, ktorý sme vám poslali,
a môžete sa začítať do nového čísla Quarku. Aj elektronické

predplatné si môžete objednať objednávacím lístkom na 2. strane. Všetci
predplatitelia papierového časopisu, ktorí o to požiadajú na adrese: pred-
platne@perfekt.sk, dostanú prístupový kód bezplatne. 
Na portáli nájdete aj informácie o rozličných pripravovaných výstavách ale-
bo prednáškach. Stačí, ak si otvoríte rubriku Podujatia. Ak však sami orga-
nizujete akcie, na ktoré chcete pozvať verejnosť, pridajte ich do tejto rubri-
ky. Jedinou podmienkou je, že sa musíte zaregistrovať. 
Samozrejme, portál equark.sk má svoj profil aj na Facebooku. Staňte sa jeho
fanúšikmi ☺.

Želáme vám príjemné chvíle strávené na portáli eQuark.sk.



1. Švajčiarska energetická spoločnosť
plánuje umiestniť na Neuchâtelské jaze-
ro tri plávajúce solárne elektrárne posta-
vené na kruhových ostrovčekoch s prie-
merom: 
a) 20 m
b) 25 m
c) 30 m
d) 35 m
2. Dolet nového lietadla Iľjušin s ozna-
čením Il-476 je bez nákladu:
a) 8 200 km
b) 8 700 km
c) 9 200 km
d) 9 700 km

3. Najatých profesionálnych vojakov,
žoldnierov, začali vo väčšej miere využí-
vať až od:
a) 13. storočia
b) 14. storočia
c) 15. storočia
d) 16. storočia
4. Deň na Venuši:
a) trvá 197 dní
b) trvá 213 dní
c) je dlhší ako venušský rok
d) je dlhší ako pozemský rok
5. Lignocelulóza sa skladá:
a) z celulózy, hemicelulózy a lignínu
b) z celulázy, bielkovín a cukrov
c) z hemicelulózy a polysacharidov
d) z lignínu, bielkovín a cukrov
6. Prvou ženou ocenenou Pritzkerovou
cenou bola:
a) Kazujo Sedžimaová
b) Zaha Hadidová
c) Eva Jiřičná
d) Zoka Zolová

7. Dvanásta medzinárodná konferencia
o kvázikryštáloch ICQ12 sa uskutoční
v septembri 2013:
a) v Debrecíne
b) v Krakove
c) vo Vilniuse
d) v Rige
8. Mrežovka hviezdovitá sa k nám dosta-
la pravdepodobne počas 1. svetovej voj-
ny spolu s ovčou vlnou:
a) zo Švajčiarska
b) z Rakúska
c) z Nového Zélandu
d) z Austrálie
9. Hlavnými motívmi nových euroban-
koviek sú opäť prvky architektonických
štýlov siedmich období európskej kul-
túrnej histórie, pričom na päťeurovke
je architektúra: 
a) antiky
b) románskeho slohu
c) gotiky
d) osvietenstva
10. Čínsky navigačný systém BeiDou by
mal disponovať až 35 funkčnými sate-
litmi a pokryť celý svet v roku:
a) 2019
b) 2020
c) 2021
d) 2022
11. Celosvetové zásoby metánového
hydrátu odhadujú na: 
a) 250 biliónov m3

b) 750 biliónov m3

c) 250 triliónov m3

d) 750 triliónov m3

12. V oxfordskom laboratóriu zostroji-
li vlastný prototyp 3D tlačiarne a vytvo-
rili sieť kvapiek vody obalených tuko-
vým filmom v množstve:
a) 35 000 kvapiek

b) 43 000 kvapiek
c) 48 000 kvapiek
d) 52 000 kvapiek
13. Farbivo brilantná modrá (E133), pre-
nikajúce do krvného obehu cez pokož-
ku narušenú holením a depilovaním, sa
v kozmetike označuje kódom:
a) IC 41090
b) CI 41090
c) CI 42090
d) IC 42090
14. V rokoch 1960 až 2010 západ Euró-
py zasiahli hlboké tlakové poruchy, ich
počet bol:
a) 23
b) 17
c) 29
d) 34

15. V apríli 2029 nastane najtesnejšie
priblíženie asteroidu Apophisu k Zemi.
Preletí od nás vo vzdialenosti najmenej:
a) 30 800 km
b) 31 300 km
c) 34 500 km
d) 37 200 km
16. Najväčšia robotická súťaž v Európe
sa volá:
a) Istrobot
b) European Land-Robot Trial
c) RobotChallenge
d) RoboGames
17. Posledný májový deň je:
a) Medzinárodným dňom zdravotných
sestier
b) Svetovým dňom telekomunikácií
c) Medzinárodným dňom múzeí
d) Svetovým dňom bez tabaku
18. V období májového novu sa presne
na rozhraní súhvezdí Panna a Váhy
nachádza planéta:
a) Mars
b) Jupiter
c) Saturn
d) Merkúr

OTESTUJTE SA
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MÁJOVÝ 
test pozornosti
� Test vám pomôže určiť, ako pozorne ste čítali májový Quark.
Ak ste niečo prehliadli a neviete odpoveď, vráťte sa k článku
a hneď bude po probléme. Správne odpovede na otázky si
môžete ako vždy overiť na strane 46.

Plávajúca solárna elektráreň

Mrežovka červená

Kváziperiodický obrazec
z Imámovej mešity
v Isfaháne
Obrázok:
Peter J. Lu



Hlavolamy
1. ÚLOHA 
V každej časti kruhu je ukryté jedno slovo. Dokážete ho nájsť?

2. ÚLOHA
Ktorý z obrázkov je iný?

3. ÚLOHA
Kováč má za úlohu spojiť päť retia-
zok zložených z troch ohniviek do
jednej dlhej reťaze. Postačia mu na
to tri zvary?

KM

Matematické rébusy
4. ÚLOHA
Robotníci na stavbe mosta pracovali nepretržite 100 dní. Prvý pra-
covný deň bol utorok. Na ktorý deň týždňa pripadol posledný deň
práce?

5. ÚLOHA
Usporiadajte päť kotú-
čov s mnohouholníkmi
podľa obrázka. Na jeden
ťah môžete presunúť
jeden kotúč pozdĺž spoj-
nice na vedľajšie voľné
miesto. Dokážete na -
vzájom vymeniť kotúč
s hviezdou za kotúč so
šesťuholníkom? Aký
minimálny počet ťahov
na to treba?

6. ÚLOHA 
Z jedného miesta sa rovnakým smerom vybrali dve korytnačky.
Jedna prešla za minútu 120 cm, druhá 90 cm. Aká vzdialenosť
bude medzi nimi o 10 minút?

7. ÚLOHA
Obrazec treba vyfarbiť tak, aby žiadna dvojica susediacich oblas-
tí nemala rovnakú farbu. Aký minimálny počet farieb je na to
nevyhnutne potrebný?

8. ÚLOHA
Ktoré zo zobra-
zených geome-
trických tvarov
možno vytvoriť
pomocou jediné-
ho rezu kockou?

JS

AEROBIK PRE MOZGOVÉ BUNKY
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� Hoci vás voňavá májová príroda volá na prechádzky, určite si nájdete čas aj na prevetranie svojej
sivej mozgovej hmoty nasledujúcimi úlohami. Veríme, že sa pri nich zabavíte. Správne riešenia nájdete
zase na strane 46.
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ČÍTANIE Z NOVEJ KNIHY

Pavol a Juraj Iványiovci
Či tu bude požehnania?

(Úryvok)

Juraj Iványi sa narodil 20. júna 1934
v Michalovciach. Po maturite šiel štu-
dovať medicínu do Prahy rovnako ako

jeho o štyri roky starší brat Pavol, ktorý
sa narodil 26. mája 1930 v Košiciach.
Otec, verejný notár, považoval zamest-
nanie lekára za jedno z mála bezpečných
povolaní. Mal pravdu, boli päťdesiate
roky; v Československu sa masovo zatý-
kalo, prebiehali komunistami vykon-
štruované monsterprocesy, páchali sa jus-
tičné vraždy. Nebolo tu požehnania. Byť
lekárom bolo iste lepšie ako byť právni-
kom. Napodiv, v tej dobe boli na praž-
skej Lekárskej fakulte výborné pod-
mienky pre vedeckú prácu – študent sa
v rámci rôznych programov pridal na
nejaké pracovisko ako pomocná sila
a mohol sa pritom venovať vede. Juraj
takto trávi všetok svoj voľný čas v Ústa-
ve klinickej biochémie. Za svoju prvú
vedeckú prácu O vzťahu protilátok k séro-
vým bielkovinám získava v roku 1956 na
celoštátnom zjazde študentskej vedeckej
spoločnosti prvú cenu. Starší Pavol, s kto-
rým Juraj spolupracuje, pôsobí v Biolo-
gickom ústave v laboratóriu Milana Haše-
ka, ktorý predtým objavil imunologickú
toleranciu. Pavol sa však v jeho labora-
tóriu venuje inej problematike – študuje
krvné skupiny králikov. V budúcnosti sa
mu skúsenosti zo zvieracieho modelu
zídu v Paríži v laboratóriu Jeana Daus-
seta. Tam Pavol spolu so svojou ženou
Dagmar za šesť mesiacov svojho pobytu
kľúčovo prispieval k objaveniu molekúl
ľudského histokompatibilného systému
(HLA), za čo Dausset neskôr dostáva
Nobelovu cenu. HLA molekuly nachá-

dzajúce sa na povrchu bielych krviniek
sú nevyhnutné pre správne fungovanie
imunitného systému a práve ony sú zod-
povedné aj za problémy pri orgánových
transplantáciách, keď organizmus roz-
pozná nové tkanivo od darcu ako nebez-
pečné, a preto ho napáda. 
V roku 1968 je práve Juraj s manželkou
Lídou na dovolenke v Anglicku a do
Československa vtrhnú vojská Varšavskej
zmluvy. Manželia sa už nevrátia. Doma
nebolo požehnania. Vďaka priateľstvu
s anglickými kolegami má Juraj od prvé-
ho dňa zamestnanie na Medical Research
Council, neskôr vo farmaceutickom ústa-
ve Wellcome Foundation, kde pracuje pät-
násť rokov.  Mnohé jeho práce uverejnil
najslávnejší vedecký časopis Nature.
Medzi prvými rozpoznáva obrovský prí-
nos novej technológie využívajúcej myša-
cie monoklonálne protilátky, ktorú aj
napriek odporu komerčných manažérov
zavádza do praxe základného výskumu.
Vyvinul ju a neskôr za ňu dostal Nobelo-
vu cenu Jurajov cambridgeský spolupra-
covník Cesar Milstein. V roku 1984 Juraj
Iványi vyhráva konkurz na miesto riadi-
teľa na Medical Research Council. Pod
jeho vedením sa v ústave rozbieha inten-
zívny výskum nebezpečného infekčného
ochorenia – tuberkulózy. V tom čase už
Pavol Iványi na pozvanie Vincenta Eijs-
voogela vedie imunogenetickú výskumnú
skupinu v Centrálnom laboratóriu krvnej
transfúzie v Amsterdame, kam emigruje
v sedemdesiatych rokoch. Zaoberá sa naj-
mä novými liečebnými postupmi založe-
nými na transplantácii kostnej drene. Nad-
väzuje tiež na svoj pražský výskum
molekúl HLA. Potom, ako bratia Juraj
a Pavol odišli z Československa, mali ich
bývalí kolegovia zakázané s nimi spolu-
pracovať a schádzať sa. Až do roku 1989.
Po páde komunizmu v novembri 1989 sa
prerušené kontakty obnovujú, zastavená

spolupráca s českými a slovenskými imu-
nológmi sa opäť rozbieha. Do Českoslo-
venska chodia obaja pravidelne prednášať
na rozličné konferencie. V roku 1992, na
ceste autom na imunologický kongres v
Banskej Bystrici, inšpiruje Juraja hrebeň
Nízkych Tatier k predstave, že by bolo
krásne organizovať pravidelné konferen-
cie imunológov v tomto prírodnom pro-
stredí. Túžiť možno, ale či bude požehna-
nie? Hneď po návrate do Anglicka začne
ako vtedajší sekretár Britskej imunolo-
gickej spoločnosti svoju predstavu usku-
točňovať, a tak sa na Slovensku zrodí jed-
na z najkvalitnejších svetových
imunologických konferencií Tatra Immu-
nology. 

Pavol zomiera 19. júla 2005 v Amsterda-
me; Juraj, emeritný profesor na Kings Col-
lege v Londýne pokračuje vo výskume
tuberkulózy a každý druhý rok prichádza
na nádhernú konferenciu vo veľhorách, naj-
menších na svete. Ich príbeh nám kladie
otázku. Tí, ktorých vyhnali tanky, sa moh-
li vrátiť, keď tanky odišli. Kedy sa však vrá-
tia tí, ktorých vyhnala naša malosť?

Vladimír Leksa-Pichanič:

VZDELANÍ
PRÍBUZNÍ
� Kniha je o ľuďoch, ktorí nám vôbec nie sú vzdialení, aj
keď sme na nich pozabudli – narodili sa, vyrástli alebo
pracovali na Slovensku a boli dobrodením pre celú
spoločnosť. Zanechali nám dedičstvo, a to predsa robia len
príbuzní. Tým dedičstvom je ich práca a vzdelanie.

Kniha vychádza vo vydavateľstve
Perfekt. Môžete si ju objednať na
adrese: Perfekt, Karpatská 7,
811 05 Bratislava alebo
odbyt@perfekt.sk. Jeden
výtlačok stojí 8,70 €, predplatitelia
ho majú s 35 % zľavou. Na adrese
www.perfekt.sk nájdete aj ďalšie
skvelé knihy.



� NOVÉ knihy
Marek Budaj: DEJINY SVETA OD A PO Z

Bohato farebne ilustrovaná encyklopédia je vyni-
kajúcou pomôckou pre všetkých, ktorí sa chcú rých-
lo zorientovať v celosvetových dejinách. Abeced-
né radenie hesiel umožňuje ľahkú orientáciu a rýchle
vyhľadanie ktorejkoľvek dejinnej udalosti. Kniha
poslúži aj študentom pri príprave na maturitné a pri-
jímacie skúšky. 

(408 strán, 14,99 €)

Jarmila Mandžuková: Bleskovky v kuchyni – večere
Autorka ponúka pomoc pri príprave rýchlej veče-
re. Zhromaždila viac ako dvesto jednoduchých
receptov na polievky, jedlá z mäsa či rýb, cestovi-
ny, vajcia, syry, ale aj nátierky, šaláty a napokon
aj deťmi také obľúbené sladké jedlá. Kvalitu a spo-
ľahlivosť receptov preveril majster kuchár Dušan

Pálka. Potvrdil, že chutná teplá večera sa podľa týchto receptov
dá pripraviť do 30 minút! 
(248 strán, 10,90 €)
Knihy si môžete objednať alebo kúpiť so zľavou 20 % na
adrese: Vydavateľstvo Príroda, s. r. o., Koceľova 17, 821 08
Bratislava, tel. 02/55 42 51 60, e-mail: obchod@priroda.sk,
www.priroda.sk

Neodolateľné nanuky

Zábavná zbierka receptov obsahuje čerstvé pochúť-
ky plné ovocia, netradičných príchutí (korenistá
slivka, ľadový čaj, koktaily pre dospelých) či nanu-
ky s čokoládou. Návody sú jednoduché, v horú-
cich dňoch ich prípravu zvládnu aj deti. Pomôžu
im v tom aj ilustračné obrázky.
(80 strán, 6,50 €)

Knihu si môžete objednať na adrese: SLOVART, s. r. o., Boj-
nická 10, P. O. Box 70, 830 00 Bratislava, pobox@slovart.sk,
tel.: 02/49 20 18 33, www.slovart.sk 

Eva Hájková: Rétorika pro pedagogy
Kniha chce pomôcť (nielen) učiteľom zlepšiť ich
jazykový prejav, preto obsahuje teoretický úvod aj
množstvo cvičení. Zameriava sa hlavne na študen-
tov učiteľských odborov a pedagógov v praxi. Odpo-
rúča i námety pre prácu so žiakmi. Okrem tradič-
ných štyroch krokov techniky reči – dýchania,

artikulácie, fonácie a práce s ďalšími funkčnými zvukovými pro-
striedkami hovoreného prejavu – prináša aj riešenie komunikač-
ných a stresových situácií, zdvorilostnej či asertívnej komunikácie.
(208 strán, 13,46 €)

Roman Šubrt a kol.: Tepelné mosty
Stavebníctvo sa uberá smerom k čo najväčším úspo-
rám energií, k výstavbe nízkoenergetických a pasív-
nych domov. S tým úzko súvisí i problematika tepel-
ných mostov. Veľmi praktická príručka ponúka
projektantom, konštruktérom, dodávateľom stavieb
a študentom 85 preverených, vyrátaných a funk-

čných detailov. Detaily rešpektujú národné spôsoby stavania i naj-
častejšie stavebné materiály.
(224 strán, 13,25 €)
Knihy si môžete objednať na adrese: Grada Slovakia, s. r. o.,
Moskovská 29, 811 08 Bratislava, grada@grada.sk, tel.: 02/55
64 51 59, 89.
Ak pri objednávaní kníh uvediete heslo Quark, získate zľavu
10 % z ceny.

SERVIS
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1. fenyl, extravagancia, poly-
ester, cikáda, substitúcia, orien-
tácia
2. B, jedna kocka v ňom chýba
3. Kováč rozdelí jednu retiazku
na tri ohnivká a tie použije na
pospájanie ostatných štyroch.

4. streda
5. 13
6. 3 metre
7. Najmenej tri farby. Jedno
z riešení je na obrázku.
8. každý útvar okrem päťuhol-
níka

Správne odpovede testu zo strany 43: 1b, 2d, 3b, 4c, 5a, 6b,
7b, 8c, 9a, 10b, 11c, 12a, 13c, 14a, 15b, 16c, 17d, 18c.

Riešenia úloh Aerobiku zo strany 44:

Časopis Fifík v máji pre deti, ich učiteľov
a rodičov pripravil:
– vystrihovačku prvej čerpacej stanice vody
– plagát rapera, ktorý si hovorí SNOO DOOG
– kalendár prírody, ktorý je aj o exotovi v našej prírode
– ľudové zvyky v máji
– knižnú poličku a súťaž o kredity do mobilných

telefónov
– klebietky o Celeste Buckingham a Nele Pociskovej
– všetko o slniečku, ktoré má v máji svoj deň 
– kalendárium, pranostiky, vtipy, zahraničné úlohy

a súťaže o množstvo skvelých cien.

Ak chcete časopis Fifík dostávať domov, objednajte
si ho na adrese:

Fifík, Karpatská 7, 811 05 Bratislava 1 alebo mejlom
na fifik@perfekt.sk. Jedno číslo stojí v stánku 0,98 €,
predplatitelia zaň zaplatia len 0,75 €.

Funny
Trocha zábavy našim tretiakom a štvrtákom
Tvorivé pracovné zošity ako pomôcka pri učení sa angličtiny

Funny English pre tretiakov Funny English pre štvrtákov
Jedno číslo stojí 1,40 € Jedno číslo stojí 1,60 €



HISTORICKÝ
KALENDÁR
1.5. Sviatok práce
2. 5. Svetový deň vtáčieho spevu
2. 5. 1953 uviedli do skúšobnej prevádzky

prvý agregát Oravskej priehrady (prie-
hradu začali stavať v roku 1941).

2. 5. 1993 sa zo severného pólu vrátila
prvá slovenská polárna expedícia
vedená Františkom Kelem (19. 4. 1993
dosiahli severný pól).

3. 5. Deň Slnka (UNEP)
3. 5. 1933 sa narodil RNDr. Anton Haj-

duk, slovenský astronóm, pracovník
Astronomického ústavu SAV v Bra-
tislave, profesor a prvý rektor Trnav-
skej univerzity, zameral sa na rada-
rové sledovanie meteoritov. Zomrel
v roku 2005.

4. 5. Medzinárodný deň hasičov, sviatok
sv. Floriána, patróna hasičov

5. 5. Medzinárodný deň pôrodných asis-
tentiek

8. 5. Deň víťazstva nad fašizmom
8. 5. Medzinárodný deň Červeného krí-

ža (výročie narodenia spoluzaklada-
teľa ČK H. Dunanta v roku 1828), ini-
ciátora Ženevskej konferencie
o postavení ranených a armád, v roku
1901 spolu s F. Passym ako prví získa-
li Nobelovu cenu za mier).

10. 5. Medzinárodný deň sťahovavých
vtákov

10. 5. Deň astronómie
11. 5. 1963 zomrel MUDr. Herbert Spen-

cer Gasser, americký lekár fyziológ,
nositeľ Nobelovej ceny za medicínu
spolu s J. Erlangerom za objav funk-
cií nervových vláken.

12. 5. Deň matiek
12. 5. Medzinárodný deň ošetrovateliek

(zdravotných sestier) 
12. 5. 1803 sa narodil Justus Freiherr von

Liebig, nemecký chemik, jeden zo
zakladateľov modernej agrochémie,
objavil aj chloroform a aldehydy,
zaviedol nové metódy organickej syn-
tézy a analýzy, propagoval hnojenie
pôdy minerálnymi látkami. Zomrel
v roku 1873.

16. 5. 1913 sa v Jelšovciach narodil Ing.
Ján Baráth, slovenský poľnohospo-
dársky odborník a šľachtiteľ, pesto-
vateľ liečivých a aromatických rastlín,
zeleniny, obilia, bôbových rastlín,
koreninovej papriky a tráv. Zomrel
v roku 1977.

17. 5. Svetový deň telekomunikácií 
18. 5. Medzinárodný deň múzeí
29. 5. 1953 novozélandský horolezec

Edmund Percival Hillary spolu
s nepálskym šerpom Tenzingom Nor-
gayom ako prví vystúpili na najvyš-
ší vrchol sveta Mount Everest.

31. 5. Svetový deň bez tabaku
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ASTRONOMICKÉ
kalendárium
Počas prvej polovice mája sa bude Slnko
na oblohe nachádzať v súhvezdí Baran.
V ranných hodinách 14. 5. sa presunie do
súhvezdia Býk, kde zotrvá až do konca
mesiaca. V noci z 9. na 10. mája nastane
prstencové zatmenie Slnka, pozorovateľ-
né len na južnej pologuli, konkrétne
v Austrálii a v južnom a centrálnom Paci-
fiku. Maximálna dĺžka zatmenia tentoraz
dosiahne 6 minút a 3 sekundy.
Medzi veľmi zaujímavé májové úkazy súvi-
siace s Mesiacom nesporne patrí zákryt
s Marsom. Mars sa v zákryte za Mesiacom
ocitne 9. 5. v čase od 16:51 LSEČ do 17:56
LSEČ. Žiaľ, v tom čase bude ešte Slnko
30 stupňov nad obzorom a k samotnému
úkazu dôjde vo vzdialenosti iba 5 stupňov,
preto ho neuvidíme. Odškodniť nás môže
o tri dni neskôr konjunkcia Mesiaca s Jupi-
terom na pozadí večerného súmraku.
O 21. hod. nájdeme dvojicu vo výške pri-
bližne 14 stupňov takmer nad západným
obzorom. Jupiter bude žiariť necelé 4 stup-
ne vpravo od úzkeho kosáčika Mesiaca.
23. 5. sa v podobnej konfigurácii s Mesia-
com ocitne Saturn. Tentoraz však Mesiac
bude takmer v splne a dvojica sa bude
o 1. hod. nachádzať vo výške približne 22
stupňov nad juhozápadným obzorom. Spln
Mesiaca nastane ráno 25. 5. a jeho súčas-

ťou bude polotieňové zatmenie Mesiaca,
u nás opäť nepozorovateľné.  V priebehu
mája budú podmienky pozorovateľnosti
väčšiny planét pomerne problematické. 
Polnočná obloha v období májového novu
Mesiaca už prezrádza blížiace sa leto. Pres-
ne na rozhraní súhvezdí Panna a Váhy sa
nachádza jasný Saturn, ktorý práve kul-
minuje. Okrem neho žiaria nízko nad juž-
ným obzorom Váhy a Škorpión – jasná
červenkastá hviezda je Antares. Na juho-
východe práve vychádza Strelec. Vysoko
nad juhovýchodným obzorom žiari oblúk
nápadnej Severnej koruny. Vľavo od nej
nájdeme majestátneho Herkula a vpravo
zasa Pastiera so žiariacim Arktúrom, kto-
rý práve kulminuje. Na východe sa obja-
vil Orol s jasným Altairom. Vľavo od neho
nájdeme malé, ale výrazné súhvezdie Del-
fín. Na polceste k zenitu nájdeme vo
východnej časti oblohy staré známe sú-
hvezdia Labuť a Lýra. Severovýchodnej
časti oblohy dominujú Jašterica a nad ňou
Cefeus. Severná časť oblohy je teraz plne
v réžii Kasiopeji. Veľmi nízko nad sever-
ným obzorom nájdeme cirkumpolárne čas-
ti Perzea, Andromédy a Povozníka. Na
severozápade práve zapadajú Blíženci.
Naopak, vysoko na severozápade nájdeme
Veľký voz. Západnej časti oblohy jednoz-
načne dominuje neprehliadnuteľný Lev.
Nad ním nájdeme dve menej nápadné súh-
vezdia Poľovné psy a Vlasy Bereniky. Vľa-
vo od Leva sa rozprestiera v plnej kráse
Panna. Pod ňou môžeme zahliadnuť Havra-
na a Pohár. EK

Slovensku o 10 minút neskôr (rozdielu 1 stupňa
v zemepisnej dĺžke zodpovedajú 4 minúty
v čase). Začiatok svitania a koniec súmraku sú
okamihy, keď je Slnko 12 stupňov pod obzorom.
Vtedy vidno na oblohe hviezdy tretej veľkosti.
Na začiatku a konci noci je Slnko 18 stupňov
pod obzorom.

Deň a noc v máji

Fázy Mesiaca Mesiac
1. 0:56 10:38
5. 3:00 15:24

10. 5:20 20:45
15. 9:23 -
20. 14:47 2:07
25. 20:56 5:01
30. 0:08 10:51

Dátum Koniec
noci 

Začiatok
svitania 

Východ
Slnka 

Pravé
poludnie 

Západ
Slnka 

Koniec
súmraku

Začiatok
noci

1. 3:09 4:02 5:22 12:39 19:57 21:18 22:11
5. 2:58 3:53 5:15 12:39 20:03 21:26 22:21

10. 2:44 3:43 5:08 12:38 20:10 21:35 22:35
15. 2:29 3:33 5:01 12:38 20:17 21:45 22:50
20. 2:15 3:24 4:55 12:39 20:23 21:54 23:05
25. 2:00 3:16 4:49 12:39 20:29 22:03 23:21
30. 1:45 3:09 4:45 12:40 20:35 22:11 23:37

Posledná štvrť 2. 5. 13:14
Nov 10. 5. 2:28

Prvá štvrť 18. 5. 6:34
Spln 25. 5. 6:25

Posledná štvrť 31. 5. 20:58

Počas mája sa Mesiac ocitne v perigeu 26. 5.
o 3:42 (358 377 km) a v apogeu 13. 5. o 15:31
(405 826 km). Všetky časové údaje sú uvedené
v LSEČ a platia pre stred Slovenska medzi
Banskou Bystricou a Breznom (19,5 stupňa
východnej dĺžky a 48,75 stupňa severnej šírky).
Okrem údajov o fázach Mesiaca, ktoré platia
rovnako pre celú zemeguľu, ostatné údaje sú
miestne a nastávajú na východnom Slovensku
približne o 10 minút skôr a na západnom



Ktomuto záveru dospela jedna
z posledných štúdií analyzujúca
zmeny podmienok vzniku a vývo-

ja tropických cyklón v oblasti Atlantické-
ho oceána, predovšetkým však v blízkosti
pobrežia západnej Európy. Hurikány alebo
všeobecnejšie tropické cyklóny, sú veľmi
hlboké tlakové poruchy, odohrávajúce sa
v priemere na ploche od 100 do 1 000 km2.
Vytvárajú sa nad teplými tropickými oceán-
mi najčastejšie od druhej polovice leta do
konca jesene (august až november). Hovo-
ríme, že nastala hurikánová sezóna.
V Atlantickom oceáne väčšina z týchto
cyklón putuje najskôr od západného pobre-
žia Afriky a Kap-
verdských ostrovov
smerom na západ
okolo južného okraja
Azorskej tlakovej
výše. Ak neskončia
nad Karibským mo -
rom, výškové prúde-
nie tlakovej výše ich
trajektóriu postupne
stáča po parabole naj-
skôr smerom na seve-
rozápad, sever a ne -
skôr na severovýchod až východ. V prípade,
že sa udržia v dobrej kondícii a zachovajú
si svoju silu a štruktúru aj po prechode cez
rozsiahly Atlantik, môžu skončiť až pri
pobreží Britských ostrovov, prípadne konti-
nentálnej západnej Európy. 

� Hurikán v malom
Keďže teplota povrchu oceána v oblasti
centrálneho Atlantiku postupne klesá až

pod prahovú hodnotu 26 – 27 °C, ktorá je
nevyhnutná pre podporu existencie tlako-
vej cyklóny, hurikány na ceste do Európy
postupne slabnú cez štádium tropickej búr-
ky až do štádia tzv. mimotropickej cykló-
ny. Keď takáto hlboká tlaková níž zasiah-
ne západnú Európu, vo väčšine prípadov
už nejde o skutočný hurikán, ale skôr o jeho
pozostatok. Jeho hlavné znaky – intenzív-
ne zrážky a silný vietor však hurikán ešte
vždy pripomínajú.

� Neradostná budúcnosť
Na simulovanie výskytu cyklón (podob-
ných hurikánom) v oblasti Severného

i Biskajského zálivu,
Britských ostrovov
a západného pobre-
žia Nórska v období
rokov 2094 až 2098
použili autori štúdie
veľmi podrobný glo-
bálny klimatický
model.
Šesť modelových
simulácií pre obdo-
bie konca 21. storo-
čia bežalo v pod-

mienkach predpokladaných vyšších
koncentrácií CO2 a vyššej priemernej teplo-
ty povrchu Atlantického oceána. Výsled-
ky porovnali so simuláciami súčasného
stavu z obdobia rokov 2002 až 2006.
Okrem toho pridali údaje z výskytu a inten-
zity cyklón v priestore východného Atlan-
tiku. Závery sú veľmi zaujímavé. Ak sa
v súčasnosti v oblasti západnej Európy
vyskytnú počas americkej hurikánovej

sezóny v priemere len dve hlboké cykló-
ny tropického pôvodu, na konci 21. storo-
čia by ich mohlo byť podľa spomínaného
modelu až 13 ročne. Najviac by ohrozo-
vali oblasť Biskajského zálivu. Za hlavnú
príčinu tohto možného vývoja autori štú-
die považujú najmä významný nárast teplo-
ty povrchových vrstiev Atlantického oceá-
na. Teplota by sa mala zvyšovať nielen
v oblasti pobrežia západnej Európy, ale aj
v priestore tropického Atlantiku pri bre-
hoch Afriky. 
V súčasnosti sme už svedkami, že v tro-
pickej oblasti východného Atlantiku vzni-
ká čoraz viac  tropických cyklón a rýchlo
sa vyvíjajú až do štádia hurikánu. Tropic-
ké cyklóny ohrozovali Európu aj v minu-
losti, veď v období rokov 1960 až 2010
zasiahlo západ Európy spolu 23 veľmi
hlbokých tlakových porúch. Až 21 z nich
malo pôvod v hurikánoch a dve v tropic-
kých búrkach. Keďže doterajší výskyt
pozostatkov tropických cyklón v tejto
oblasti sprevádzali značné škody spôso-
bené intenzívnymi zrážkami aj silným
vetrom, výsledky štúdie nie sú pre obyva-
teľov Britských ostrovov, Nórska, Portu-
galska či Francúzska v žiadnom prípade
povzbudzujúce.
Hurikánová hrozba je pre husto osídlenú
Európu veľkým mementom. Uvedomujú
si bežní Európania, že na klimatických
zmenách môže mať podiel aj silné znečis-
ťovanie atmosféry, ku ktorému
sami veľmi intenzívne pri-
spievajú? 

Jozef Pecho
Ústav fyziky atmosféry AV ČR
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TÉMA NA ZAMYSLENIE

Ak sa v súčasnosti v oblasti
západnej Európy vyskytnú
počas americkej hurikánovej
sezóny v priemere len dve
hlboké cyklóny tropického
pôvodu, na konci 21. storočia
by ich mohlo byť až 13 ročne.

RIZIKO
HURIKÁNOV
v Európe
� Západnú Európu ohrozuje
väčšie riziko vzniku
hurikánov z otepľujúceho sa
Atlantického oceána.
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