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Vymyslieť príhovor o vode sa môže zdať jednodu-

ché. Je to téma, ktorá je všade okolo nás, podobne 

ako samotná voda. No vybrať si z množstva infor-

mácií a zdrojov to najzaujímavejšie či najaktuálnej-

šie nie je vôbec jednoduché. Veď základné fakty, že 

vode patrí okolo 75 % zemského povrchu a napriek 

tomu milióny ľudí na svete nemajú prístup k pitnej 

vode, že takmer 70 % ľudského tela tvorí voda, bez 

ktorej človek vydrží približne tri dni, no príznaky 

dehydratácie nastupujú oveľa skôr, alebo že zne-

čistenie podzemných vôd môže spôsobiť vážne 

problémy, vedia už deti na základnej škole.

V čase písania tohto príhovoru bol ešte august, ktorý sa v dôsledku vysokých teplôt a nedo-

statku zrážok bude pravdepodobne radiť medzi najsuchšie mesiace v roku. Voda chýbala 

doslova všade – počnúc poľnohospodárstvom, kde jej nedostatok či prílišný prebytok počas 

krátkodobých prívalových dažďov priamo ohrozoval úrodu a ľudí, a končiac studňami, ktoré 

v niektorých obciach v tom období vysychali a ľudia boli odkázaní na kúpu balenej vody alebo 

jej dovoz v cisternách. Iným aktuálnym problémom bolo napríklad znečistenie rieky Slaná, 

do ktorej sa vlievala banská voda zakalená oxidom železitým a spôsobila lokálnu ekologickú 

katastrofu. Išlo nielen o sfarbenie vody dohrdzava, ale aj uhynutie takmer všetkých živočíchov, 

ktoré v rieke žili. 

Voda je (zatiaľ) nevyčerpateľným zdrojom energie, námetom rôznych filmov, seriálov, obra-

zov či fotografií, spomína sa v mnohých ľudových aj autorských piesňach či hrách, môže 

prinášať život a záchranu, ale aj skazu a je pre nás nenahraditeľná.

Dôležitosť vody opisujú v mnohých článkoch aktuálneho čísla Quarku aj naši autori. Pale-

ontológ Andrej Čerňanský z Laboratória evolučnej biológie na Prírodovedeckej fakulte UK 

približuje v Lekcii z prehistórie vplyv klimatických zmien na prírodu a celý ekosystém a ilustruje 

to na živote teplomilných gekónov, ktorých skameneliny boli objavené na území Belgicka.

O archeologickom výskume pod vodou, jeho histórii, špecifikách práce pod hladinou, 

potenciáli a objavoch v slovenských riekach sme sa rozprávali s Klaudiou Daňovou z Archeo- 

logického ústavu SAV v Nitre a Miroslavou Daňovou z Katedry klasickej archeológie Trnavskej 

univerzity v Trnave. 

Témou rubriky Technické stavby sú akvadukty. Na rozdiel od tých, ktoré kedysi prepravo-

vali vodu ponad údolia, sme sa zamerali na najzaujímavejšie európske vodné mosty, ktoré 

v súčasnosti slúžia nielen ako turistická atrakcia, ale aj na prepravu ľudí a tovaru na lodiach. 

Milí čitatelia, prajem vám príjemne strávené chvíle pri čítaní všetkých 56 strán septembro-

vého Quarku a nech máte vody vždy toľko, koľko potrebujete.
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7 Lekcia z prehistórie 
Gekóny sú jaštery, ktoré v súčasnosti 

nájdeme najmä v trópoch a subtrópoch. 
Skameneliny gekónov a ich rozšírenie 
v geologickej minulosti nám však dokážu 
napovedať veľmi veľa o klíme.
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Algoritmy veľkých platforiem znač-

ne prispievajú k online šíreniu nepravdivých 
informácií. Preferujú totiž vzrušujúci a emo-
tívny obsah, pri ktorom ich používatelia 
zostávajú dlhšie.

14 Teleskop pod paľbou
Konštruktéri Vesmírneho teleskopu 

Jamesa Webba rátali aj so zrážkami s mik-
rometeoroidmi. Napriek tomu ich dokázala 
udalosť z 22. až 24. mája 2022 prekvapiť.

30 Snímanie kvality železníc
Na Katedre fyziky Fakulty elek-

trotechniky a informačných technológií 
Žilinskej univerzity vyvinuli nový typ optic-
kého vláknového snímača, ktorý umožňuje 
detegovať rôzne parametre v železničnej 
doprave.

32 Koľajnice nad mestom 
Doprava v mestách je rastúci logis-

tický a environmentálny problém. Jedným 
z možných riešení je visutá elektrická želez-
nica. Tam, kde funguje, je aj vyhľadávanou 
atrakciou.

36 Mosty pre lode 
Po stáročia akvadukty prepravova-

li vodu ponad údolia od zdrojov k ľuďom. 
Neskôr začali slúžiť, rovnako ako cestné 
mosty, na prepravu ľudí.

7

22

16

Foto M. Kulfan

Foto R. Daňo, archív Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

41 Beztiažový stav
Môže bežný človek zažiť beztiažo-

vý stav? Pri voľnom páde z malej výšky si ho 
ani nestihneme uvedomiť. A keďže si tento 
stav nevieme ukázať na sebe, ukážme si ho 
na vode.

44 O delových guliach 
a pomarančoch

V 16. storočí položil sir Walter Raleigh mate-
matikovi Thomasovi Harriotovi otázku: Ako 
možno najefektívnejšie naukladať sadu delo-
vých gulí na jednu kopu?

48 Dáma z Jelenej jaskyne
K úvahám o pôvode ľudí, ktorí po 

skončení poslednej ľadovej doby migro-
vali a osídlili Ameriku, pribudol argument 
v podobe genetickej analýzy dávnej oby-
vateľky juhu východnej Číny.

Foto wikipédia/Matt edmonds, CC BY-SA 3.0

16 Archeológia pod vodou
O odkrývaní dejín pod hladinou 

riek a morí sme sa rozprávali s Klaudiou 
Daňovou z Archeologického ústavu SAV,  
v. v. i., v Nitre a Miroslavou Daňovou 
z Katedry klasickej archeológie Trnavskej 
univerzity v Trnave.

22 Farebná jeseň na Kobyle
Napriek tomu, že jeseň signalizu-

je prichádzajúcu zimu, čo u viacerých ľudí 
vyvoláva pocit nostalgie po predošlom 
teplom lete, príroda je svojimi farbami 
očarujúca.

25 Lesní trubači
Jeleň lesný patrí medzi naše naj-

rozšírenejšie druhy raticovej zveri. Vďaka 
majestátnemu vzhľadu sa považuje za krá-
ľa našich lesov a je aj symbolom mnohých 
legiend a povestí.

28 Prechodný september 
September má podobný teplot-

ný režim ako máj a zo všetkých mesiacov 
v roku má v strednej Európe najmenšiu 
priemernú oblačnosť.
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Vedci dokážu pomocou siete čerpadiel, sen-
zorov a umelých tekutín dopraviť kyslík, živiny 
a lieky do tela mŕtvych ošípaných a zachovať 
tak bunky, ktoré by inak po zastavení činnosti 
srdca zanikli. Mohli by tak udržiavať zdravé 
orgány, kým sa nebudú dať použiť na trans-
plantáciu.

Prístroj BrainEx dokáže udržať bunkový 
život v dekapitovaných mozgoch prasiat. 
Nový systém OrganEx umožňuje prístup 
k orgánom mimo mozgu. Prácu srdca a pľúc 
vykonáva tým, že pumpuje do tela prasiat 
umelú tekutinu. Tekutina, zmiešaná v pomere 
1 : 1 s vlastnou krvou zvierat, obsahuje zložky, 
ktoré dodávajú kyslík a živiny, zabraňujú vzniku 

zrazenín a chránia pred zápalom a odumiera-
ním buniek.

Neurológ z Yalovej univerzity Nenad Ses-
tan s kolegami napojili niektoré ošípané po 
zástave srdca na tradičnú mimotelovú mem-
bránovú oxygenáciu (ECMO), ktorá pridáva 
kyslík do vlastnej krvi ošípaných. Iné ošípané 
dostali OrganEx. Ukázalo sa, že OrganEx dodá-
va v porovnaní s ECMO tkanivám a orgánom 
viac tekutín. Odumrelo menej buniek a niekto-
ré tkanivá vrátane obličiek dokonca vykazovali 
známky obnovy poškodenia spôsobeného po 
zastavení srdca. Podľa N. Sestana by podobný 
systém raz mohol slúžiť na ochranu ľudských 
orgánov určených na darovanie.

Bunkový život po živote

Záhradka na asteroide  

Vedci zvýšili výnosy čínskej odrody ryže až 
o 40 %, keď do nej vložili druhú kópiu jed-
ného z jej vlastných génov. Táto zmena jej 
pomáha absorbovať viac hnojív, zrýchľuje 
fotosyntézu a kvitnutie.

Biotechnológovia už roky márne hľadajú 
jednotlivé gény, ktoré zvyšujú výnos plodín. 
V poslednom čase sa ich záujem presunul 
na gény, ktoré riadia iné gény, a teda via-
ceré aspekty, napríklad príjem živín z pôdy, 
tempo fotosyntézy a smerovanie zdrojov 
z listov do semien. Modifikácia jedného 
takéhoto regulačného génu v kukurici 
prináša o 10 % vyššiu úrodu – v porovnaní 
s nárastom o 1 %, ktorý sa dosahuje tradič-
ným šľachtením.

Tím fyziológa plodín Wenbina Zhoua 
z Čínskej akadémie poľnohospodárskych 
vied preskúmal 118 regulačných génov ryže, 
ktoré kódujú proteíny dôležité pre foto-
syntézu. Našli 13 génov, ktoré sa aktivovali, 
keď sa ryža pestovala v pôde chudobnej na 
dusík; niektoré viedli až k štvornásobnému 
zvýšeniu príjmu dusíka. Do odrody ryže 
s názvom Nipponbare vložili extra kópiu 
jedného z génov, známeho ako OsDREB1C, 
zatiaľ čo v iných rastlinách ho vyradili. Rast-
liny s extra kópiami OsDREB1C rástli rých-
lejšie a mali dlhšie korene. Vylepšená ryža 
pestovaná na poli dva až tri roky prinies-
la vyššie výnosy na troch miestach v Číne 
s podnebím od mierneho až po tropické.

Ryžová genetika 

Foto Pixabay

Astronauti budú možno raz obedovať šalát 
vypestovaný na pôde asteroidu. Výskumní-
kom sa podarilo vypestovať rímsky šalát, 
čili papričky a ružové reďkovky v zmesiach 
rašelinového machu a napodobeniny pôdy 
z asteroidu.

Vedci už v minulosti pestovali plodiny 
v mesačnej pôde, nová štúdia sa však zame-
riava na uhlíkaté chondritové meteority. 
O tých je známe, že sú bohaté na prchavé 
zdroje, najmä vodu, uviedla astroekologička 
Sherry Fieber-Beyerová z Univerzity Sever-
nej Dakoty v Grand Forkse. Tieto meteority 
a ich materské asteroidy sú tiež bohaté na 
dôležité živiny ako dusík, draslík a fosfor.

S. Fieber-Beyerová s astrobiológom Ste-
venom Russellom z Wisconsinskej univerzity 
v Madisone porovnávali, ako sa reďkovkám, 
šalátu a čili papričkám darilo v materiáli, kto-

rý napodobňuje zloženie vesmírnych skál, 
v rašelinovom machu a rôznych zmesiach 
týchto dvoch látok. Rašelinový mach udržu-
je pôdu kyprú a zlepšuje zadržiavanie vody.

V zmesiach s machom rastliny rástli, ume-
lá asteroidová pôda sa však zhutnila a nedo-
kázala zadržiavať vodu, takže rastliny hynuli. 
Vedci plánujú vypestovať semená viky 
huňatej (Vicia villosa) vo falošnej asteroi- 
dovej zemine, nechať rastliny rozpadnúť sa 
a potom rastlinnú hmotu primiešať do pôdy, 
aby sa nezhutnila.

Foto Pixabay

Vzorka pôdy z asteroidu Ryugu, foto JAXA



Viac ako polovica ľudí sveta žije v mestách 
a predpokladá sa, že ich podiel bude ďalej 
rásť. Teploty v mestách sú však často vyššie 
ako v susedných vidieckych oblastiach, čo 
zosilňuje riziká pre ľudské zdravie.

Vedci z európskeho Joint Research Cen-
tre porovnávali satelitné údaje o teplotách 
v mestách s viac ako 50 000 obyvateľmi 
a v ich okolí v letnom období v rokoch 2003 
až 2020. Zistili, že povrchové teploty v mes-
tách boli niekedy o 10 až 15 °C vyššie ako 
v ich vidieckom okolí. Priemerná teplota 
v extrémnych tepelných ostrovoch v mestách 
sa za sledované obdobie zvýšila o 1 °C.

Vo veľkomestách, ako sú Tokio, New York, 
Paríž a Londýn, bolo vidno aj veľké miest-
ne rozdiely. Horúce miesta sa často nachá-
dzajú v priemyselných zónach v dôsledku 
odpadového tepla, používania tmavého 
stavebného materiálu a absencie vegetá-

cie. Chudobnejšie štvrte (slumy) sa zasa 
môžu prehrievať v dôsledku chaotickej, 
hustej a neregulovanej urbanizácie. Na 
druhej strane mestské parky a zelené zóny 
poskytujú chladnejšie prostredie s nižšími 
teplotami a efekt mestského tepelného 

ostrova dokážu zmierniť aj vodné plochy 
či rieky. Správa radí vytvárať v mestách 
veterné koridory, navrhovať zelené strechy 
a fasády budov, používať svetlejšie farby 
v stavebníctve, vysádzať väčšie množstvo 
vegetácie a lepšie využívať vodu.

Prehriate mestá 
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Rekordný pulzar
Rýchlo rotujúca neutrónová hviezda juž-
ne od súhvezdia Lev je najmasívnejšou 
hviezdou svojho druhu, akú sme dote-
raz videli. Zrútená hviezda s názvom 
PSR J0952-0607 má hmotnosť približ-
ne 2,35-násobku Slnka. Je to najťažšia 
dobre zmeraná neutrónová hviezda, aká 
sa doteraz našla, tvrdí astrofyzik Roger 
Romani zo Stanfordovej univerzity. Ak 
neutrónová hviezda príliš narastie, zrúti sa 
pod vlastnou hmotnosťou a stane sa čier-
nou dierou. Merania mohutných neutró-
nových hviezd pomáhajú nájsť hranicu 
hmotnosti medzi nimi a čiernymi dierami.
PSR J0952-0607 sa nachádza 20 000 
svetelných rokov od Zeme, nad rovinou 
našej Galaxie v hale Mliečnej cesty. Pri 

Novoobjavený druh veľkohlavého mäsožra-
vého dinosaura s drobnými prednými konča-
tinami naznačuje, že tie neboli iba evolučným 
vtipom pri známom druhu Tyranosaurus rex. 
Zmenšenie končatín spolu s obrovskými hla-
vami sa vyvinulo nezávisle v rôznych líniách 
dinosaurov.

Paleontológ Juan Canale z Buenos Aires 
uviedol, že Meraxes gigas žil pred 90 až 100 
miliónmi rokov na území súčasnej Argentíny. 
Napriek podobnostiam to nebol tyranosau-
rus, ale karcharodontosaurus – člen menej 
známej skupiny dravých dinosaurov. Vyhy-
nul takmer 20 miliónov rokov predtým, ako 

sa na Zemi objavil prvý T. rex. Jedinec, ktoré-
ho objavili J. Canale a jeho kolegovia, mal asi  
45 rokov a vážil viac ako štyri tony. Bol dlhý  
11 metrov a jeho lebku zdobili hrebene, hrbol-
čeky a výrastky.

Dôvod, prečo mali tieto dinosaury také 
malé paže, je záhadou. Neboli určené na 
lov: T. rex aj M. gigas používali na lov koristi 
svoje mohutné hlavy. Podľa J. Canaleho však 
predné končatiny novoobjaveného druhu 
boli prekvapivo svalnaté, čo naznačuje, že 
boli viac než len nepohodlnou končatinou. 
Možno pomáhali zvieraťu postaviť sa z ľahu 
alebo pri párení. 
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Malé ruky veľkých dravcov 

otočení vysiela pulz rádiových vĺn, preto 
ju astronómovia klasifikujú aj ako pulzar. 
Tento pulzar, ktorý bol prvýkrát zazna-
menaný v roku 2017, sa otočí raz za 1,41 
milisekundy, čo je rýchlejšie ako všetky 
ostatné pulzary okrem jedného. Okolo 
pulzara obieha iná hviezda a plyn pada-
júci z tohto spoločníka na pulzar mohol 
zrýchliť jeho rotáciu a zároveň zvýšiť jeho 
hmotnosť. R. Romani a jeho tím zistili, že 
spoločník obieha okolo pulzara rýchlos-
ťou približne 380 km/s.

Ilustrácia NASA Goddard 
Space Flight Center

Meraxes gigas, ilustrácia wikipédia/
Carlos Papolio, CC BY-SA 4.0

Foto Pixabay
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Psy chápu, čo máme na mysli, keď na nie-
čo ukážeme, napríklad na skrytú maškrtu. 
Nie je to však iba preto, lebo s nami žijú tak 
dlho, že si vytvorili asociáciu medzi rukou  
a pochúťkou?

Komparatívny psychológ Christoph Völter 
z Univerzity veterinárnej medicíny vo Viedni 
napodobnil test schopnosti detí čítať úmysly 
dospelých. Členka tímu bola zavretá v klietke  
s otvorom, pri ktorom držala kúsok klobá-
sy. Keď sa pes priblížil, pochúťka jej vykĺzla  
z prstov a spadla späť. V druhom kroku jed-
lom trhla, len čo sa pes priblížil. Pri poslednom 
teste sa márne pokúšala pretlačiť klobásu cez 
zakrytý otvor.

Zdalo sa, že psy vedia, kedy sa s nimi niekto 
zahráva. V prvom prípade sa držali pri otvore 
89 % času. Človek sa snaží, ale je nešikovný, 
akoby si mysleli. Keď ich výskumníčka v dru-
hom teste provokovala, rýchlejšie sa odvracali 
a zostali na mieste. Keď bol otvor zablokovaný, 
strávili pri ňom najmenej času, presúvali sa na 
inú stranu klietky a hľadali lepší uhol.

Psy sú zrejme naladené na naše myšlienky. 
Šimpanzy síce zlyhávajú v teste ukazovania, ale 
v tomto experimente si počínajú podobne ako 
psy. Podľa Ch. Völtera je táto schopnosť pre 
spoločenské zvieratá užitočná, pretože potre-
bujú vytušiť, či sa im ich okolie chystá ublížiť 
alebo im chce pomôcť.

Psy a ľudské úmysly

Myši infikované vírusmi dengue ale-
bo zika vylučujú chemikáliu, ktorá láka 
komáre Aedes aegypti – a tie potom 
prenášajú vírusy na nových hostiteľov 
vrátane ľudí. Vedci už vedeli, že niekto-
ré druhy komárov sa radšej hostia na 
zvieratách s parazitom spôsobujúcim 
maláriu. Dosiaľ sa však nevedelo, či to 
isté platí aj pre iné vírusy.

Komáre priťahuje látka acetofenón, 
ktorá ľuďom vonia ako pomarančový 
kvet. Mikrobiológ Gong Cheng z Uni-
verzity Čching-chua v Pekingu s kole-
gami zistili, že myši infikované vírusmi 
dengue alebo zika vylučujú 10-krát viac 
acetofenónu ako neinfikované zvieratá. 
Aj ľudia infikovaní horúčkou dengue 
uvoľňujú viac tejto chemickej látky ako 
zdraví jedinci. Vzorky odobraté z podpa-
zušia infikovaných ľudí tiež pôsobili ako 
silné magnety na komáre.
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Srdcia ošípaných bili tri dni v hrudi dvoch 
pacientov s mozgovou smrťou, ktorí boli 
udržiavaní na umelej respirácii. V polovici 
júna tohto roku tím z NYU Langone Health 
v New Yorku pod vedením chirurga Nadera 
Moazamiho transplantoval srdce z prasaťa 
pacientovi s dlhodobými srdcovými problé-
mami. Druhý pacient dostal prasacie srdce  
6. júla. Tím sledoval oboch pacientov 72 
hodín, kým ich odpojil od prístrojov. Počas 
týchto troch dní srdcia pumpovali krv zosnu-
lých pacientov. Minulý rok iný tím v NYU 
Langone Health transplantoval prasaciu 
obličku žene s mozgovou smrťou. Prvá 
transplantácia srdca z prasaťa na človeka 

u živého pacienta sa uskutočnila v januári: 
David Bennet prežil dva mesiace s prasacím 
srdcom, než zomrel na jeho zlyhanie. Všetky 
prasacie orgány boli geneticky modifikova-
né, aby sa zabránilo ich okamžitému odmiet-
nutiu organizmom.

Zatiaľ nie je jasné, prečo Bennetovo nové 
srdce nakoniec zlyhalo. Transplantácia orgá-
nov ľuďom s mŕtvym mozgom však umož-
ňuje vedcom vykonať hĺbkové analýzy, ktoré 
nie sú možné u živých pacientov. Výskumní-
ci môžu hneď po zákroku odobrať vzorky 
tkaniva a urobiť fotografie orgánu, zatiaľ čo 
v prípade živých ľudí sa sústreďujú na udr-
žanie ich života a pohodlia.

S prasacím srdcom  
Foto Joe Carrotta pre NYU Langone Health

Chemická vojna  
s komármi 

Foto Pixabay

Acetofenón pochádza z baktérií. Infek-
cia zastavuje tvorbu antimikrobiálneho 
proteínu RELMα, čo umožňuje mikro-
organizmom vylučujúcim acetofenón 
prosperovať. Vedci však zistili, že zložka 
niektorých liekov na akné môže myšiam 
obnoviť RELMα. Infikované zvieratá 
kŕmené derivátom vitamínu A nazýva-
ným izotretinoín produkovali menej 
acetofenónu a menej priťahovali komáre. 
Podávanie izotretinoínu ľuďom by mohlo 
znížiť prenos vírusu dengue tým, že infi-
kovaní jedinci by nepriťahovali hmyz, 
ktorý cicia krv.

Komáre Aedes aegypti, 
foto Flickr/NIAID, CC BY 2.0
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Osemnohé nekroboty 
Vedci rozpohybovali mŕtve pavúky, aby 
plnili ich príkazy. Telá strehúňov premenili 
na chápadlá, ktoré dokážu manipulovať 
s predmetmi. Stačilo zabodnúť injekčnú 
striekačku do chrbta mŕtveho pavúka – 
tlačenie tekutiny do uhynutého jedinca 
a ťahanie z neho spôsobilo, že sa jeho 
nohy začali otvárať a zatvárať.

Strojná inžinierka z Rice University 
v Houstone Faye Yapová vysvetľuje, že 
nápad sa zrodil z jednoduchej otázky: 
Prečo sa pavúky po smrti skrútia? Odpo-
veďou je, že pavúky sú ako hydraulické 
stroje. Dĺžku svojich nôh riadia tým, že do 
nich vháňajú krv. Mŕtvy pavúk už tlak krvi 
nemá, preto sa jeho nohy skrútia.

Yapovej tím najprv vkladal mŕtveho 
strehúňa do ohrievača v nádeji, že vlhké 
teplo prinúti pavúka rozšíriť sa a vystrieť 
nohy. Tento postup nefungoval. Keď však 
vstrekli tekutinu priamo do tela pavúka, 
zistili, že dokážu dostatočne ovládať jeho 
uchopenie, aby mohol napríklad vyťaho-

vať drôty z dosky plošných spojov a zdví-
hať ďalšie mŕtve pavúky.

Až po stovkách použití boli nekrobo-
ty postupne dehydrované a vykazova-
li známky opotrebenia. V budúcnosti 
výskumníci potiahnu pavúky tmelom, 
aby tento pokles zastavili. Ďalším krokom 
bude individuálne ovládanie nôh, hovorí 
F. Yapová.

MAGAZÍN

Vedci dlho diskutujú o tom, kde a kedy sa 
objavili kury domáce (Gallus gallus domes-
ticus). Podľa rôznych odhadov sa tak mohlo 
stať pred 4 000 až 10 500 rokmi. Genetická 
štúdia z roku 2020 upresnila, že kury boli 
domestikované z tzv. červenej džungľovej 
hydiny juhovýchodnej Ázie, nedokázala však 
špecifikovať obdobie.

Zooarcheológ Joris Peters z Univerzity 
Ludwiga Maximiliána v Mníchove a jeho 
kolegovia tvrdia, že domestikácia sa začala 
prekvapivo nedávno – iba pred 3 500 rokmi. 
Najstaršie známe nálezy kurčiat pochádzajú 
z obdobia 1650 až 1250 pred n. l. z Ban Non 
Wat, lokality známej pestovaním suchej ryže 
v Thajsku. Suchá ryža sa pestuje na pôde, 
ktorú zavlažujú iba dažde, a nie na zaplave-

ných poliach. To priťahovalo divých predkov 
súčasných kúr, ktorí sa začali živiť ryžovými 
zrnami a tento dlhodobý zvyk odštartoval 
proces domestikácie. Chov kúr sa potom šíril 
spolu s pestovaním ryže. Kury však neboli od 
začiatku potravou, ľudia ich dlho chovali ako 
exotické a uctievané tvory.

Do Európy sa hydina dostala asi pred  
2 800 rokmi a pod konzumáciu kúr a vajec 
sa podpísal až rozmach Rímskej ríše pred 
približne 2 000 rokmi. Podľa archeologič-
ky Julie Bestovej z Cardiffskej univerzity 
vo Walese sa v Anglicku začali kury pra-
videlne konzumovať až pred 1 700 rokmi, 
takže medzi ich objavením sa v Anglicku 
a ich zaradením na jedálny lístok uplynulo  
700 až 800 rokov. 

Nedávna domestikácia

Foto Preston Innovation Laboratory/
Rice University

Zo Science News, EurekAlert!, Science, Joint Research Centre spracovala BP

Foto Pexels/cottonbro

Foto Pixabay

Nová technika dokáže pomocou niekoľ-
kých kvapiek sĺz odhaliť očné ochorenia 
a dokonca aj príznaky cukrovky. Chceli 
sme demonštrovať potenciál využitia sĺz na 
detekciu chorôb, hovorí biomedicínsky inži-
nier Fei Liu z Lekárskej univerzity vo Wen-
čou v Číne.

Podobne ako sliny a moč, aj slzy obsahu-
jú mikroskopické vačky s bunkovými infor-
máciami. Keby ich vedci dokázali zachytiť, 
mohli by získať informácie o tom, čo sa deje 
vnútri tela. Zhromažďovanie týchto vrecú-
šok, nazývaných exozómy, je však zložité. 
Na rozdiel od tekutín z iných častí tela, z očí 
uniká iba pramienok.

Liuov tím pridal roztok obsahujúci slzy do 
zariadenia s dvoma nanopórovitými mem-
bránami, ktoré rozvibrovali a tekutinu cez 
ne vysali. V priebehu niekoľkých minút malé 
molekuly unikli a zanechali za sebou iba bun-
kové stopy na analýzu. Vedci zistili, že rôzne 
typy ochorení očí zanechávajú v slzách svo-
je vlastné molekulárne odtlačky. Podobne 
môžu slzy lekárom pomôcť monitorovať, 
ako sa vyvíja pacientova cukrovka. Vedci chcú 
v slzách hľadať aj dôkazy o iných ochoreniach, 
ako aj o depresii alebo emocionálnom stre-
se. Toto je len začiatok. Slzy vyjadrujú niečo, 
čo sme ešte nepreskúmali, hovorí bioinžinier 
Luke Lee z Harvard Medical School. 

Čítanie zo sĺz 
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Foto Unsplash/Patrick Hendry

Lekcia 
z prehistórie
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Gekóny tvoria zvláštnu skupinu jašterov, ktoré 
v súčasnosti nájdeme predovšetkým v trópoch 

a subtrópoch. V Európe ich možno stretnúť v teplých 
južných oblastiach pri Stredozemnom mori, kde sú 

schopné loziť po múroch a dokonca aj po skle. Práve 
pre ich teplotné preferencie ich u nás na Slovensku 

nenájdeme. Teda aspoň zatiaľ nie. 
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v Európe. Článok bol publikovaný v prestížnom 
časopise Royal Society Open Science.

Ako je však možné, že gekóny v tom období 
mohli žiť v Európe v takých severných oblas-
tiach (na úrovni Anglicka)? Odpoveď je ľahká 
– pretože pred 56 miliónmi rokov panovalo 
extrémne teplo a toto obdobie sa preto občas 
nazýva aj skleníkovým svetom eocénu.

SKLENÍKOVÝ SVET
Klíma paleogénu (obdobie laicky známe ako 
staršie treťohory zahŕňa paleocén, eocén 
a oligocén) by sa mohla stať učebnicovým 
príkladom zmien, ich rýchlostí a následkov pre 
prírodu a jej ekosystémy. Nesmierne zaujímavé 
je z tohto hľadiska napríklad obdobie eocé-
nu, datované približne pred 56 až 34 miliónmi Skameneliny gekónov a ich rozšírenie 

v geologickej minulosti nám dokážu 
napovedať veľmi veľa o klíme. Plazy 
sú studenokrvné zvieratá a ich teles-

ná teplota preto závisí od teploty prostredia. 
Okrem toho majú mnohé skupiny plazov veľmi 
typické a často úzke preferencie na to, kde sa 
cítia dobre. Preto sa každá zmena klímy v geo-
logickej minulosti výrazne odzrkadlila aj v ich 
fosílnom zázname a distribúcii. Plazy sa teda 
považujú za výborný indikátor dávnej klímy 
v konkrétnom geologickom období a najmä 
teploty prostredia. 

TEPLOMILNÉ JAŠTERY 
Gekóny sú priam neuveriteľne úspešnou sku-
pinou jašterov, ktorá zahŕňa viac ako 2 000 
druhov. Vďaka priľnavým vankúšikom na ich 
prstoch sú známe svojou schopnosťou loziť 
aj po takých povrchoch, ako je napríklad sklo. 
Vankúšiky im totiž umožňujú pevne sa pridržať 
podkladu a rýchlo loziť po zvislých povrchoch. 
Niektoré však nemajú končatiny a zvolili cestu 
hadovitého tela. Iné zasa dali prednosť plach-
teniu zo stromu na strom.

Gekóny sú naozaj veľmi rôznorodou a zau-
jímavou skupinou plazov. Lovia hmyz a pavú-
ky, pričom aktívne sú najmä v noci. Nevedia 
žmurkať – ich oko prekrýva zrastená priehľad-
ná šupina.

Gekóny sú termofilné tvory, to znamená, že 
uprednostňujú tropické a subtropické pásma. 
Ich fosílny záznam zahŕňa niektoré veľmi pek-
ne zachované nálezy z obdobia kriedy (druho-
hôr) vrátane kompletných lebiek z Mongolska, 
prípadne nálezov z mjanmarského jantáru. No 
ich neskorší záznam, laicky povedané z obdo-
bia treťohôr, je vo všeobecnosti vzácny. Súvisí 
to najmä s krehkosťou ich kostry.

DOLLOGEKKO DORMAALENSIS 
Spolu s medzinárodným tímom vedcov z Bel-
gicka a USA sa nám nedávno podarilo opísať 
nového gekóna, ktorý žil na území Belgic-
ka pred 56 miliónmi rokov, teda na úplnom 
začiatku obdobia zvaného eocén. Nazvali 
sme ho Dollogekko dormaalensis – rodové 
meno dostal po slávnom belgickom pa- 
leontológovi a evolučnom biológovi, ktorý sa 
volal Louis Dollo (7. decembra 1857 v Lille – 
19. apríla 1931 v Bruseli). L. Dollo je autorom 
teórie ireverzibility vývoja, ktorá sa podľa neho 
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Tropický gekón Hemidactylus mabouia, jeden z 2 151 žijúcich gekónov, má široké rozšírenie v tropických 
oblastiach Afriky, Južnej Ameriky a Karibiku, foto wikipédia/Pax Bell, CC BY-SA 4.0.

nazýva Dollov zákon. Druhové meno má náš 
gekón po lokalite Dormaal, kde bol objavený. 
Dollogekko predstavuje najstaršieho gekóna 

Rôzne pohľady na čelovú kosť (os frontale) 
Dollogekko dormaalensis – tento gekón žil na 
území súčasného Belgicka pred 56 miliónmi 
rokov a dokazuje vysoké teploty v týchto 
oblastiach Európy, zdroj Čerňanský et al., 2022: 
Royal Society Open Science.



Práve v dôsledku takých vysokých teplôt 
a klímy mohli vtedy žiť gekóny v Belgicku 
– táto oblasť však, samozrejme, vyzerala 
inak než teraz. V dôsledku vysokých teplôt 
bola hladina oceánov oveľa vyššia a mnohé 
oblasti Eurázie boli zaplavené morom. Euró-
pa bola súostrovie, ktoré tvorilo niekoľko 
rozličných ostrovov. Z mladšieho obdobia 
eocénu je dokonca známy krásny nález 
gekóna Yantarogekko balticus z baltského 
jantáru – z oblasti Kaliningradu. Čo však bolo 
príčinou takýchto vysokých teplôt? Mohol by 
nám eocénny svet pomôcť nazrieť do našej 
budúcnosti spojenej s globálnou klimatickou 
zmenou?

OXID UHLIČITÝ – PREBÚDZAČ 
METÁNU
Sedimenty z obdobia paleocénu a eocénu 
nám dokladajú enormný nárast skleníkových 
plynov ako CO2 a metánu v atmosfére. Kľúčo-
vým indikátorom je, že pokiaľ ide o uhlík, väčši-
na je v molekule zastúpená izotopom uhlíka 12C 
(nie ťažký izotop 13C). Je teda zrejmé, že tento 
uhlík, ktorý sa dostal do atmosféry, mal biolo-
gický pôvod. Do atmosféry sa môže dostať pri 
mohutných požiaroch lesov, ale aj pri sopeč-
ných erupciách. Sopky nemajú, samozrejme, 
nič spoločné s biologickými procesmi, no 12C sa 
takto môže uvoľňovať z nahromadených zvyš-
kov fosílnych rastlín, ktoré magma pretvára.

Takéto otepľovanie vplyvom CO2 je však 
v každom prípade enormne nebezpečné. Má 
totiž za následok postupné rozpúšťanie metán 
hydrátu (CH4 · 5,75 H2O). Metán hydrát je lát-
ka, ktorej štruktúra je podobná ľadu (mole-
kuly metánu sú tu vlastne doslova uväznené 
v molekulách vody). Práve z tohto dôvodu je 
v stabilnej forme zachytený najmä pri vysokých 
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rokov, o ktorom sa neustále dozvedáme nové 
veci. Hoci o jeho neskorších fázach vieme rela-
tívne veľa, najmä vďaka takým lokalitám, akou 
je svetoznámy Messel v Nemecku (UNESCO), 
o jeho začiatkoch vieme ešte vždy relatívne 
málo. Je to spôsobené menším množstvom 
známych lokalít tohto veku, aspoň čo sa Euró-
py týka. Dormaal v Belgicku je jednou zo vzác-
nych výnimiek, skutočným oknom do para- 
tropického skleníkového sveta Európy spred  
56 miliónov rokov.

Znie to možno neskutočne, ale v tomto 
období by ste napríklad Antarktídu nespoznali. 
Hoci v súčasnosti je Antarktída ľadovým krá-
ľovstvom, izolovaným kontinentom bez stro-
mov a pôvodných druhov štvornožcov (sku-
pina stavovcov), v období eocénu bolo všetko 
úplne inak. Rástli tu palmy a žili línie žiab, ktoré 
teraz žijú v trópoch Južnej Ameriky. Priemerná 
ročná teplota tohto aktuálne najchladnejšieho 
kontinentu bola totiž vtedy približne 16 °C (pri-
čom priemerná teplota v zime bola asi 11 °C).

GEKÓNY V BELGICKU
Prekvapivé? Najteplejšia globálna klíma za 
posledných 66 miliónov rokov panovala prá-
ve v období skorého eocénu (pred 56 až 48 
miliónmi rokov). Tropické dažďové pralesy 
boli rozšírené na území Európy, Ázie a Sever-
nej Ameriky. V Kanade rástli napríklad paprade 
a ginká a našli sa tam, a dokonca aj v Grónsku, 
fosílie teplomilných korytnačiek, aligátorov 
a krokodílov. Na porovnanie, takéto pralesy 
neboli v tom čase rozšírené práve v oblasti, 
ktoré v súčasnosti nazývame trópy.

Život v oceánoch však bol na niektorých 
miestach extrémne ťažký. Veď napríklad tep-
lota oceánu na rovníku dosahovala aj 36 °C. 
Posledné štúdie odhadujú, že na začiatku 

eocénu dosahovali priemerné ročné teploty 
vzduchu nad pevninou v stredných zemepis-
ných šírkach, čiže napríklad aj u nás, v prieme-
re asi 23 až 29 °C (± 4,7 °C). Znamená to, že 
teplota v týchto oblastiach mohla byť takmer 
o 10 až 15 °C vyššia ako priemerné ročné tep-
loty v súčasnosti. Na porovnanie, priemerná 
ročná teplota pre súčasné dažďové pralesy, 
napríklad v oblasti Kostariky, sa uvádza takmer  
25 °C, pričom v priemere najteplejšou oblas-
ťou Slovenska je Podunajská nížina s priemer-
nou ročnou teplotou vzduchu 10 °C.

Európa a okolie v období eocénu – vplyvom zvýšenej hladiny mora boli mnohé oblasti Eurázie 
zaplavené a Európa bola súostrovím, ilustrácia A. Čerňanský.

Hoci to znie prekvapujúco, podobne mohla vyzerať krajina Antarktídy v období spodného eocénu. Brazília, 
foto A. Čerňanský
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pri klimatických zmenách spôsobených dra-
matickým zvyšovaním CO2 v atmosfére veľmi 
pravdepodobné aj v súčasnosti. A pokiaľ bude 
pokračovať terajší trend, otázkou nie je či, ale 
kedy sa to stane. Ale to už bude neskoro.

PREČO SA PO EOCÉNE 
OCHLADILO? 
Ako sa vraví, nič netrvá večne. Klíma v prípa-
de eocénu začala neskôr trend ochladzovania 
a dramatického zvyšovania aridity (menej zrá-
žok, suchšie podnebie). Tento trend bol čias-
točne spôsobený tektonickými pohybmi, kto-
ré mali za následok otvorenie morských ciest 
a vznik nových oceánskych prúdov. Dôležitú 
úlohu tu zohrala najmä už spomínaná Antark-
tída. Tento kontinent má doteraz najväčší vplyv 
na globálnu klímu.

V paleocéne bola Antarktída ešte spojená 
s Južnou Amerikou a Austráliou. Zaujímavé 
bolo aj to, že vtedy tvorila akýsi pevninský 
most a pravdepodobne zohrávala dôležitú 
úlohu pri migrácii cicavcov – najmä vačkov-
cov (Marsupialia). Pôvod moderných skupín 
týchto cicavcov totiž veda umiestňuje do Juž-
nej Ameriky, pričom do Austrálie sa dostali 
práve cez Antarktídu. Antarktída teda zohrala 
kľúčovú úlohu v histórii a evolúcii zvierat, ako 
sú napríklad kengury a koaly, ktoré sa v súčas-
nosti považujú za ikonické práve v Austrálii. 

Spojenie tohto veľkého najjužnejšieho kon-
tinentu s Južnou Amerikou sa však prerušilo 
vplyvom tektonických pohybov pred asi 50 
až 56 miliónmi rokov (vtedy vznikol Drakov 
prieliv). Pred asi 35 až 40 miliónmi rokov sa to 
isté udialo s Austráliou – vznikla tam tiež nová 
morská cesta (Tasmánska brána). Táto novo-
vzniknutá situácia spôsobila izoláciu Antarktídy 
(Austrália a Južná Amerika boli však tiež izolo-
vané na nasledujúce milióny rokov).

OCEÁNSKE PRÚDY 
Tieto zmeny mali vzhľadom na polohu Antark-
tídy dramatické dôsledky. Vznikol mohutný 
oceánsky prúd s názvom Západný príhon 

tlakoch alebo nízkych teplotách. Jeho ložiská 
sa preto nachádzajú najmä na morskom dne, 
no aj v permafroste tundry (dlhodobo zamrz-
nutá najvrchnejšia časť litosféry s priemerný-
mi ročnými teplotami pod 0 °C alebo okolo  
0 °C). No pri jeho rozpúšťaní sa do atmosféry 
dostáva metán (CH4), ktorý je 20-krát silnejší 
skleníkový plyn ako CO2.

Čím je teda teplejšie, tým viac dochádza 
k rozpúšťaniu metán hydrátu a k uvoľňova-
niu metánu, ktorý následne spôsobuje ďalšie, 
ešte výraznejšie oteplenie, a tým aj následný 
pozitívny efekt na rozpúšťanie ďalšieho metán 
hydrátu. Metán už nie je iba ohrievač, je to sku-
točný zabijak – naštartujú sa totiž nezvratné 
procesy. Niečo podobné viedlo v minulosti 
k najväčšiemu masovému vymieraniu v deji-
nách Zeme – vymieraniu na hranici permu 
a triasu pred 252 miliónmi rokov, keď vyhynulo 
viac ako 90 % druhov na planéte.

NIE ČI, ALE KEDY 
V období eocénu dochádzalo k produkcii CO2 
do atmosféry v značnom množstve. V oceá-
noch zvýšenie CO2 spôsobilo väčšiu aciditu 
– kyslosť, čo malo dramatické dôsledky na  

koralové útesy. No dôležitý a varovný je v tom-
to prípade nasledujúci fakt. Výskumy morských 
sedimentov v arktických oblastiach ukazujú, 
že množstvo CO2, ktoré sa ročne dostávalo do 
atmosféry, nedosahovalo na vrchole paleo- 
cénno-eocénneho teplotného maxima ani 
zďaleka také hodnoty, aké produkuje ľudská 
činnosť v súčasnosti. Na vrchole teplotného 
maxima to bolo približne 1,1 až 1,7 miliardy 
ton každý rok. No napríklad v roku 2014 sa do 
ovzdušia dostalo 9,8 miliardy ton. Čiže v súčas-
nosti je to viac ako 5-násobok ročnej hodnoty 
z obdobia vrcholu eocénu. Inak povedané, 
ročne počas eocénu išlo o malé množstvo 
vzhľadom na to, koľko CO2 sa vyprodukuje 
v posledných rokoch.

Treba si pripomenúť dva závery, ktoré s tým 
súvisia. Prvý konštatuje, že v prípade eocénu 
tieto deje prebiehali počas niekoľkých tisícov 
rokov (minimálne štyritisíc), zatiaľ čo súčasné 
otepľovanie je celkovo rýchlejšie – zmeny 
vidíme na vlastné oči počas nášho života, čo 
je z geologického hľadiska naozaj nepatrná 
doba. Druhý varuje, že naštartovanie podob-
ných drastických procesov, ktoré povedú 
k výraznému zvýšeniu metánu v atmosfére, je 

Svet eocénu – takto to mohlo vyzerať na jednom z európskych ostrovov, zdroj E. Junqueira, © Senckenberg 
Research Institute Frankfurt am Main.

Západný príhon (ACC), najsilnejší oceánsky prúd na Zemi, urobil 
z Antarktídy ľadové kráľovstvo, zdroj wikipédia/NASA, public domain.

V súčasnosti sa ročne dostáva do ovzdušia viac ako päťnásobok CO2 v porovnaní 
s vrcholom paleocénneho-eocénneho teplotného maxima, najteplejšieho obdobia za 
posledných 66 miliónov rokov, foto Pixabay.
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nám teda ukazuje rozmanité zmeny, ktoré sa 
počas nej udiali, vrátane toho, že aj klíma na 
Zemi má svoju históriu a evolúciu. Ovplyvňujú 
ju mnohé faktory a ich zložitá súhra.

Klíma sa, samozrejme, nedá zakonzervovať 
a bude sa meniť aj naďalej. V prípade zmien 
sú však dôležité aj rýchlosť, sila a nezvrat-
nosť dejov. Práve to sú faktory, ktoré ľudstvo 
v súčasnosti priamo ovplyvňuje – a je potreb-
né uviesť, že negatívne. Ak sa bude zvyšovať 
úroveň CO2 v atmosfére takým tempom ako 
v súčasnosti (zvyšovanie množstva tohto 
skleníkového plynu sme v prípade paleocénu 
a eocénu videli, a to aj so všetkými dramatic-
kými následkami, no enormné množstvá CO2, 
ktoré sa v súčasnosti dostávajú ročne, teda vo 

ce). Zvyšovanie teploty vplyvom CO2 naštar-
tuje nezvratné deje – rozpúšťanie permafrostu 
na Sibíri a náhle uvoľňovanie metánu z ložísk 
môžeme sledovať už teraz. 

EXTRÉMNE POČASIE REALITOU
A je tu ešte ďalší efekt – súčasné rozpúšťanie 
ľadovcov na póloch v dôsledku zvyšovania 
globálnej teploty znižuje silu odrazivosti (a tým 
množstvo odrazeného slnečného žiarenia, 
ktoré bude zadržané na Zemi). Teplota sa aj 
týmto bude zvyšovať ešte väčšmi, nehovoriac 
o stúpaní hladiny oceánov. Všetko je so všet-
kým prepojené. Pribúdanie rizík vyplývajúcich 
zo zmeny klímy zahŕňa mnoho individuálnych 
nebezpečenstiev, komponentov a situácií, 
z ktorých niektoré sú nelineárne – čiže zvyšo-
vanie teploty bude na seba nabaľovať ďalšie 
pozitívne aspekty (pozitívne v zmysle nárastu 
teploty) a výsledný efekt bude exponenciálny. 
Extrémne prejavy počasia sa začínajú pomaly 
prejavovať každý rok. 

Sanácia takýchto zmien teplôt, ktoré ovplyv-
ňujú poľnohospodárstvo, ale tiež napríklad 
zvyšovanie hladín svetových morí a oceánov, 
budú veľkou výzvou (pravdepodobne nie 
úplne riešiteľnou) pre všetky vyspelé ekono-
miky sveta. Náporom na medicínu bude zasa 
celkom určite rozšírenie chorôb, na ktoré sme 
v našich zemepisných šírkach doteraz neboli 
zvyknutí, ako je napríklad malária. Život v rov-
níkovej oblasti bude neznesiteľný a to vyvolá 
historické vlny migrácie obyvateľstva. Je naj-
vyšší čas brať následky vplyvu nášho životného 
štýlu vážne. Lebo kto vie? Európa bude možno 

sfére. Na tom je jasne vidno komplexnosť tých-
to procesov a tzv. efekt snehovej gule.

Model klimatického ochladenia v rámci 
eocénu predpokladá pokles koncentrácie 
atmosférického CO2, ktorá pomaly klesala od 
polovice eocénu a pravdepodobne dosiah-
la určitú hranicu približne pred 34 miliónmi 
rokov (hranica eocénu a oligocénu). Táto hra-
nica je úzko spojená s výrazným poklesom 
teplôt a predstavuje začiatok pokrytia ľadovej 
pokrývky na Antarktíde práve v tomto obdo-
bí (ľadová čiapočka sa finalizuje vo východ-
nej Antarktíde v oligocéne). Táto obrovská 
a náhla klimatická zmena na prelome eocénu 
a oligocénu bola príčinou veľkého vymierania. 
Paratropická klíma, typická vysokými teplotami 
a vlhkosťou, bola vtedy už minulosťou. Prale-
sy a celý ekosystém eocénu náhle (z hľadiska 
geologického času) zmizli.

POUČÍME SA Z MINULOSTI? 
Štúdium prírodnej histórie je doslova štúdiom 
toho, ako sa svet okolo nás mení. Kenozoikum, 
teda obdobie, ktoré sa začalo vymretím dino-
saurov (nevtáčích foriem) a iných skupín pred 
66 miliónmi rokov a trvá doteraz, je charakte-
ristické práve drastickými zmenami klímy, ktoré 
vyvrcholili do ľadových dôb na severnej polo-
guli počas štvrtohôr, keď u nás žili legendárne 
mamuty. Geologická minulosť našej planéty 

súostrovím so zatopenými oblasťami a gekó-
ny, prípadne aj krokodíly sa možno raz opäť 
budú preháňať aj po severných oblastiach 
nášho kontinentu tak, ako to bolo v období 
eocénu. 

Mgr. Andrej Čerňanský, PhD. 
Katedra ekológie

Laboratórium evolučnej biológie
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Súčasné rozpúšťanie ľadovcov na póloch dramaticky ovplyvní celý svet, a to hneď z viacerých aspektov, 
foto Unsplash/Simon Maennling.

Akú budúcnosť chceme ako ľudstvo mať? Foto Pixabay

(Antarctic Circumpolar Current alebo ACC). 
Tento prúd ešte vždy krúži okolo Antarktídy 
a považuje sa za najsilnejší oceánsky prúd na 
Zemi, pričom jeho sila je tisíckrát väčšia ako rie-
ka Amazonka. Antarktída začala mrznúť a táto 
udalosť mala obrovský vplyv na celú planétu. 
Vytvorenie rozsiahlych ľadovcov zvýšilo aj 
albedo – odrazivosť slnečného žiarenia (výraz-
ne sa to prejavilo najmä vo štvrtohorách). 
Následná premena pôvodne teplých oblastí 
na chladné mala za následok masívny úhyn 
veľkého objemu rastlín, napríklad vodných 
papradí rodu Azolla. Uloženie ich zvyškov na 
morskom dne znamenalo zároveň pochovanie 
ton uhlíka. To mohlo podľa vedcov tiež aspoň 
čiastočne pomôcť znížiť obsah CO2 v atmo-

veľmi krátkom čase, vplyvom činnosti človeka 
do ovzdušia, sú unikátne), bude sa zvyšovať aj 
globálna teplota. A to pomerne rýchlo. Úro-
veň CO2 v atmosfére sa za posledných 300 
rokov vplyvom priemyslu zvýšila o 45 %. To 
spôsobuje zvyšovanie teploty nezávislej od 
Milankovičových cyklov (klímu ovplyvňujú 
aj Milankovičove cykly, a teda zmeny v uhle 
dopadu a množstve slnečného svetla na 
zemský povrch, ale o tých niekedy nabudú-
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Verejný tlak núti platformy k záväzku zmierniť šírenie 
nepravdivých informácií či propagandy ich algoritmami. 
Ráznejšie opatrenia však neuplatňujú a externej 
kontrole sa skôr bránia. Pribúdajú preto iniciatívy, ktoré 
vykonávajú nezávislé štúdie merajúce tendencie šírenia 
nepravdivých informácií a propagandy na princípe tzv. 
čiernej skrinky. 

ALGORITMY 
pod dohľadom

A lgoritmy veľkých platforiem 
značne prispievajú k online 
šíreniu nepravdivých informá-
cií. Preferujú totiž vzrušujú-

ci, emotívny či inak atraktívny obsah, pri 
ktorom ich používatelia zostávajú dlhšie 
(a teda sú viac vystavení speňažiteľnej 
reklame). Dezinformácie, misinformácie, 
ale aj bulvár či iné povrchné formy majú 
tieto vlastnosti častejšie, a preto sú odpo-
rúčané väčšmi než nudný či nezáživný, no 
dôveryhodný obsah. Platformy o prefe-
renciách svojich algoritmov vedia, nemajú 
však ochotu zásadnejšie ich meniť: boja sa 
narušenia svojich príjmov. 

O (NE)PLNENÍ ZÁVÄZKOV
Verejný tlak v západnej časti sveta núti plat-
formy k záväzkom zmieriť šírenie nepravdi-
vých informácií ich algoritmami. Príkladom 
takýchto záväzkov v Európskej únii na dob-
rovoľnej úrovni je v tomto roku posilnený 
Code of Practice on Disinformation. Tieto 

dodržiavať. Tieto kódexy však často zostáva-
jú na polceste k želanému stavu. No keďže 
predstavujú aspoň niečo, niektorých kritikov 
umlčia a nechávajú mnohé aktivity skryté vo 
vnútorných procesoch, ktorých výstupy sa síce 
verejnosť občas dozvie, ich pravdivosť sa však 
často nedá overiť.

NEZÁVISLÉ AUDITY NA YOUTUBE
Nezávislé audity fungujú na iných princípoch 
ako selfreporting. Ide o metódu systematické-
ho skúmania obsahu prezentovaného pou-
žívateľom platformou. Napríklad je možné 
merať frekvenciu odporúčania potenciálne 
škodlivého obsahu pri rôznych podmienkach, 
ako sú demografický profil používateľa či jeho 
história na platforme. Niekedy sa audity robia 
v spolupráci s ľudskými používateľmi, inoke-
dy sú zapojené boty (naprogramovaní agenti), 
ktoré vystupujú ako používatelia a systematic-
ky zaznamenávajú reakcie platformy na svoje 
predprogramované správanie.

Príkladom takéhoto auditu je výskum, ktorý 
vyhral cenu za najlepší článok na veľmi selek-
tívnej vedeckej konferencii ACM Recommen-
der Systems (iba 18 % zaslaných príspevkov je 
akceptovaných a publikovaných). V ňom audi-
tujeme platformu YouTube, o odporúčaniach 
ktorej sa vie veľmi málo. Platforma funguje ako 
čierna skrinka a používatelia nevedia, ako a na 
základe čoho im videá odporúča. V našej štúdii 

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE                       Pripravujeme v spolupráci s

záväzky reflektuje aj európska legislatíva 
v rámci tzv. Digital Services Act.

Pri plnení doterajších dobrovoľných 
záväzkov išlo zatiaľ skôr o zdržovaciu takti-
ku: záväzky sú ťažko merateľné, kontrolo-
vateľné či vymožiteľné. Deklarované efekty 
sú malé. Platformy využívajú rôzne techniky 
bluewashingu (najvhodnejší slovenský ekvi-
valent je opíjanie rožkom). Doteraz totiž boli 
zaviazané iba k selfreportingu a pravidlá boli 
navyše príliš všeobecne definované. Takto si 
platformy mohli napríklad vybrať obdobie, 
z ktorého budú hlásiť dáta Európskej komisii, 
prípadne spôsob agregácie týchto dát. Prob-
lematickejšie obdobia, ako napríklad čas pred 
voľbami alebo menšie krajiny ako Slovensko, 
tak neboli samostatne vyhodnotené. Takto 
dokázali platformy z prvých regulatív elegant-
ne vykľučkovať. 

Obľúbenou reguláciou medzi platforma-
mi je tiež samoregulácia: platformy vydáva-
jú vlastné (niekedy spoločné) kódexy svojej 
činnosti (codes of conduct), ktoré sa zaväzujú 

Ukážka z nášho auditu odporúčania konšpiračných tém na YouTube. Dáta sme porovnávali s auditom, ktorý v minulosti vykonal kolektív okolo Eslama 
Husseina. -1 označuje videá, ktoré konšpirácie vyvracajú, +1, ktoré ich šíria. Zdroje:  
Eslam Hussein, Prerna Juneja, and Tanushree Mitra. 2020. Measuring Misinformation in Video Search Platforms: An Audit Study on YouTube. Proc.ACM 
Hum.-Comput. Interact.4, CSCW1, Article 048 (May 2020), 27 pages 
Matus Tomlein, Branislav Pecher, Jakub Simko, Ivan Srba, Robert Moro, Elena Stefancova, Michal Kompan, Andrea Hrckova, Juraj Podrouzek, and Maria 
Bielikova. 2021. An Audit of Misinformation Filter Bubbles on YouTube: Bubble Bursting and Recent Behavior Changes. The ACM Conference Series on 
Recommender Systems

Téma Audit E. Husseina a kol. Audit KInIT-u Zmena Podrobnosti
Útoky    0,14   0,26 nie (nie štatisticky významná) podobná distribúcia, 
z 11. 9. 2001    viac propagačných videí
Chemtrails   0,05   0,03 nie (nie štatisticky významná) neutrálnejšie výsledky
Plochá Zem -0,16 -0,15 nie (nie štatisticky významná) podobná distribúcia
Pristátie na Mesiaci -0,08 -0,32 k lepšiemu  viac vysvetľujúcich videí
   U = 2954,5, p = 8e - 6)
Antivakcinácia -0,28 -0 k horšiemu  menej vysvetľujúcich videí, 
   (U = 664, p = 1,6e - 9) viac neutrálnych 
    a propagačných

Ilustrácia Unsplash/visuals
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sme sledovali, či na YouTube vznikajú dezin-
formačné filtračné bubliny (filter bubbles) a či 
sa z nich vedia používatelia dostať pozeraním 
videí, ktoré dokazujú a vysvetľujú nepravdivosť 
predmetných dezinformácií. 

Prítomnosť dezinformačných filtračných 
bublín na YouTube sme v našej štúdii ukázali 
v prípade zoznamov odporúčaných videí (nie 
však vyhľadávacích výsledkov). Zistili sme tiež, 
že YouTube sa v šírení nepravdivých informácií 
a zavádzajúcich videí v porovnaní s predchá-
dzajúcou podobnou štúdiou veľmi nezlepšil. 
Viac dezinformačných videí o vakcinácii sme 
čakali aj kvôli prebiehajúcej pandémii, vo 
veľkom množstve sa však šírili aj fámy o uda-

Posledný škandál si spôsobil Facebook (teraz 
už platforma Meta), ktorý zmazal účty, stránky 
aj aplikácie odborníkom z Newyorskej univer-
zity. Títo akademici skúmali transparentnosť 
politických reklám na Facebooku. Výskum 
odhalil približne 86-tisíc zavádzajúcich reklám, 
z ktorých takmer štvrtina bola financovaná 
pochybnými komunitami. Výskumníci na svo-
je zistenie využili dobrovoľníkov, ktorí im sami 
sprístupnili na tento účel svoje dáta. Facebook 
ako dôvod zatvorenia účtov uviedol ochranu 
súkromia používateľov.

Klepnutiu po prstoch sa nevyhli ani interné 
štruktúry Facebooku. Konkrétne tím Crowd-
Tangle, ktorý prešiel pod vlastníctvo Face-

lytické účely publikovať iba vlastnoručne 
a selektívne vybrané dátové reporty. Zatiaľ 
CrowdTangle svoje služby poskytuje naďalej, 
no ľudia blízki tomuto nástroju sa obávajú, 
že to tak nemusí byť aj v budúcnosti. Face-
booku totiž podľa nich väčšmi záleží na zlep-
šovaní svojho obrazu ako bezproblémovej 
platformy než na úsilí reálne riešiť problémy, 
ktoré platforma má.

Naša štúdia je len jedným z našich príspev-
kov pri boji s dezinformáciami. Naším dlho-
dobým zámerom je vytvoriť nástroje, ktorými 
bude možné nezávisle vyhodnocovať podiel 
algoritmov sociálnych médií na šírení dezin-
formácií. K tomu nám pomôže aj zapojenie sa 

booku. Vďaka tomuto nástroju na analýzu 
a vyhodnocovanie facebookových dát sa 
napríklad zistilo aj to, že extrémnejšia pravica 
získavala na Facebooku v porovnaní s iným 
obsahom príliš veľa pozornosti. Tieto výsled-
ky ukázali Facebook ako nevyvážený zdroj 
s veľkou konzervatívnou komorou ozvien 
(echo chamber). A práve tento obraz sa 
exekutíve platformy nepáčil. Niektorí z nich 
boli dokonca toho názoru, že Facebook by 
mal namiesto otvárania svojich dát na ana-

PODCAST E-TIKA 
Ak vás téma regulácie veľkých plat-
foriem zaujala, pustite si podcast 
E-tika. V diele s názvom Ako regulovať 
digitálne technológie sa na tému, ako 
a kedy má zmysel regulovať nové tech-
nológie zo strany štátov a verejných 
inštitúcií, pozreli moderátori Juraj 
Podroužek a Matúš Mesarčík spolu 
s ich hosťom Tomášom Juchom z Mini- 
sterstva investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky. 
Dozviete sa napríklad to, do akej miery 
EÚ dôveruje technologickým gigantom, 
veľkým online platformám či celkovo 
poskytovateľom vysokorizikových sys-
témov umelej inteligencie, že v rámci 
samoregulácie budú primerane čeliť 
novým spoločenským rizikám, no aj to, 
do akej miery potrebujú štátni úradníci 
rozumieť technológiám, ktoré sa snažia 
usmerňovať.

Podcast nájdete na stránke https://
kinit.sk/sk/e-tika-podcast-how-to- 
regulate-digital-technologies/.

do konzorcia EDMO (European digital media 
observatory), ktoré sa boju proti dezinformá-
ciám venuje na európskej úrovni.

Andrea Hrčková
Jakub Šimko

Kempelenov inštitút inteligentných technológií

lostiach zo septembra 2011. Na druhej strane 
sme svojím výskumom dokázali, že pozeranie 
pravdivých videí pomohlo takmer pri všetkých 
témach znížiť množstvo dezinformácií, ktorým 
používatelia čelia.

FACEBOOK A UMLČIAVANIE
O tom, že sa platformám nezávislé audi-
ty odporúčaného obsahu nepáčia, sa už 
presvedčili mnohí výskumníci. Nečudo, ide 
v podstate o odhaľovanie ich slabých miest. 

Foto Unsplash/NordWood Themes Foto Unsplash/Marc Sendra Martorell

Foto Unsplash/Kajetan Sumila
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Ani jedno kozmické teleso sa nemô-
že vyhnúť zrážkam s mikroskopic-
kými časticami. Sú príliš malé na 
to, aby boli včas detegovateľné, 

niekedy však môžu mať dostatočnú energiu 
na to, aby dokázali družicu alebo iné vesmírne 
plavidlo poškodiť. Rátali s nimi, samozrejme, aj 
konštruktéri JWST. Napriek tomu ich dokázala 
udalosť z 22. až 24. mája 2022 prekvapiť.

BEZ ŠANCE NA REPARÁT
Občasné zrážky s mikrometeoroidmi poznajú 
aj operátori Medzinárodnej vesmírnej stani-
ce (ISS) či Hubblovho vesmírneho teleskopu. 
Obe plavidlá napriek tomu dlhodobo fungujú 
a slúžia svojim účelom. Na rozdiel od nich je 
však JWST umiestnený do rovnovážneho bodu 
medzi Zemou a Slnkom nazývaného L2, kto-
rý je vzdialený viac ako jeden a pol milióna 
kilometrov od Zeme. Vzdialenosť Hubblovho 
teleskopu a ISS od Zeme je mnohonásobne 
menšia.

K Hubblovi sa tak mohla už krátko po jeho 
vypustení v roku 1990 vybrať (v roku 1993) 
opravárska misia, ktorá odstránila následky 
výrobnej chyby na hlavnom zrkadle. Dostup-
nosť personálu schopného vykonávať prípad-
né opravy na ISS zasa vyplýva priamo z pod-
staty práce vesmírnej stanice. Na nič z toho sa 
v prípade JWST predbežne nedá spoliehať.

Všetko muselo byť dôkladne zostavené ešte 
na Zemi a keď po dopravení teleskopu do L2 
vedci na diaľku riadili viac ako 300 úkonov 
potrebných na jeho uvedenie do prevádzky, 
nemali ani v jednom prípade šancu na repa-
rát. Aj preto sa toto vesmírne observatórium 
neustále kontroluje samo a do segmentov 
zrkadla zabudovali aj mechanizmy umožňu-
júce do určitej miery korigovať následky chýb 
či nehôd.

NEPOKORENÝ ĎALEKOHĽAD
Počas procesu zarovnávania primárneho 
zrkadla Webbovho vesmírneho teleskopu, pri 

nastavovaní jeho 18 hexagonálnych segmen-
tov do najlepšej polohy na zachytávanie svetla 
snímače zaznamenali prvých šesť deformácií 
povrchu – známok nárazov mikrometeoroi-
dov. Nárazy rozložením v čase zodpovedali 
očakávaniam, ktoré vyslovili odborníci pred 
štartom (približne jedna zrážka za mesiac). 
Každý mikrometeoroid môže zhoršiť kvalitu 
vlnoplochy. Napokon, postupná degradácia 
zrkadla v dôsledku zrážok bola súčasťou kal-
kulácií celého projektu ešte pred štartom. Väč-
šia chyba vlnoplochy a odrazu od zrkadla do 
detektora však môže mať za následok vychý-
lenie ohniska či iných parametrov a okamžité 
znehodnotenie pozorovania.

Päť z prvých mikrometeoroidov malo len 
zanedbateľný vplyv – spoločne prispeli k cel-
kovej chybe vlnoplochy o menej ako jeden 
nanometer. Takýto vplyv na fungovanie zrkadla 
a výsledné pozorovania je takmer nemerateľný 
a prípadné deformácie sa dajú korigovať pre-
stavením zrkadla a preskupením segmentov. 
Ani ďalších 19 zistených nárazov vôbec nemalo 
vplyv na chybu vlnoplochy. Veľkosť jedného 
z prvej šestice nárazov však vyvolala obavy 
– tento náraz spôsobil výrazné poškodenie 
segmentu označeného ako C3.

Náraz, ktorý nastal v čase medzi 22. až  
24. májom, spôsobil významnú nekorigovateľ-
nú zmenu tohto segmentu, uviedli v súhrnnej 
správe o stave a vyhliadkach projektu Web-
bovho teleskopu z 12. júla. Poškodenie seg-
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Teleskop pod paľbou
Vesmírny teleskop Jamesa Webba (JWST) pracuje 
iba niekoľko mesiacov, napriek tomu už stihol ohúriť 
nielen vedeckú verejnosť. Snímky, ktoré posiela na 
Zem, sú fascinujúce a údaje, ktoré zhromažďuje, budú 
zamestnávať vedcov po dlhé roky. Pochopiteľné bolo preto 
znepokojenie, ktoré vyvolala správa o jeho poškodení. 

Webbovo prvé hlboké pole zobrazuje kopu galaxií a demonštruje efekt 
gravitačnej šošovky.

Skupina galaxií Stephanov kvintet
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mentu C3 možno vidieť aj na selfie primárne-
ho zrkadla, ktorú urobili snímače teleskopu  
21. júna a NASA ju zverejnila spolu so správou.

NEKORIGOVATEĽNÁ CHYBA
Výrazy ako nekorigovateľná zmena či nezvrat-
né poškodenie, ktoré sa začali v spojitosti s uda-
losťou spomínať, sa stali vďačným sústom pre 
médiá – zariadenie stálo 10 miliárd dolárov 
a verejnosť o jeho technickej vyspelosti dovte-
dy počúvala iba superlatívy.

Jednotlivé segmenty zrkadla teleskopu zbie-
rajú svetlo zo vzdialených vesmírnych objektov 
a odrazom (zmenou smeru vlnoplochy obrazu 
na povrchu zrkadla) ho posielajú do detektora 
a ďalších prístrojov, kde sa spracúva a skladá 
do výsledného obrazu. V prípade Webbovho 
teleskopu sa dáta spracúvajú primárne v pás-
me pre nás neviditeľného infračerveného 
vlnenia, výsledkom však napokon môžu byť 
aj také úchvatné viditeľné snímky, aké už stihol 
poslať do sveta.

Chyby výsledného obrazu spôsobené 
deformáciou povrchu (napríklad nárazom 
nejakého kozmického kameňa) možno na 
segmentoch primárneho zrkadla JWST kori-
govať ich prestavením. Ak bolo poškodenie C3 
vyhodnotené ako nekorigovateľné, znamená 
to, že mikrometeoroid narazil do zlato-berý-
liového povrchu zrkadla s takou energiou, že 
ho deformoval za hranicu toho, čo by bolo 
možné vyrovnať kontradeformáciou.

NIE JE TO FATÁLNE
Výkonnosť zrkadla teleskopu sa určuje podľa 
toho, do akej miery deformuje prichádzajú-
ce svetlo hviezd a iných vesmírnych objektov. 
Meria sa pomocou veličiny nazývanej chyba 
vlnoplochy rms (root mean square – stredná 
kvadratická odchýlka) a v prípade zrkadla 
JWST sa meria samostatne aj pre každý seg-
ment. Na začiatku misie JWST vykazoval C3 
chybu vlnoplochy rms 56 nanometrov, čo bola 
podobná úroveň ako pri ostatných 17 segmen-
toch hlavného zrkadla. Náraz z mája zvýšil 
chybu vlnoplochy segmentu C3 na 280 nm 
rms. Zmenami polohy a zakrivenia segmentu 
dokázali inžinieri misie znížiť túto chybu len na 

to odhad sa po uvedení na obežnú dráhu 
a kontrole funkčnosti jeho systémov predĺžil 
na dvojnásobok. Vedci projektu veria. Napo-
kon, úchvatné hlboké pole JWST, snímka zrodu 
nových hviezd v hmlovine Carina, tanec ďale-
kých galaxií zo Stephanovho kvintetu, Južná 
prstencová hmlovina obklopujúca umiera-
júcu hviezdu, objav vodných oblakov a hmly 
v atmosfére 1 000 svetelných rokov vzdialenej 
exoplanéty WASP-96 b v súhvezdí Fénixa, to 
všetko JWST zozbieral už v situácii nekorigova-
teľného poškodenia časti primárneho zrkadla.

Vedecké výsledky JWST sú takmer vo všet-
kých oblastiach lepšie, ako sa očakávalo, uvá-
dzajú členovia tímu vo svojej správe. Optika 
je lepšie nastavená, funkcia rozptylu bodov je 

Južná prstencová hmlovina

Rodisko hviezd v hmlovine Carina

zásahom mikrometeoroidom s vysokou kine-
tickou energiou, ktorý sa štatisticky vyskytne 
raz za niekoľko rokov), alebo či teleskop môže 
byť ohrozenejší mikrometeoroidmi, než sa 
predpokladalo. Vedci sa usilujú odhadnúť 
hustotu výskytu mikrometeoroidov v blízkosti 
JWST a v ďalšom období plánujú minimalizo-
vať čas, počas ktorého bude primárne zrkadlo 
namierené v smere pohybu na obežnej drá-
he, kde je štatisticky vyššia frekvencia výskytu 
a energia mikrometeoroidov.

HLBŠIE ZA KRATŠÍ ČAS
Životnosť teleskopu bola podľa pôvodne 
stanovená na štandardných päť rokov. Ten-

178 nm rms. Taká je nateraz hodnota nekorigo-
vateľnej chyby, ktorá má merateľný vplyv aj na 
chybu hlavného zrkadla ako celku.

Podľa správy o stave JWST však vplyv na celé 
zrkadlo nie je fatálny. Na úrovni celého telesko-
pu bol tento efekt malý, pretože bola ovplyvnená 
len malá časť jeho plochy, uvádza sa v správe. 
Okrem toho sa v nej píše, že náraz mikrome-
teoroidu do C3 zvýšil chybu spojenú s celým 
hlavným zrkadlom na približne 59 nm rms, čo 
je približne o 5 až 10 nm rms viac ako predchá-
dzajúce najlepšie hodnoty rms chyby vlnoplochy. 
Výsledná hodnota chyby je teda stále v rámci 
výkonnostných limitov, v ktoré tím dúfal.

Zatiaľ nie je jasné, či bol zásah segmentu C3 
v máji 2022 zriedkavou udalosťou (nešťastným 

ostrejšia. Zrkadlá sú čistejšie, ako sú požiadavky, 
čo znamená nižšiu úroveň rozptýleného svetla 
v blízkej infračervenej oblasti. Pozadie oblohy 
<5 μm bude preto pre JWST tmavšie, ako sa 
očakávalo. Vo väčšine prípadov sa JWST dosta-
ne hlbšie za kratší čas, ako sa čakalo. Autori 
pripomínajú, že vďaka presnému manévrova-
niu pri navádzaní JWST na obežnú dráhu má 
observatórium na palube dostatok pohonných 
látok, aby vydržalo aspoň 20 rokov. JWST bol 
navrhnutý tak, aby umožnil zásadný prelom 
v našom pochopení vzniku a vývoja galaxií, 
hviezd a planetárnych systémov – teraz už 
s istotou vieme, že sa tak stane.

R, foto NASA, ESA, CSA, STScI

Snímka Vesmírneho teleskopu Jamesa Webba 
z 21. júna 2022 po zásahu mikrometeoroidom, 
poškodený segment C3 sa nachádza vpravo 
dole na zrkadle, 
zdroj doi.org/10.48550/arXiv.2207.05632
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Ľudské spoločnosti odjakživa využívali vodu a vo 
vodnom prostredí tiež zanechali široké spektrum 
stôp. O odkrývaní dejín pod hladinou a významných 
nálezoch na dne riek a morí sme sa rozprávali s Klaudiou 
Daňovou z Archeologického ústavu SAV, v. v. i., v Nitre 
a Miroslavou Daňovou z Katedry klasickej archeológie 
Trnavskej univerzity v Trnave. 

Čo je úlohou moderného archeologického 
výskumu pod vodou? 
Rovnako ako pri každom archeologickom 
výskume – získať čo najviac informácií o ľud-
skej činnosti súvisiacej s vodou. Voda, či už  
v podobe riek, jazier alebo morí a oceánov, 
bola a je neodmysliteľnou súčasťou ľudské-
ho života. Je zdrojom obživy, využíva sa na 
transport tovaru, ľudí a zvierat, ale zároveň je 
surovinový zdroj. Cieľom výskumu pod vodou 

ROZHOVOR

je priblížiť život ľudí pri riekach a moriach pro-
stredníctvom archeologických nálezov.

Kedy vznikol a ktoré osobnosti a objavy boli 
dôležité pre jeho zrod? 
Moderný archeologický výskum pod vodou 
sa formoval v niekoľkých fázach. V polovici 
20. storočia sa potápači pod vedením archeo- 
lógov sústredili na vyhľadávanie a vyzdviho-
vanie archeologických nálezov spod vody. 

Jednou z najznámejších osobností, ktorá sa 
v tom období podieľala na objavovaní Stre-
domoria, bol napríklad Jacques-Yves Cous-
teau, oceánograf a spoluobjaviteľ akvalun-
gu, teda potápačského prístroja s otvoreným 
okruhom.

Až archeológ George F. Bass v roku 1960 
spolu s tímom vedcov a potápačov dokázali 
pri Cape Gelidonya v Turecku, že aj výskum 
pod vodou dokážu vedci dokumentovať a zo 
získaných informácií rekonštruovať minulosť. 
Najúspešnejším projektom tímu bol výskum 
vraku zo 14. storočia pred n. l. pri Uluburunue, 
kde sa podarilo zrekonštruovať nielen jeho 
vzhľad, ale aj lodnú trasu a obchodné cesty. 
Na palube malej loďky sa tak stretli predmety 
z územia súčasného Bulharska, Egypta, Pales-
tíny, Cypru, Grécka alebo Turecka. Po tomto 
výskume už nik nepochyboval o dôležitosti 
a potrebe dokumentácie a systematického 
skúmania archeologických pamiatok pod 
vodnou hladinou.

Archeológia 
POD VODOU Pohľad na piliere dreveného mosta 

v Hlohovci, foto K. Daňová, archív 
Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

Dokumentácia novovekého mosta v Hlohovci, foto R. Daňo,  
archív Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

Jeden z kolov novovekého mosta v Hlohovci so železným okutím, 
ktoré slúžilo na lepšie prerážanie do kamenistého dna,  
foto M. Daňová, archív Archeologického ústavu SAV, v. v. i.
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Doc. Miroslava Daňová, PhD., 
prednáša na Katedre klasickej  
archeológie Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave. Zao-
berá sa najmä dejinami a archeo-
lógiou z obdobia Rímskej ríše. 
Potápaniu sa venuje s prestávkami 
od svojich 19 rokov a jej snahou 
je vytvoriť na Trnavskej univerzite 
priestor na to, aby sa archeológii 

pod vodou mohli v budúcnosti venovať aj slovenskí študenti 
archeológie.

PhDr. Klaudia Daňová, PhD., je vedú-
cou oddelenia archeológie praveku 
v Archeologickom ústave Slovenskej 
akadémie vied. Zaoberá sa najmä 
staršou bronzovou dobou. Je licen-
covanou archeologičkou pre terénny 
výskum na súši, ale aj vo vodnom pro-
stredí. Zastrešuje pilotný projekt, ktorý  
sa venuje archeologickým pamiatkam 
pod vodou s názvom: Brody, mosty, 

diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí  
s využitím archeológie pod vodou.

Aké sú špecifiká archeologickej práce pod 
hladinou v porovnaní so súšou? 
Rozdiel medzi prácou na súši a vo vode je 
zjavný asi každému, keďže nemáme žiabre. 
Takže sme obmedzení časom. To znamená, že 
práca musí byť naplánovaná veľmi dôkladne, 
najmä keď sa pracuje vo väčších hĺbkach, kde 
sa nemôžete vynoriť, keď na niečo zabudnete. 
Dorozumievame sa pomocou znakovej reči, 

prípadne si píšeme na špeciálne tabuľky. Na 
niektorých výskumoch sa využívajú aj komu-
nikačné zariadenia. 

Špecifické je kopanie alebo odkrývanie nále-
zov a situácií. Využívame odsávacie zariadenia, 
ktorými odstraňujeme sedimenty. V riekach na 
jemnejší sediment stačí aj pohyb ruky, a keď je 
prúd dostatočný, dokážeme odstrániť jemný 
sediment veľmi jednoducho. 

Ktoré sú hlavné rozdiely v podmienkach 
mora a rieky? 
Asi najväčším rozdielom je viditeľnosť. 
V moriach je viditeľnosť obyčajne aj niekoľko 
desiatok metrov, zatiaľ čo v riekach sa bežne 
stretávame s viditeľnosťou do 50 centimetrov. 
Aj tu však jestvujú výnimky. Dobrá viditeľnosť 
je napríklad v rieke Ljubljanica v Slovinsku 
a veľmi zlá viditeľnosť zasa v Baltskom mori.

Ďalším rozdielom je hĺbka. V slovenských 
riekach sa pohybujeme od jedného do šies-
tich metrov, v moriach to býva aj do 30 metrov. 
Samozrejme, sú lokality s oveľa väčšou hĺbkou, 
ale tie skúmajú technickí potápači a na výskum 
extrémne hlbokých lokalít sa využívajú ponor-
ky a roboty.

Ako sa pod vodou dokumentuje? 
Používame rovnaké metódy dokumentácie – 
zameriavame pomocou GPS, kreslíme alebo 
fotografujeme, ale vždy sú tam nejaké odliš-
nosti v porovnaní so súšou. Pri zameriavaní 
v plytkej vode, napríklad do 1,5 metra, použí-
vame tyčové GPS zariadenie. 

Vo väčších hĺbkach zameriavame nálezy 
a situácie na bóje, ktoré sú umiestnené na 
hladine nad nálezmi a k nim potom dodáva-
me údaje o hĺbke. Vtedy používame totálnu 
stanicu umiestnenú na brehu. 

Kreslíme na plastové tabuľky obyčajnou 
ceruzkou alebo používame nepremokavý Sídliskové objekty z obdobia praveku v koryte rieky Nitra priamo v katastrálnom území Nitry, 

foto K. Daňová, archív Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

Pohľad na piliere dreveného novovekého mosta 
zo 17. až 19. storočia v Seredi, foto K. Daňová, 
archív Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

Výskum na rieke Hron pri Banskej Bystrici. Práca potápača a navádzača v toku rieky, 
foto K. Daňová, archív Archeologického ústavu SAV, v. v. i.
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papier. Pri fotení sa využívajú zariadenia s kryt-
mi. Tu však zohráva úlohu svetlo. Čím ste hlbšie 
pod vodou, tým viac sa farby strácajú, preto 
potrebujete vniesť do fotografie svetlo. Sna-
hou archeologického výskumu pod vodnou 
hladinou je čo najviac sa metodicky priblížiť 
výskumu na súši.

Ako zvyčajne vyzerá príprava na takýto 
výskum? 
Je to dlhý a náročný proces. Obyčajne mu 
predchádza celý rad úkonov od archívneho 
výskumu až po získanie potrebných povolení. 
Začína sa vždy prieskumom, vďaka ktorému 
vieme, aká je situácia pod vodnou hladinou 
a na základe toho sa určuje metodika výsku-
mu. Dôležité je zabezpečiť dostatočný počet 
kvalifikovaných ľudí na prácu pod vodou 
a materiálne sa vybaviť. 

Rovnako dôležité je aj zázemie. Výskumy 
plánujeme najmä v chladnejších mesiacoch 
z dôvodu vegetačného pokoja. Zároveň sú 
však potápači, ale aj obsluha v menej kom-
fortných podmienkach, preto je dôležité mať 
dobré zázemie. Do menej komfortných pod-
mienok sa tu dostáva aj podporný tím, ktorý 
mrzne na brehu. 

Vždy treba rátať aj s tým, čo sa bude diať 
s nálezmi vytiahnutými z vodného prostredia. 
Konzerváciu, prípadne uskladnenie materiálu 
musíme mať tiež vyriešené. Inak sa nálezy zni-
čia a celý výskum je zbytočný. 

Kto všetko sa podieľa na výskume? 
Samotný výskum pod vodou realizujú ľudia 
z rôznych inštitúcií spojených do tímu (na 
Slovensku sú to archeológovia, profesionálni 
potápači, policajní potápači a obsluha člnov, 
odborníci z iných odvetví – geofyzici, geoló-
govia atď.). Dať dokopy ľudí z rôznych inštitúcií 
na nejaký vhodný dátum je asi tou najväčšou 
výzvou. Tím býva rozsiahlejší aj pri malých 
výskumoch, tvorí ho asi 10 až 15 ľudí.

Ako sú v tíme rozdelené úlohy? 
Pri potápaní v riekach používame laná. To 

znamená, že každý potápač má svojho navá-
dzača. Nie je dobré, aby súčasne bolo pod 
hladinou príliš veľa ľudí. Ide skôr o záležitosť 
dvoch, maximálne troch potápačov, ktorí sú 
vo vode naraz. Okrem potápača a navádzača 
je vždy v člne alebo na brehu pripravený ďalší 
potápač, ktorý ide do vody v krízovej situácii. 
V prípade, že potápač nepotrebuje byť istený 
lanom, je dobré dodržiavať tzv. buddy potá-
panie, čiže vo dvojici.

Kým odkrývanie nálezov býva bežne 
v rukách všetkých členov tímu, dokumen-
tačné práce sú delené na základe zručností. 
Výskum vykonávajú potápajúci sa archeoló-
govia a licencovaní potápači s praxou. Hoci 
výskum plánuje vedúci archeológ, samotné 
ponory obyčajne plánuje najskúsenejší potá-
pač, ktorý je zodpovedný za bezpečný prie-
beh ponoru. Jeho úlohou je zostaviť tím tak, 
aby bol vyvážený a schopný riešiť akékoľvek 
situácie pod vodou. Často je to práve potá-
pač, kto rozhoduje o tom, či sa bude potápať 
a akým spôsobom. Archeológ v tomto smere 
musí akceptovať rozhodnutia skúsenejších. 
Bezpečnosť je na prvom mieste.

Aké prístroje a vybavenie sa používajú? 
Pri prieskumoch sa bežne využívajú sonary 
rôznych druhov. Niektoré mapujú dno a jeho 
nerovnosti – vtedy vieme identifikovať nálezy 

priamo na dne. Iné druhy dokážu lúčom prejsť 
aj cez sediment a odkryť nálezy ukryté pod 
nánosmi. V tomto prípade vieme povedať 
aj to, aký hrubý sediment sa nachádza nad 
nálezom, čo je dôležité pre plánovanie ďal-
ších prác. 

V jazerách, ktoré v zime zamŕzajú, sa dajú 
využiť aj geofyzikálne prístroje ako napríklad 
georadar. Na Slovensku na to využívame 
externých dodávateľov alebo spolupracu-
jeme s inštitúciami a súkromným sektorom. 
Pri potápaní používame bežný potápačský 
výstroj, ktorý sa skladá z obleku (suchého ale-
bo mokrého), masky, dýchacieho zariadenia, 
kompenzátora vztlaku, fľaše so vzduchom (vo 
väčších hĺbkach sa využívajú aj iné plyny) a plu-
tiev. Na vyhľadávanie kovových predmetov sa 
využívajú detektory kovov pod vodu a malé 
dohľadávačky.

Čo všetko treba zabezpečiť pri ponore?  
Prvoradá je bezpečnosť potápačov, ktorej sa 
podriaďujú všetky ďalšie aktivity. Práve v tomto 
momente sú nenahraditeľné poznatky a skú-
senosti našich inštruktorov a zbieranie infor-
mácií pred ponorom. Pri dobre naplánovanom 
ponore dokáže potom potápač postupne 
zabezpečiť prieskum pamiatky, jej dokumen-
táciu (meranie, filmovanie, fotenie), odobratie 
vzoriek alebo prípravu na vyzdvihnutie.

Sonarový výskum na Dunaji pri rímskom 
légiovom tábore v Iži realizovaný v spolupráci 
s Ústavom hydrológie SAV (V. Sočuvka) v roku 
2020, foto K. Daňová, archív Archeologického 
ústavu SAV, v. v. i.

Batymetria dna Dunaja a zachytenie pilierov mosta, ktoré smerujú na južnú bránu rímskeho tábora  
v Iži, autor Helicop, s.r.o.

Tímové vyhodnocovanie sonarového prieskumu v Iži v roku 2020, foto P. Dragonidesová, 
archív Archeologického ústavu SAV, v. v. i.
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zapísanie jedného z jej úsekov medzi svetové 
kultúrne dedičstvo UNESCO.

Významné nálezy antických plavidiel pochá-
dzajú aj z riek Níl, Rýn alebo Dráva. Rieka Dunaj 
ukrýva napríklad zvyšky niekoľkých rímskych 
mostov, ktoré spájali jednotlivé časti Rímskej 
ríše alebo pomáhali expanzii rímskych cisárov.

K mimoriadnym patrí nález pravdepodob-
ne rímskeho mosta v Dunaji, ktorý spájal tábor 
rímskej légie v Brigetiu s rímskym táborom 
neďaleko Iže pri Komárne. Ide o objav európ-
skeho významu, ktorý sa podarilo identifikovať 
v roku 2021 pomocou sonarového prieskumu 
realizovaného spoločnosťou Helicop. Šírka 
rieky je na tomto mieste vyše 600 metrov 
a vybudovanie takéhoto mosta bolo spojené 
s expanzívnymi plánmi niektorého z rímskych 
cisárov. Odpoveď budeme poznať, keď sa nám 
podarí odobrať vzorky z niektorého piliera.

Čo ďalšie sa podarilo objaviť? 
Ďalšími lokalitami sú Hlohovec a Sereď, kde 
sa nachádzajú viaceré mosty, ale aj množstvo 
hnuteľných nálezov. Písomné pramene hovo-
ria o existencii mostov už v 13. storočí. V týchto 
lokalitách sme už prieskumom zachytili niekoľ-
ko stavebných fáz mostov. V Hlohovci sa nám 
podarilo v spolupráci s Katedrou geodézie 
Slovenskej technickej univerzity urobiť orto-
fotomapu záujmového úseku, ktorý sme ana-
lyzovali v spolupráci s Katedrou plánovania  
a tvorby krajiny Technickej univerzity vo Zvo-
lene a pripravujeme sa na rozsiahlejší výskum. 
Práve multidisciplinárna spolupráca je v tomto 
prostredí mimoriadne dôležitá pre získavanie 
nových informácií a výsledkov.

Treba pripomenúť, že riekam sa dopo-
siaľ nevenovala náležitá pozornosť, preto 
predpokladáme nové a závažnejšie objavy 
ako výsledok intenzívnejšieho záujmu o túto 
problematiku.

Aké sú atribúty na výber lokalít pre váš 
výskum? 
Momentálne sa venujeme výskumom na 
riekach Dunaj, Váh, Nitra, Hron a Žitava, na 
ktorých máme vytipované lokality na zákla-
de písomných prameňov, kumulácie nálezov 
a existencie významných lokalít v ich okolí.

Na aké pamiatky sa zameriavate a prečo je 
to dôležité? 
Na Dunaji sa sústreďujeme na výskum mosta 
a táto rieka je pre nás obrovskou výzvou. Skú-
maný most sa nachádza v hraničnom pásme 
a okrem toho ešte aj v časti plavebnej dráhy. 
Prúd je silný a viditeľnosť minimálna. Určite to 
bude jeden z najdôležitejších výskumov tejto 
sezóny. 

Ďalšie informácie zbierame aj v Seredi a Hlo-
hovci. V hľadáčiku je aj brod v Slovenskej Ľupči. 
Rieka Nitra je monitorovaná najmä v úseku 
mesta Nitra, kde sa nachádza zatopená poly-
kultúrna archeologická lokalita. 

Lokality, ktoré boli vybrané pre náš výskum, 
predstavujú aj rôzne metodické prístupy. Je 
pravdou, že hoci máme slušné základy výsku-
mu z morí, slovenské rieky si vyžadujú prispô-
sobenie metodiky na naše podmienky. Z tohto 
dôvodu sme sa rozhodli okrem výskumu lokalít 
testovať aj metodiku, ktorá v budúcnosti prine-
sie skvalitnenie výskumu nielen na Slovensku.

 Za rozhovor ďakuje redakcia Quarku

K mimoriadnym však určite patrí nález člna 
z mladšej železnej doby (3. stor. pred n. l.) 
v Šamoríne. Ide o unikátny kus, ktorý sa 
našiel pri ťažbe štrku. Je to vôbec najstarší 
exemplár na území Slovenska a môžete ho 
vidieť v Žitnoostrovskom múzeu v Dunaj-
skej Strede. 

Čo sa deje s vyzdvihnutým materiálom na 
súši? 
Zmena prostredia nepôsobí na vyzdvihnuté 
predmety dobre. Preto je dôležité, aby sme 
ich až do samotnej konzervácie udržiavali vo 
vodnom kúpeli. Predmety vytiahnuté z mora 
musia prejsť procesom zbavovania sa soli. Ten 
trvá aj niekoľko mesiacov, keď sa postupne 
slaná voda riedi s destilovanou, až nakoniec 
destilovaná voda úplne preváži. 

Predmety sa dokumentujú ešte pred samot-
nou konzerváciou a, samozrejme, aj následne 
po nej. Ku každému predmetu sa pri konzer-
vovaní pristupuje individuálne. Inak sa kon-
zervujú kovy a inak predmety z organických 
materiálov. No to je už otázka pre konzervá-
torov.

Môže byť aj rieka významným náleziskom? 
Určite áno. Príkladom je rieka Ljubljanica v Slo-
vinsku, v ktorej sa našli tisíce archeologických 
nálezov z rôznych časových období. Počas 
niekoľkých rokov intenzívnej výskumnej čin-
nosti sa dokonca podarilo objaviť aj niekoľko 
monoxylonov, teda člnov vyrobených z jed-
ného kusu dreva, z mladšej železnej doby 
a rímskej doby. Význam tejto rieky potvrdilo aj 

Aký je potenciál pamiatok v riekach na úze-
mí Slovenska? 
Na základe intenzívnejšieho prieskumu sa 
zdá, že potenciál archeologických pamiatok 
je veľký. K mimoriadne zaujímavým patria 
najmä nehnuteľné nálezy ako pozostatky 
starších mostov, mól a rôznych technických 
diel súvisiacich s prepravou tovaru alebo ich 
spracovaním (píly na drevo, vodné mlyny). 
Majú nesmierny význam pre históriu miest, 
kde sa nachádzali.

Zo slovenských riek pochádza aj celý rad 
hnuteľných nálezov – od kostí mamutov 
vybagrovaných pri ťažbe štrku až po nále-
zy mečov zo stredoveku, ale aj nálezy častí 
archeologických lokalít. Každý z nich má inú 
výpovednú hodnotu a píše iný príbeh. Nie-
ktoré z nich sa tam dostali pri prevrátení lode, 
zničení mostu alebo pri prechode brodu. Iné sa 
ocitli vo vode v dôsledku regulácie riek, ktorá 
prechádzala územiami s výskytom archeolo-
gických lokalít – príkladom je rieka Nitra.

Ktoré sú najvzácnejšie nálezy z našich riek 
a o čom vypovedajú? 
Všetky nálezy považujeme za dôleži-
té, pretože vypĺňajú medzery v poznaní. 

Spolupráca na výskume prístavu v slovinskom meste Piran (partnerská inštitúcia: Zavod za Podvodno 
Arheologijo). Pohľady na odsávanie sedimentu (vľavo) a na vytýčenú sondu a odsávacie zariadenie, 
foto A. Kiss, AKITO diving, archív Zavodu za Podvodno Arheologijo, Slovinsko
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Misia Európskej vesmírnej agentúry (ESA) s názvom 
Gaia uverejnila v júni svoj tretí súbor dát s novými 
a vylepšenými informáciami o 1,8 miliardy hviezd 
Mliečnej cesty. Tie po prvý raz zahŕňajú aj milióny 
hviezdnych spektier.

obsahujú aj stopové množstvá ťažších prv-
kov, ktoré prezrádzajú ich vek a pôvod.

Vďaka spektroskopickým dátam môžu 
vedci presnejšie zmapovať Mliečnu cestu  
a chemické zloženie a dráhy starých a vzdia-
lených hviezd umožnia vysvetliť, ako sa sfor-
movala. Ukazuje sa, že hviezdy bližšie k jadru 
našej Galaxie a bližšie ku galaktickej rovine 
sa zaraďujú skôr k mladším generáciám, 
zatiaľ čo hviezdy v hale sú staršie, zrodené 
v prvých miliardách rokov vesmíru. Nieke-
dy však majú skupiny hviezd iné chemické 
charakteristiky ako ich susedia. To sa týka 
napríklad hviezd, o ktorých sa predpokladá, 
že pochádzajú z menších galaxií pohltených 
Mliečnou cestou. Tieto poznatky umožňujú 
odhaliť zrážkovú históriu našej Galaxie.

HVIEZDOTRASENIA  
Merania z tohto satelitu odhaľujú aj časo-
vé zmeny jasnosti hviezd. Často sú zmeny 
jasnosti symetrické, čo indikuje, že hviezdy 
pulzujú (dýchajú) podľa zmien v ich vnút-
ri. Niekedy sa vyskytujú zmeny zapríčinené 
nestabilitami, ktoré zametajú horúci hviezd-
ny povrch ako vlny cunami. Gaia pozorovala 
tisíce takých cunami alebo hviezdotrasení aj 
tam, kde by sa podľa teórie nemali vysky-
tovať. Hviezdotrasenia nás učia mnoho 
o hviezdach, najmä o ich vnútornej stavbe, 
hovorí pracovník projektu Conny Aerts 
z Katolíckej univerzity v belgickom Leuvene. 
Gaia otvára zlatú baňu pre astroseizmológiu 
hmotných hviezd. 

RNDr. Zdeněk Komárek

Nové dáta 
z Mliečnej cesty

extrémne presné – s chybou približne jednej 
oblúkovej milisekundy pre najslabšie hviezdy 
a so stokrát vyššou presnosťou pre jasnej-
šie hviezdy. Vzdialenosť hviezd sa potom 
určí tak, že prevrátená hodnota paralaxy 
je priamo vzdialenosť v parsekoch (1 par-
sek = 3,26 svetelného roku). Nové údaje 
o polohách hviezd získané po niekoľkých 
rokoch ukazujú ich vlastný pohyb vyvolaný 
ich obehom okolo stredu našej Galaxie. Tieto 
vlastné pohyby spolu s meraním radiálnej 
rýchlosti (rýchlosti v smere zorného lúča) 
udávajú 3D rýchlosti hviezd vo vesmíre. 
Najnovšie údaje z družice Gaia obsahujú 
3D polohy a vlastné pohyby pre takmer 1,5 
miliardy hviezd. Súbor úplných, tzv. 6D dát 
(3D poloha a 3D rýchlosť) teraz obsahuje 
882 miliónov hviezd.

DEJINY ZRÁŽOK
Dáta o spektrách 33,8 milióna hviezd pred-
stavujú dosiaľ najväčší spektroskopický 
súbor s nízkym rozlíšením. Spektrá s vyšším 
rozlíšením, ktoré poznáme pre desatinu 
týchto hviezd, môžu prezradiť aj ich zlože-
nie. Hoci hviezdy sú najmä z vodíka a hélia, 

Vďaka satelitu Gaia od jeho štar-
tu v roku 2013 získali vedci mapy 
Mliečnej cesty a nahliadli 10 mi- 
liárd rokov do jej histórie. Už prvý 

súbor dát publikovaný v roku 2016 obsaho-
val presné merania jasnosti a polohy viac než 
miliardy hviezd a údaje sa neustále zlepšujú.

EXTRÉMNE PRESNÉ MERANIA
Údaje o spektrách obsiahnuté v treťom 
dátovom súbore umožnia vypočítať pohyby 
hviezd smerom k Zemi a od nej, tzv. radiálnu 
rýchlosť, čo spolu s ďalšími údajmi pomôže 
určiť ich pohyb v 3D priestore. Ukážu tiež 
zloženie hviezd a ich pôvod. Dáta obsahujú 
aj nové informácie o 1,2 milióna vzdialených 
hviezd v galaxii Andromeda (M 31), o milió-
noch galaxií a kvazarov, ale aj o tisíckach 
objektov našej slnečnej sústavy vrátane 
mesiacov planét, asteroidov a komét.

Kozmické ďalekohľady môžu počas roka 
sledovať hviezdy viackrát. Zdanlivý pohyb 
hviezd po oblohe vyvolaný pohybom Zeme 
okolo Slnka sa nazýva paralaxa a práve jej 
merania boli primárnym cieľom misie Gaia. 
Merania paralaxy získané touto družicou sú 

Hviezdy zafarbené na obrázku na červeno obsa-
hujú viac ťažších chemických prvkov, sú mladšie 
a boli obohatené materiálom z predchádzajúcich 
generácií hviezd. Hviezdy zobrazené žltou a zele-
nou sú staršie a predstavujú skoršie generácie 
hviezd, ilustrácia ESA/Gaia.

Údaje zo satelitu Gaia umožnili astronómom 
identifikovať hviezdy, ktoré kedysi patrili do inej 
galaxie. Farebné prstence ukazujú približný roz-
sah oblasti s hviezdami, ktoré prišli z inej galaxie, 
pomenovanej Heracles. Malé objekty vpravo dole 
sú Veľký a Malý Magellanov oblak, dve malé 
satelitné galaxie Mliečnej cesty, ilustrácia 
Danny Horta-Darrington (Liverpool John Moores 
University)/ESA/Gaia/SDSS.

Stopy ukazujú, ako sa 40 000 hviezd, všetky do vzdialenosti 100 parsekov (326 svetelných rokov) od našej 
slnečnej sústavy, bude pohybovať po oblohe v nasledujúcich 400 000 rokoch, 
ilustrácia ESA/Gaia/DPAC/CC BY-SA 3.0 IGO.



Mesiac    
Prvá štvrť 
Spln
Posledná štvrť
Nov

3. 9. 2022
10. 9. 2022
17. 9. 2022
25. 9. 2022

20:08
11:59
23:52
23:55

Slnko 1. 9. 2022
6:01

19:27

15. 9. 2022
6:21

18:57

30. 9. 2022 
 6:42
18:26

Merkúr

Venuša

Mars

Jupiter

Saturn

Urán

Neptún

2022 1. 9.  
0,5 mag

Panna
  8:39
19:53

-3,8 mag
Lev

  4:45
19:00

-0,1 mag
Býk 

22:42
14:00

-2,7 mag
Ryby
20:22
  8:34

0,3 mag
Kozorožec

18:50
  4:20

5,7 mag
Baran
21:44
12:28

7,8 mag
Vodnár

19:57
  7:28

15. 9. 
2,1 mag

Pana
  7:58
18:55

-3,8 mag
Lev

  5:26
18:41

-0,3 mag
Býk

22:09
13:41

-2,8 mag
Ryby
19:24
  7:30

0,4 mag
Kozorožec

17:52
  3:20

5,7 mag
Baran
20:48
11:32

7,8 mag
Vodnár

19:01
  6:30

30. 9.  
  1,7 mag

Panna
  5:39
17:53

-3,8 mag
Panna
  6:09
18:18

-0,6 mag
Býk 

21:30
13:14

-2,8 mag
Ryby
18:21
  6:21

0,5 mag
Kozorožec

16:52
  2:17

5,7 mag
Baran
19:49
10:32

7,8 mag
Vodnár

18:01
  5:59

ASTRONOMICKÉ kalendárium 

Zo súhvezdí, ktoré sa nám predvedú 
na septembrovej oblohe (okrem tzv. 
cirkumpolárnych, viditeľných počas 
celého roku), je možné zazrieť Labuť 

(takmer v zenite), Lýru, Kasiopeju či Cefea. 
V ňom je zaujímavá najmä hviezda Delta 
Cephei. Ide o premennú hviezdu meniacu 
svoju jasnosť v perióde 5 dní. Tieto súhvezdia 
sú navyše postrehnuteľné aj voľným okom.

JESENNÁ ROVNODENNOSŤ
Rovnodennosť (alebo aj ekvinokcium z latin-
činy: aequus – rovnaký a nox – noc) je okamih, 
keď má Slnko so svetovým rovníkom nulovú 
deklináciu a slnečné lúče dopadajú v mieste 
rovníka kolmo na zemský povrch. Rovno-
dennosť je spôsobená sklonom zemskej osi 
a obehom Zeme okolo Slnka. Keby zemská os 
nebola naklonená, ale kolmá, nedochádzalo 
by k slnovratom, ani rovnodennostiam a slneč-

né lúče by dopadali na Zem pod rovnakým 
uhlom počas celého roku. Nemenili by sa pre-
to ani ročné obdobia.

V čase jesennej rovnodennosti sa na sever-
nej pologuli začína jeseň, na južnej pologuli jar. 
Pri jesennej rovnodennosti sa začína polárna 
noc na severnom póle a na južnom sa začína 
polárny deň. Zaujímavé je, že jesenná rovno-
dennosť nemá na každý rok pevne stanove-
ný čas a dátum, ale nastáva v období medzi  
21. a 23. septembrom. Dôvodom je rozdielna 
dĺžka astronomického a občianskeho roku 
a vkladanie prestupného dňa – 29. februára 
– každý štvrtý rok.

POZOROVATEĽNOSŤ PLANÉT 
Merkúr nájdeme v prvej polovici mesiaca pred 
západom Slnka nízko nad západným obzo-
rom. V polovici septembra sa pre nás stane 
nepozorovateľný. Od konca septembra a na 
začiatku októbra sa presúva na rannú oblohu. 
Venuša je aj tento mesiac pozorovateľná ako 
Zornička na rannej oblohe pred východom 
Slnka, ale len prvé dni v mesiaci. Neskôr sa 
k Slnku približuje natoľko, že sa pre nás až 
do decembra stane nepozorovateľná. Mars 
vychádza nad obzor vo večerných hodinách. 
Viditeľný je takmer počas celej noci – na začiat-
ku septembra od jedenástej večer, na záver 
mesiaca od pol desiatej. Dňa 17. septembra 
navyše v jeho prítomnosti uvidíme aj Mesiac.

Jupiter vychádza tiež vo večerných hodinách 
a pozorovateľný je počas celej noci. Je nepre-
hliadnuteľným objektom v súhvezdí Ryby. 
A 12. septembra aj v jeho blízkosti môžeme 
pozorovať Mesiac. Saturn je ďalšou plané-
tou, ktorá vychádza vo večerných hodinách. 
Začiatkom septembra ho môžeme vidieť až 
do štvrtej ráno, záverom septembra zapadne 
o dve hodiny skôr. Počas celého septembra sa 
bude nachádzať v súhvezdí Kozorožec. 

Aj Urán vychádza každým dňom v čoraz 
skorších hodinách a tiež je pozorovateľný 
počas celej noci. Na oblohe ho nájdeme medzi 
Marsom a Jupiterom, pričom 15. septembra 
v jeho blízkosti nájdeme aj Mesiac. Neptún sa 
pripája k ostatným planétam – vychádza vo 
večerných hodinách a môžeme ho pozorovať 
počas celej noci. Na oblohe ho nájdeme medzi 
Jupiterom a Saturnom. Pri jeho pozorovaní si 
pomôžme aspoň malým ďalekohľadom. 

SEPTEMBROVÉ ROJE METEOROV 
K septembrovým udalostiam na oblohe patria 
aj Južné a Severné Tauridy. Tieto roje začínajú 
svoju aktivitu v septembri a pokračujú až do 
novembra, a to bez výrazného maxima aktivity. 
Iba zriedka produkujú viac než 5 meteorov za 
hodinu. Ich výnimočnosťou sú však veľmi jasné 
meteory, tzv. bolidy. Pôvodcom týchto rojov je 
krátkoperiodická kométa 2P/Encke. Ich radiant 
je dvojitý a leží južne od Plejád. Meteoroidy 
vlietajú do atmosféry rýchlosťou 33 km/s.

Ďalšou výnimočnosťou je, že tieto roje 
patria do celého komplexu Tauríd, ktorý sa 
nazýva aj komplex kométy Encke. Do tohto 
komplexu okrem spomínaných Tauríd patria 
aj ďalšie meteorické roje – napríklad Piscidy, 
Chí Orionidy či Arietidy. Vzhľadom na nízky 
sklon obežných dráh k ekliptike majú všetky 
uvedené roje dve vetvy – severnú a južnú.

Mgr. Viktória Zemančíková, PhD.
Slovenský zväz astronómov

ASTRONÓMIA
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Východ 
Západ  

Mesiac SEPTEMBER 
prináša začiatok 
astronomickej jesene. 
V piatok 23. septembra 
o 3:03 h nastane jesenná 
rovnodennosť, ktorá 
definitívne ukončí teplé letné 
dni a odštartuje jeseň.  

Na septembrovej oblohe môžeme okrem zapadajúceho jadra Mliečnej cesty, Letného trojuholníka či 
časti zimných súhvezdí pozorovať aj zodiakálne svetlo. Noci sa predlžujú a my si tak užijeme pohľad na 
striedanie letnej a zimnej nočnej oblohy, foto Tomáš Slovinský.



 
odlišuje od tej, ktorú sme videli na rovna-
kých miestach v jarnom alebo počiatočnom 
letnom období v čase kvitnutia poniklecov, 
hlaváčikov, kosatcov, neskôr kavyľov vlnia-
cich sa vo vetre či vysokého jasenca. 

FIALOVÁ ASTRA  
V tomto období nás určite zaujmú pohľady 
na niektoré rozkvitnuté rastliny, ktoré sme 
tu v predošlom období nevideli. Nekvitne 
ich síce také množstvo ako na jar, ale farbou 
svojich kvetov dodávajú stráňam Devínskej 
Kobyly charakteristický vzhľad. Asi najtypic-
kejšou rastlinou jesene je v tejto oblasti astra 
spišská (Aster amellus). 

Na Slovensku je zaradená do kategórie 
potenciálne zraniteľných druhov a vyskytuje 
sa roztrúsene najmä v teplejších oblastiach. 
Napríklad v susednom Česku patrí medzi 
ohrozené rastliny a je tam zákonom chrá-
nená. 

Ide o typický druh jesenného aspektu 
travinno-bylinných xerotermných spolo-
čenstiev. Niekedy začína kvitnúť už koncom 
júla a jej krásne bledomodré až fialové kvety 
usporiadané v úboroch môžeme pozorovať 
na Devínskej Kobyle najčastejšie od polovi-
ce augusta až do októbra. Miestami vytvára 
súvislejšie porasty. Najmä jej veľkokveté for-
my sa pestujú často v záhradkách. 

ŽIARIACA ZLATOBYĽ  
Na výslnných miestach nás upútajú na jeseň 
viaceré žlto kvitnúce rastliny – krásne žiariace 
kvety zlatobyle obyčajnej patriacej tiež do 
čeľade astrovité sú nápadné už z diaľky. Táto 
významná liečivá rastlina sa využíva nielen 
vo farmácii, ale aj v ľudovom liečiteľstve. Jej 
poddruh s chudobnejším kvetenstvom – zla-
tobyľ obyčajná alpská (Solidago virgaurea 
subsp. minuta) rastie v horských polohách 
a je nižšia ako poddruh zlatobyle obyčajnej 

Na celom Slovensku máme veľa 
krásnych miest, kam sa dá 
vybrať na jesennú prechádzku či 
turistiku. Aj prechádzka Devín-

skou Kobylou vypínajúcou sa nad nivou 
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rieky Morava a nad jej sútokom s Dunajom 
na okraji Devína prináša mnohým ľuďom 
nezabudnuteľný zážitok. Už len samot-
ným prechodom po turistických značkách 
si všimneme, že farba vegetácie sa veľmi 

 Astra spišská je ozdobou jesennej prírody.

PRÍRODA

Farebná jeseň 
NA KOBYLE
Jeseň a jar považujú mnohí ľudia za najkrajšie 
ročné obdobia. Napriek tomu, že jeseň signalizuje 
prichádzajúcu zimu, čo u viacerých ľudí vyvoláva pocit 
nostalgie po predošlom teplom lete, príroda je svojimi 
farbami očarujúca. 

Zlatobyľ obyčajná pravá je jednou 
z najvýznamnejších liečivých rastlín. Má 
pozitívne účinky na močovú sústavu a je 
súčasťou rôznych druhov prípravkov. Rovnaké 
liečivé účinky má jej horský poddruh.

Zlatovlások obyčajný sa 
miestami aj pestuje.

Jastrabník okolíkatý patrí k obrom 
medzi jastrabníkmi.



pravej (Solidago virgaurea subsp. virgaurea),  
vyskytujúcej sa na Devínskej Kobyle. Táto 
dosahuje výšku často až do 1 m, preto ju 
určite neprehliadneme. Rastie roztrúsene 
na lesných čistinkách, okrajoch lesa a v leso- 
stepných porastoch, miestami hojne a nie-
kde aj v skupinách. Kvitne podobne ako astra 
spišská od konca júla do októbra. 

VÝRAZNÝ ZLATOVLÁSOK  
A JASTRABNÍK  
Dosť hojný býva v jesennom období na 
výslnných stanovištiach Devínskej Kobyly zla-
tovlások obyčajný (Galatella linosyris). Táto 
pomerne vysoká rastlina rozkvitá v druhej 
polovici leta a jej kvety môžeme obdivovať 
do októbra. Na mnohých miestach je fareb-

Aj ďalší sýtožlto kvitnúci jastrabník oko-
líkatý (Hieracium umbellatum) s výškou 20 
až 100 cm býva veľmi nápadný. Túto trvalku 
spoznáme aj podľa toho, že nemá prízemnú 
ružicu listov počas kvitnutia. Kvitne taktiež 
od júla až do októbra.  

Ak máme šťastie, môžeme nájsť kvitnúť 
na Devínskej Kobyle v jesennom období, 
najčastejšie v septembri, vzácne fialovo 
kvitnúce poniklece, ktoré patria medzi 
typických poslov skorej jari. Kvitnutie 
poniklecov na jeseň závisí od určitých kli-
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nou dominantou dlho do jesene, keď už iné 
rastliny nájdeme kvitnúť len veľmi zriedka. 
Pre svoje výrazne žlté, neskoro rozkvitajúce 
kvety a nenáročnosť pri pestovaní sa vysá-
dza do ozdobných skaliek a suchších záho-
nov s trvalkami na slnečných stanovištiach. 

Kvetinový koberec astry spišskej Modlivka zelená, netypická snímka samičiek

Listy bršlena bradavičnatého nadobúdajú pred opadnutím nádhernú 
červenú až ružovú farbu.

Zaujímavý, pestro 
sfarbený plod má 
bršlen európsky. 
Je to štvorboká 
a štvorpúzdra 
pukavá tobolka. 
V každom puzdre 
je jedno vajcovité 
hnedo sfarbené 
semeno, ktoré je 
obalené dužinatým 
pomarančovým 
mieškom. Po prasknutí 
plodu visia semená 
na nitke, pokiaľ 
nespadnú. Nielen 
plody, ale aj celá 
rastlina sú smrteľne 
jedovaté.

Teplotná inverzia v okolitej krajine z vrcholu Devínskej Kobyly pri pohľade z nedávno vystavanej 
vyhliadkovej veže. Vľavo vyčnieva z prízemnej oblačnosti rakúsky Braunsberg, vpravo na obzore  
v diaľke Schneeberg, ktorý je súčasťou Severných vápencových Álp a je vzdialený od Devínskej 
Kobyly vzdušnou čiarou približne 100 km.
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matických podmienok, ktoré sa tu predtým 
vytvoria. 

HUBY AJ ALPY
Očarujúca je tiež prechádzka lesom či jeho 
okrajom. Na Devínskej Kobyle sa vyskytuje 
veľa druhov drevín, ktorých lístie v jesennom 
období nápadne zmení farbu pred opad-
nutím, veľmi často do žlta, hnedočervena 
a nezriedka aj do červena rôznych odtieňov. 

Nápadne sa prefarbuje na konci októbra 
až začiatkom novembra bučina. Červe-
né lístie viacerých druhov stromov a krov 
v lesostepnej časti Devínskej Kobyly žia-
ri z veľkej diaľky. Vyznačujú sa tým najmä 
bršleny (Euonymus), svíb krvavý (Cornus 
sanguinea), dráč obyčajný (Berberis vulgaris)  
a kalina siripútková (Viburnum lantana). 

Aj mnohé červené či tmavomodré alebo 
čierne plody kríkov dopĺňajú jesennú idylu. 
Pod stromami v lese môžeme tiež objaviť 
zaujímavé huby, ktorých plodnice sa týčia 

cerých nadšencov prírody. V tomto neskor-
šom období roka sa ešte môžeme stretnúť 
s viacerými zaujímavými druhmi z ríše hmy-
zu. Až do jesenných mrazov na lesostepných 
stráňach prežíva zákonom chránená modliv-
ka zelená (Mantis religiosa), no nažive zostá-
vajú už len jej samičky. Z množstva hmyzu 
tu môžeme vidieť poletovať viacero druhov 
motýľov, za ideálneho slnečného a teplého 
počasia ešte aj začiatkom novembra. 

V súvislosti s globálnym oteplením sa 
v posledných rokoch pri niektorých druhoch 
vyskytuje viac generácií, než ako to bývalo 
v dávnejšej minulosti. Okrem toho má Devín-
ska Kobyla výhodnú klimatickú polohu, takže 
tu môžeme pozorovať na jeseň napríklad via-
cero druhov modráčikov a ich príbuzenstvá, 
rôzne druhy motýľov z čeľade babôčkovitých 
a, samozrejme, aj mnoho ďalších druhov 
z iných skupín.

Text a foto RNDr. Miroslav Kulfan, CSc.

nad opadnutým lístím. Často sú to drevo-
kazné huby vyrastajúce priamo z kmeňov 
stromov.

A nielen farba okolitej vegetácie v jesen-
nom období je odlišná. Pri troche šťastia a za 
ideálneho počasia zreteľne uvidíme vzdialené 
Alpy vytŕčajúce z hmly, ktorá zakrýva krajinu 
Dolného Rakúska. Takúto scenériu môžeme 
pozorovať pomerne často v čase teplotnej 
inverzie v neskoršom jesennom období. Už 
len kvôli tomu sa oplatí Devínsku Kobylu 
navštíviť. 

Nemusíme ani chodiť do väčších výšok 
v našich horách, keď chceme inverziu pozo-
rovať. Tento pohľad na jedinečný úkaz typic-
ký pre jesenné obdobie sa nám naskytne zo 
západného až juhozápadného svahu Devín-
skej Kobyly alebo z jej vrcholu.

VÝHODNÁ KLIMATICKÁ POLOHA  
Pri jesennej prechádzke si iste všimneme nie-
ktoré nápadnejšie živočíchy, ktoré zaujmú via-Bučiny sú prítomné na Devínskej Kobyle najčastejšie na miestach so severnou expozíciou. 

Jesenná idyla Devínskej Kobyly a jej okolia krátko pred západom slnka. Romantický západ slnka na konci novembra. V čase, keď ostatné 
dreviny sú už opadnuté, duby patria k drevinám, ktoré najneskôr 

zhadzujú lístie.

Hnedáčik pyštekový. Pri troche šťastia môžeme 
pozorovať na Devínskej Kobyle na najteplejších, 
slnkom vyhriatych miestach aj takéhoto 
krásavca. Patrí k našim najkrajším hnedáčikom. 
Farebne je dosť premenlivý, najmä jeho samičky. 
Na najteplejších lokalitách, akou je aj Devínska 
Kobyla, vzácne poletuje ešte aj v septembri.

PRÍRODA
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Jeleň je symbolom mnohých legiend 
a povestí. Snáď najznámejšia je legen-
da o svätom Hubertovi, akvitánskom 
princovi, ktorý pochádzal z bohatej 

šľachtickej rodiny. Hubert žil hýrivým 
spôsobom života, rád sa zabával, poľo-
val, holdoval a užíval si život. Pri jednej 
poľovačke sa mu v podobe kríža medzi 
parohmi jeleňa, ktorého chcel uloviť, zjavil 
Boh a vyzval ho, aby sa zriekol svetských 
záľub. Hubert po tejto skúsenosti svoj postoj 
k životu radikálne zmenil. Začal viesť pokor-
ný život a naučil sa vážiť si prírodu a zvieratá. 
Prijal kresťanstvo a stal sa biskupom. Dote-
raz je svätý Hubert patrónom poľovníkov 
a na jeho počesť sa každoročne usporadú-
vajú poľovnícke slávnosti. 

KRÁĽOVSKÁ ZVER
Jeleň lesný (Cervus elaphus) patrí medzi naše 
najväčšie voľne žijúce druhy raticovej zve-

ri. Samce dosahujú dĺžku tela až  
245 cm a ich hmotnosť môže 
dosiahnuť úctyhodných 250 kg. 
Samice sú asi o tretinu menšie 
s hmotnosťou do 150 kg. Nie-

len medzi poľovníkmi, ale aj 

PRÍRODA

Lesní trubači
Jeleň lesný patrí medzi naše najrozšírenejšie druhy 
raticovej zveri. Svojou veľkosťou a majestátnym 
vzhľadom je právom považovaný za kráľa našich lesov.

v širokej verejnosti je jeleň vnímaný ako kráľ 
našich lesov. Za jeho impozantný vzhľad, 
okrem veľkosti, môže predovšetkým mohut-
né parožie, ktorým sa však pýšia len príslušníci 
samčieho pohlavia. Už od nepamäti je preto 
považovaný za kráľovskú zver. 

Jeleň patrí medzi naše pôvodné živočíšne 
druhy. V Európe sa vyskytuje viacero pod-
druhov jeleňa lesného. Na našom území je to 
jeleň lesný stredoeurópsky (Cervus elaphus 

hippelaphus) a jeleň lesný karpatský 
(Cervus elaphus montanus). Čistá 

forma jeleňa karpatského 
sa vyskytuje na východ-

nom Slovensku, na 
strednom Slovensku 

žijú najmä krížence 
oboch týchto poddruhov 

a na západnom Slovensku 
prevláda poddruh jeleňa 

stredoeurópskeho. 
Jelene však nežijú len v Euró-

pe. Nájdeme ich aj v Ázii, v ktorej sa 
vyskytuje sibírsky poddruh maral (Cer-

vus elaphus maral) alebo v Severnej Ame-
rike, kde žije americký druh wapiti (Cervus 
canadensis).

SPOLOČENSKÉ ZVIERA
Jelenia zver žije najčastejšie v spoločenstvách – 
čriedach. Čriedy sú takmer počas celého roku 
oddelené podľa pohlavia na samičie a sam-
čie. Čriedu samíc – jeleníc, v ktorej sa môžu 
nachádzať aj veľmi mladé jelene – ihličiaky, 
vedie vždy najskúsenejšia jelenica zodpove-
dajúca za bezpečnosť celej čriedy. Chodí vždy 
na jej čele a ostatné jedince sa jej podriaďujú. 
Je zaujímavé, že v samčej čriede je to presne 
naopak. Čriedu jeleňov spravidla vedie mladý 
a málo skúsený jeleň. Prečo je to tak, vedci 
doposiaľ neobjasnili. 

 Jelenia zver žije v čriedach, 
ktoré sú oddelené podľa 

pohlavia na samčie a samičie.



Jelenia zver je veľmi ostražitá a zo zmyslov 
má najlepšie vyvinutý čuch a sluch. Jej zrak 
najviac reaguje na pohyblivé predmety. Oči 
má umiestnené po stranách hlavy a vidí nimi 
v širokom zornom poli – až 310 stupňov, preto 
bez pohnutia hlavy dokáže vidieť aj za seba.

Aj napriek svojej veľkosti a hmotnosti sa jele-
nia zver v teréne pohybuje neobyčajne ľahko 
a obratne. Patrí k vytrvalým bežcom. Klusom sa 
môže nepretržite premiestňovať aj tri hodiny. 
V prípade nebezpečenstva však dokáže utekať 
rýchlosťou až 65 km/h a preskočiť vzdialenosť 
aj 10 metrov. 

Jelenia zver patrí k veľmi dobrým plavcom 
a bez problémov prepláva aj väčšie vodné 
plochy. Veľmi rada sa kaluží, najmä v horú-
cich letných a jesenných dňoch, čím sa nielen 
ochladzuje, ale súčasne sa zbavuje aj vonkaj-
ších parazitov. Hlavnou potravou jelenej zveri 

sú najmä rôzne druhy tráv a bylín, pupene, 
výhonky, lístie a kôra drevín, rôzne plody 
a poľné kultúry. Pri vysokom počte, najmä 
v zimnom období, spôsobujú svojou potrav-
nou špecializáciou veľké škody lesnému hos-
podárstvu, najmä ohryzom drevín a lúpaním 
kôry. Pri vysokej koncentrácii zvierat dokáže 
narobiť veľké škody aj na poľnohospodárskych 
kultúrach.

KRÁĽ BEZ KORUNY
Na konci zimy a začiatku jari, približne vo feb-
ruári až apríli, zhadzujú jelene svoje majestátne 
ozdoby – parohy, aby im počas nasledujúcich 
mesiacov narástli nové. Parohy im vyrastajú 
z kostného podložia výbežkov čelovej kosti, 
tzv. pučníc. Rastúce parožie je najskôr mäkké 
a má štruktúru hubovitej kosti, do ktorej vni-

PRÍRODA
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Silnejšie a staršie jelene 
vyhľadávajú čriedy jeleníc, 
ktoré sa snažia ovládnuť.

Parohy jeleňom vyrastajú 
z kostného podložia 
výbežkov čelovej kosti,  
tzv. pučníc.

Rastúci paroh je obalený 
mäkkou, silno prekrvenou 
a citlivou osrstenou kožou, 
tzv. lykom.



PRÍRODA
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kajú cievy a nervy. Rastie pomerne rýchlo 
a pri starších jeleňoch môže dosiahnuť denný 
prírastok až 1,5 cm. Hubovitá kosť postupne 
smerom od pučnice k vrcholu tvrdne a kost-
natie. 

Rastúci paroh je obalený mäkkou, silno 
prekrvenou a citlivou osrstenou kožou – lykom 
s množstvom žliaz, ktoré paroh vyživujú. Keď 
dorastie, lyko uschne a cievy odumrú. Jeleň 
sa ho zbavuje tzv. vytĺkaním, čo znamená, že 
parohy šúcha o kmene rôznych drevín alebo 
nimi tlčie o stromy a kry. Spravidla každý rok 
jeleňovi parožie mohutnie. Maximálnu mohut-
nosť dosiahne v dvanástom až pätnástom 
roku. Po tomto čase parožie začne strácať 
dĺžku, má menej vetiev a menšiu hmotnosť. 
Takémuto jeleňovi sa v poľovníckom žargóne 
hovorí spiatočník.

ŠIKOVNEJŠÍ VYHRÁVA
Koncom leta začínajú byť jelene nepokojné 
a postupne opúšťajú čriedy. Vracajú sa na 
svoje staré rujoviská. Nastáva čas jelenej ruje, 

sa to snažia využiť a usilujú sa spáriť s niekto-
rou z jeleníc. 

KONCERT BEZ DIRIGENTA
Počas ruje sa jelene ozývajú hlasným hrdelným 
ručaním, ktorým medzi sebou komunikujú 
a oznamujú si rôzne správy. Ručanie jeleňa 
je odlišné podľa toho, v akej situácii sa práve 
nachádza – či má pri sebe jelenice, alebo ich 
ešte len hľadá, či naháňa rujnú jelenicu, alebo 
pokojne odpočíva, prípadne vyzýva súpera na 
súboj alebo víťazne ručí po vyhratom súboji. 

Zápasy, ku ktorým pri súbojoch medzi 
jeleňmi často dochádza, sú nevšedným 
divadlom. Majú svoj zaužívaný rituál. Jelene 
sa najprv slovne vyhrážajú ručaním a odha-
dujú sily protivníka. Ak je jeden jeleň výrazne 
silnejší, k súboju často ani nedôjde, ten slabší 
sa vzdá a utečie z rujoviska. K súboju najčas-
tejšie dochádza vtedy, keď sa stretnú rovno-
cenne silné jelene. Po vzájomných hlasových 
vyhrážkach sa jelene rozbehnú proti sebe, aby 
sa vzápätí celou svojou silou zrazili parohami. 

Nasleduje fáza vzájomného pretláčania, občas 
sa niektorý z nich uhne a odskočí, aby sa za 
okamih znovu s rachotom zrazil so svojím 
súperom. 

Zväčša sa tieto súboje končia bez väčšej 
ujmy na zdraví oboch jedincov. Slabší jeleň 
to často vzdá a zuteká. Súboje sa však môžu 
skončiť aj smrteľným prebodnutím súpera ale-
bo ťažkým poranením. Veľmi vzácne sa stávajú 
aj prípady, že jelene sa v zápale boja zapletú 
parohami a nemôžu sa od seba oddeliť. Vtedy 
najčastejšie uhynú obaja súperi. Obdobie ruje 
je preto pre jelene veľmi náročné a vyčerpá-
vajúce. 

Okrem zvýšenej fyzickej a psychickej aktivi-
ty jelene počas ruje neprijímajú potravu, takže 
úbytok na ich váhe býva dosť výrazný. Odha-
duje sa, že im ubudne z hmotnosti 15 až 30 %. 
Po ruji sa jelene stiahnu do odľahlých húštin, 
kde oddychujú a vo zvýšenej miere prijímajú 
potravu, aby sa pripravili na nastávajúcu zimu. 

Text a foto Ing. Ľubor Čačko

najväčšieho sviatku všetkých poľovníkov. Ruja 
jelenej zveri sa začína spravidla na prelome 
augusta a septembra a trvá do konca sep-
tembra, vo vyšších polohách až do polovice 
októbra. Jej začiatok a koniec závisia vo veľ-
kej miere od počasia, ale aj množstva zveri 
a pomeru pohlaví. 

Silnejšie a staršie jelene vyhľadávajú čriedy 
jeleníc, ktoré sa snažia ovládnuť. Čriedy môžu 
byť tvorené aj viac ako 10 jelenicami, s ktorými 
sa jeleň počas tohto obdobia opakovane pári. 
Jeleň si svoju čriedu úzkostlivo stráži a sledu-
je. Ak sa stane, že sa nejaká jelenica vzdiali od 
čriedy, okamžite ju zaženie späť. 

V tomto období má jeleň svoje stabilné rujo-
visko, ktoré si označuje hrabaniskami, močom, 
semenom a rujným pachom, ktorý je v lese cítiť 
aj na väčšiu vzdialenosť. Okolo čriedy jeleníc 
sa často zdržiavajú dospievajúce, tzv. bočné 
jelene, ktoré čakajú na svoju príležitosť. Keď nie 
je hlavný jeleň dostatočne ostražitý, okamžite 

Jeleň si svoju čriedu úzkostlivo stráži. Ak sa nejaká 
jelenica vzdiali od čriedy, okamžite ju zaženie späť.

Počas ruje sa jelene ozývajú hlasným hrdelným ručaním.



Mesiac september má podobný 
teplotný režim ako mesiac máj 
– práve v septembri po druhý 
raz kvitnú mnohé druhy rast-

lín, ktoré prvýkrát kvitli v máji. September 
má v strednej Európe najmenšiu priemernú 
mesačnú oblačnosť zo všetkých mesiacov 
v roku. Štatisticky síce nie je slnečnejší ako 
august, je to však iba v dôsledku skracujúcej 
sa dĺžky dňa.

STÁLE LETNÉ TEPLOTY 
September je síce už prvým jesenným 
mesiacom, ale ešte vždy s letnými teplotami. 
Vo všeobecnosti na väčšine územia Sloven-
ska panuje v septembri ešte veľmi príjemné 
počasie s teplotami nad 20 °C. V priemere  
sa v najteplejších oblastiach Slovenska v sep-
tembri vyskytuje sedem až deväť letných dní 
(nad 25 °C) a nechýbajú aj tropické dni (nad 
30 °C). Najviac dní s tropickými teplotami 
počas septembra sme mali za posledné 
obdobie v roku 2016. V Stupave bolo vtedy 
takýchto dní s teplotami nad 30 °C až sedem, 
pričom posledný takýto deň sme zazname-
nali ešte 14. septembra 2016.
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Nie vždy však musí byť začiatok septem-
bra taký teplý. Napríklad na Lomnickom 
štíte sa od 28. augusta do 11. septembra 
1993 vyskytovala súvislá snehová pokrýv-
ka s maximom 7. septembra, a to až 35 cm 
snehu. 

Začiatok jesene dokáže byť aj mimoriadne 
vlhký. V Stupave medzi 1. a 4. septembrom 
2018 napršalo až 128,4 mm zrážok. Rekord 
v množstve spadnutých zrážok za 24 hodín 
na meteorologickej stanici v Stupave si drží 

METEOROLÓGIA PO CELÝ ROK          Pripravujeme v spolupráci s

práve 1. september 2018, keď spadlo až  
58,2 mm zrážok.

MARIÁNSKE A BABIE LETO 
Z fenologického hľadiska sa obdobie jesene 
delí na skorú jeseň, čiže do dozretia plodov 
pagaštana konského a žaluďov, plná jeseň 
nastáva, keď sa zafarbia listy brezy, bukov 
a dubov a nakoniec prichádza neskorá jeseň, 
keď opadnú listy buka a duba letného.

Koniec augusta alebo začiatok septembra 
môže často priniesť dočasné ochladenie 
a predovšetkým zrážky. Po krátkodobom 
ochladení sa však väčšinou veľmi rýchlo vráti 
slnečné a teplé počasie a mnohí si práve toto 
obdobie zamieňajú za babie leto.

V skutočnosti však nejde o babie leto, 
ale o pokračujúce neskoré, tzv. mariánske 
leto. Pod babím alebo aj indiánskym letom 
(v rôznych krajinách má ďalšie označenia, 

V piatok 23. septembra podľa kalendára nastane jesenná 
rovnodennosť, ktorá ukončí obdobie astronomického leta 
a ohlási astronomickú jeseň. V meteorologickom kalendári 
je tento mesiac jesenný už od jeho prvého dňa. Z hľadiska 
denných teplôt však takýto predel nebýva ostrý a jasný.  

Prechodný SEPTEMBER

Foto P. Štefančin



často podľa svätca, na ktorého vtedy pri-
padá sviatok, Michalovo leto, Lukášovo 
leto a pod.) sa rozumie zdanlivý návrat leta 
v období neskorého septembra a často aj 
začiatku októbra. V našich podmienkach 
ide o meteorologickú singularitu vyvolanú 
anticyklónou zotrvávajúcou nad strednou 
a juhovýchodnou Európou. Mariánske leto 
prichádza z tohto pohľadu skôr a obyčajne aj 
s oveľa vyššími maximálnymi a minimálnymi 
dennými teplotami.

ZAKRÁDAJÚCE SA SUCHO 
Počas tohtoročného leta sme sa v Európe aj 
na Slovensku stretli so suchom, ktoré býva 
označované ako zakrádajúci sa jav – dochá-
dza k nemu pri nedostatku zrážok v dlhšom 
časovom období, u nás v rozsahu niekoľkých 
týždňov až mesiacov.

Podľa dominujúcich prejavov hovoríme 
o meteorologickom suchu, ak je reč o zápor-
nej odchýlke zrážok od normálu za určité 
časové obdobie. Pre poľnohospodárske 
sucho je typické pôdne sucho – nedosta-
tok vlahy pre plodiny. Hydrologické sucho 
označuje významné zníženie hladín vodných 
tokov a socioekonomické sucho označuje 
dosahy na kvalitu života.

Vždy však platí, že keď je sucho príliš 
intenzívne alebo dlhotrvajúce, následky 
môžu byť fatálne. U jednotlivcov vyvolá-
va podvýživu a dehydratáciu, nedostatok 
vody spôsobuje poškodenie biotopov, nie-
kedy až nenapraviteľné. Príznakom bývajú 
napríklad aj prachové búrky v oblastiach 
trpiacich dezertifikáciou a eróziou. Najváž-
nejším socioekonomickým dôsledkom býva 
masová migrácia a dokonca vojnové konflik-
ty o prírodné zdroje.

ŠTYRIDSIATKA V BRITÁNII 
Spolu so suchom Európu zasiahlo aj nie-
koľko vĺn horúčav. Najmä západná Európa 
bojovala s extrémne vysokými teplotami, 
ktoré atakovali historické teplotné rekordy. 
Pre vnútrozemské oblasti Španielska teploty 
okolo 40 °C nie sú až také nezvyčajné, no 
júlová vlna horúčav sa vyskytovala aj v oblas-
tiach, kde to nebýva zvykom – napríklad na 
Britských ostrovoch.
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javom sa spája aj jeden z najobľúbenejších 
a najčastejších hoaxov, ktoré sa už celé roky 
šíria internetom: tzv. chemtrails. Podľa tejto 
konšpiračnej teórie vlády sveta podnikajú taj-
né operácie prostredníctvom leteckej dopravy: 
biele pásy, ktoré za sebou lietadlá zanechávajú, 
sú vraj v skutočnosti chemikálie a vírusy, kto-
rých cieľom je preriedenie svetovej populácie. 
Slovo chemtrails je odvodené od anglického 
contrails (kondenzačná stopa). Chemtrails má 
byť teda čosi ako chemická stopa.

Vysvetlenie je pritom jednoduché. Stačí 
vyjsť v zime von a od určitej teploty (závisí 
od aktuálneho rosného bodu) sa každému 

hrúbku a môžu byť na oblohe viditeľné rôz-
nu dobu. Úzke kondenzačné stopy s krátkou 
životnosťou väčšinou značia nízku vlhkosť 
vzduchu v danej výške a objavujú sa najmä 
pri peknom počasí. Široké kondenzačné sto-
py s dlhšou životnosťou znamenajú vyššiu 
vlhkosť vzduchu a môžu byť indikátorom 
zhoršenia počasia.

Kondenzačné stopy zrejme vplývajú na 
prostredie, i keď celkom inak, než sa domnie-
vajú šíritelia a konzumenti hoaxov. Ovplyv-
ňujú totiž radiačnú bilanciu Zeme, keďže 
zachytávajú dlhovlnné žiarenie vyžarované 
zemským povrchom. Vplyv kondenzačných 
stôp na ozónovú vrstvu, tvorbu ľadových 
kryštálikov, zloženie častíc a prípadnú zmenu 
klímy pred niekoľkými rokmi skúmala NASA. 
Americký fyzik Richard Moore k tomu pre 
BBC uviedol: Vieme, že kondenzačné pruhy 
a oblaky typu cirrus prispievajú k otepľova-
niu zemskej klímy a dokonca sa v súčasnosti 
domnievame, že je tento vplyv významnejší, 
než je vplyv všetkého CO2, ktorý kedy vylú-
čila letecká doprava. Vyčísliť presný vplyv 
kondenzačných stôp na globálnu klímu je 
však extrémne ťažké a spojené s vysokými 
neistotami.

Peter Štefančin
pocasiepodlupou.sk

Foto Pixabay

Na londýnskom letisku Heathrow 19. 
júla 2022 zaznamenali 40,2 °C. Dovtedaj-
šie maximum bolo 38,7 °C nameraných  
25. júla 2019 v Cambridge Botanic Garden. Prí-
strojové merania teploty sa pritom v Anglicku 
vykonávajú už vyše 200 rokov. Pre vysoké tep-
loty sa v krajine zastavila železničná doprava, 
niektoré školy zrušili výučbu a ošetrovatelia 
v zoologických záhradách ponúkali zvie-
ratám ľadové lízanky. Ďalší teplotný rekord 
bol vo Veľkej Británii zaznamenaný aj počas 
noci z 18. na 19. júla 2022, keď bol prekona-
ný britský nočný teplotný rekord – v Kenley 
v grófstve Surrey zaznamenali 25,8 °C.

NEPOCHOPENÉ ČIARY 
Vlhkejší a postupne sa ochladzujúci vzduch na 
začiatku jesene dáva na septembrovej oblohe 
často vyniknúť typickým bielym čiaram, ktoré 
za sebou zanechávajú lietadlá. Žiaľ, s týmto 

pri dýchaní parí z úst. Letecké motory pra-
cujú na báze spaľovacích procesov, preto sú 
výfukové plyny (okrem vodnej pary aj CO2, 
oxidy síry a dusíka, nespálené palivo, popol 
a čiastočky kovov) veľmi horúce a vlhké. 
Teplota vo výškach, v ktorých sa tieto stroje 
štandardne pohybujú, je oveľa nižšia. Vod-
ná para zamŕza na kryštáliky a tie tvoria na 
oblohe súvislý až úzky pruh. Každý motor 
vytvára svoju vlastnú stopu, preto býva viac 
pruhov blízko seba.

INDIKÁTORY POČASIA 
K tvorbe kondenzačných pásov dochádza 
väčšinou vo výškach nad 7 km, kde sú teplo-
ty vzduchu pod -35 °C. Ak je vzduch dosta-
točne vlhký a chladný, môžu sa vyskytnúť 
aj v nižších hladinách. V závislosti od výš-
ky nad zemou, teploty a vlhkosti vzduchu 
môžu mať kondenzačné stopy aj rôznu 



 

Súčasné globálne problémy týka-
júce sa klimatickej zmeny a závis-
losti niektorých krajín od dovozu 
fosílnych palív upriamujú pozor-

nosť aj na udržateľné spôsoby dopravy, 
ktoré umožňujú prepravovať osoby, tovar 
a suroviny.

Čo sa týka emisií oxidu uhličitého, v mo- 
torizovanej doprave majú najnižšie emi-
sie CO2 na tonu a kilometer prepravené-
ho nákladu železničná a lodná doprava. 
Železničná doprava sa preto považuje za 
environmentálne prijateľný dopravný sys-
tém, ktorý môže prepraviť veľké množstvá 
tovaru na stredné a dlhé vzdialenosti rých-
lo, relatívne lacno, bezpečne a ekologicky. 
Aj preto sa očakáva, že jej význam v budúc-
nosti bude rásť.

MONITORING VOZIDIEL 
Služby, ktoré poskytuje železničná doprava, 
závisia okrem iného od kvality dopravnej 
cesty a od kvality a spôsobu používania 
vozového parku koľajových vozidie. Tie  
pritom priamo ovplyvňujú kvalitu doprav-
nej cesty, lebo nekvalitné a nesprávne vyu-
žívané koľajové vozidlá môžu poškodzovať 
železničnú trať. Prevádzkovatelia železnič-
ných tratí preto majú záujem monitorovať 
stav koľajových vozidiel pohybujúcich sa po 
železničných koľajach.

Za účelom monitorovania pohybu  
a stavu koľajových vozidiel sa vyvíjajú rôzne 
snímacie systémy, ktoré sa často integru-
jú so železničnou koľajou. Tieto snímacie 
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systémy fungujúce na mechanickom, elek-
trickom alebo optickom princípe umožňujú 
určovať rôzne parametre vlakových súprav, 
od detekcie ich pohybu až po detegovanie 
poškodení na kolesách jednotlivých vozidiel 
súprav.

PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM
Všetky poskytnuté informácie sú dôležité 
pre prevádzkovateľov železničných tra-

tí pri samotnej prevádzke trate, ale aj pri 
identifikácii nesprávne prevádzkovaných 
alebo poškodených koľajových vozidiel, 
ktoré pri ich používaní môžu poškodzovať 
železničnú trať. Takáto identifikácia sa dá 
prevádzkovateľom tratí využiť na zvýšené 
spoplatnenie, obmedzenie alebo zakázanie 
používania identifikovaných nekvalitných 
koľajových vozidiel. Informácie zo spomí-
naných snímacích systémov však môžu byť 

Snímanie kvality železníc

Medzi najmodernejšie 
snímacie systémy, ktoré 
umožňujú v železničnej 
doprave detegovať rôzne 
parametre, patria optické 
systémy založené na 
využívaní vlastností 
optických vláken. 
Nový typ optického 
vláknového snímača 
vyvinuli na Katedre fyziky 
Fakulty elektrotechniky 
a informačných technológií 
Žilinskej univerzity. Aké 
sú jeho výhody? 

PÝTAME SA ODBORNÍKOV

Fyzikálny princíp činnosti snímača, ilustrácia I. Martinček

Konštrukcia optického snímača založeného na Fabryho-Pérotovom interferometri, 
foto I. Martinček

 Fotografia zachytáva, aké dôležité je nestrácať hlavu 
počas inštalácie snímača, foto D. Káčik.



PÝTAME SA ODBORNÍKOV
vlákna. Zmena dĺžky vytvorí zmenu fázo-
vého rozdielu medzi interferujúcimi lúčmi 
v napájacom optickom vlákne, čo sa na 
detektore snímača prejaví zmenou úrovne 
elektrického signálu.

Spracovaním nameraného signálu sa dá 
s použitím jedného alebo viacerých nain-
štalovaných snímačov určiť prítomnosť 
pohybujúceho sa vlaku v danom úseku tra-
te, počet náprav vlakovej súpravy, rýchlosť 
a zrýchlenie vlaku a hmotnostné zaťaženie 
jednotlivých kolies železničných vozidiel, 
čím možno odhaliť nerovnomerné roz-
miestnenie nákladu na vozidle. 

Keďže detekčná jednotka snímača doká-
že zaznamenávať zmeny dĺžky snímacie-
ho vlákna na úrovni desiatok nanometrov, 
snímač dokáže detegovať aj mechanické 
vibrácie. Tie sa v koľajniciach vytvárajú 
v dôsledku plochých kolies a hluku valenia, 
ktorý vytvárajú nedostatočne udržiavané 
železničné vozidlá. Snímač je preto mož-
né použiť tak na monitorovanie dynamiky 
železničnej prevádzky, ako aj na monitoro-
vanie kvalitatívneho stavu vozidiel pohybu-
júcich sa po železničnej dráhe.

VÝNIMOČNÉ VLASTNOSTI 
Výhody vyvinutého snímača v porovnaní 
s inými typmi snímačov na monitorovanie 
železničnej dopravy sú dané jeho jednodu-
chosťou, rýchlou inštaláciou bez obmedzo-
vania vlakovej prevádzky, multifunkčnos-
ťou a v porovnaní s elektrickými snímačmi 
aj odolnosťou proti elektromagnetickej 
interferencii, keďže snímač pracuje iba so 
svetlom. Nezanedbateľnou výhodou sú aj 
relatívne jednoduché a finančne nenároč-
né zariadenia, ktoré sú potrebné na jeho 
prevádzku.

Veľká citlivosť vyvinutého snímača doká-
že zabezpečiť detekciu najrozmanitejších 
vibrácií, ktoré sú generované železničný-
mi vozidlami. Prebiehajúci výskum týchto 
vibrácií meraných priamo na železničnej 
trati môže pomôcť pri skorej diagnostike 
poškodení železničných vozidiel, čo môže 
prispieť k ochrane kvality železničnej trate, 
ako aj zníženiu hlučnosti železničnej pre-
mávky.

Správne využívanie údajov poskytova-
ných železničnými snímacími systémami 
môže v konečnom dôsledku prispievať 
ku skvalitneniu a zatraktívneniu železnič-
nej dopravy.

Ivan Martinček, Daniel Káčik
Katedra fyziky FEIT

Žilinská univerzita v Žiline 
Juraj Maciak, BETAMONT s.r.o.

Tento článok vznikol vďaka podpore Agentú-
ry na podporu výskumu a vývoja na základe 

zmluvy č. APVV-19-0602 a v rámci Operačné-
ho programu Integrovaná infraštruktúra pre 
projekt: Národná infraštruktúra pre podporu 

transferu technológií na Slovensku – NITT SK II 
(kód ITMS:313011T438), podporený zo zdrojov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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užitočné aj pre prevádzkovateľov dopravy 
na trati a to včasnou identifikáciou chýb na 
vozidlách, ktoré môžu byť v počiatočných 
štádiách jednoduchšie a lacnejšie opravi-
teľné, čo môže šetriť náklady potrebné na 
údržbu vozidiel.

Na Katedre fyziky Fakulty elektrotechniky 
a informačných technológií Žilinskej uni-
verzity v Žiline majú dlhoročné skúsenosti 
s využívaním optických vláken na snímacie 
účely a v tejto súvislosti sa pracovníkom tej-
to katedry podarilo vyvinúť a v spolupráci 
so spoločnosťou Betamont s.r.o. otestovať 
nový typ optického vláknového snímača, 
ktorý umožňuje monitorovať niektoré para-
metre železničnej dopravy.

PRINCÍP 
A KONŠTRUKCIA SENZORA
Princíp tohto snímača je založený na Fabry-
ho-Pérotovom interferometri. Máloodra-
zový optický rezonátor je pripravený z jed-
nomódového optického vlákna, ktoré slúži 
ako snímacie vlákno. Zrkadlá rezonátora 
tvoria jednotlivé čelá snímacieho vlákna, 
ktoré sú obklopené vzduchom. Monochro-
matické svetlo vstupujúce do snímacieho 
optického vlákna z napájacieho optického 
vlákna sa čiastočne odráža od vstupného 
aj výstupného čela snímacieho optického 
vlákna. Odrazené svetlo následne zachytáva 
napájacie optické vlákno, v ktorom je možné 
pozorovať interferenciu svetla medzi odra-
zenými lúčmi zo snímacieho vlákna. Dete-
govaná hodnota interferenčného signálu 
pritom závisí od dĺžky snímacieho vlákna. Ak 
sa zmení jeho dĺžka, prejaví sa to zmenou 
úrovne interferenčného signálu.

Z fyzikálneho hľadiska ide o rovnaký prin-
cíp merania, aký využíva experiment LIGO 
(Laser Interferometer Gravitational-Wave 

Observatory) pri detekcii gravitačných vĺn. 
Kým pri meraní gravitačných vĺn sa mení 
dĺžka ramena interferometra v dôsled-
ku zmeny dĺžky priestoru pod vplyvom 
gravitačnej vlny, pri optickom vláknovom 
interferometri sa mení dĺžka ramena inter-
ferometra (optického vlákna) napríklad jeho 
ohybom.

Keďže snímač sa má dlhodobo používať 
pri monitorovaní železničnej dopravy a je 
vyrobený zo sklených optických vláken, 
ktoré sú krehké, pozostáva nielen zo sní-
macieho optického vlákna, ale aj podpor-
nej kovovej konštrukcie vhodne doplnenej 
polymérnymi živicami. Takáto konštrukcia 
zabezpečuje mechanickú odolnosť snímača 
umiestneného na spodok koľajnice medzi 
dva podvaly.

DETEKCIA SIGNÁLU
Ako sa blíži koleso železničného vozidla  
k miestu umiestnenia snímača, dochádza 
k postupnému ohybu koľajnice, ktorý spô-
sobuje zmenu dĺžky snímacieho optického 

Ukážka časovej závislosti signálu, ktorý identifikuje lokomotívu a štyri vagóny, graf D. Káčik

Ukážka časovej závislosti signálu, ktorý identifikuje vagóny so zvýšeným hlukom valenia, 
graf D. Káčik

Ukážka odozvy plochého kolesa zazna-
menaného snímačom pre dvojnápravové 
koľajové vozidlo, graf D. Káčik



 

Jednou z možností je aj v 21. storočí 
elektrická železnica. Je veľkokapacitná, 
rýchla a príjemnejšia ako spaľovacie 
motory áut či autobusov. Ako rieše-

nie sa ponúka dráha, ktorej stavba si nevy-
žaduje demoláciu celých domových blokov 
a zástavbu drahých mestských pozemkov 
– visutá železnica.

VIAC AKO STOROČIE 
Visutá jednokoľajová dráha (Schwebebahn) 
s rýchlovlakom nie je iba dominantou a turis-
tickou atrakciou nemeckého Wuppertalu. 
Pre mesto s 360 000 obyvateľmi je nenahra-
diteľným dopravným prostriedkom. Keďže 
Schwebebahn sa netýkajú dopravné zápchy 
či svetelné križovatky a jej prevádzku natoľko 
neohrozujú sneh a ľad, túto železnicu podľa 
mestských úradov využíva až 85 000 cestu-
júcich denne. Za rok odvezie približne 20 
miliónov ľudí.

Trasa visutej monodráhy meria celkovo 
13,3 kilometra a je na nej 20 staníc – pri 
maximálnej rýchlosti 60 km/h vlak s cestu-
júcimi preletí z jednej konečnej stanice na 
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Doprava v mestách je rastúci logistický 
a environmentálny problém. Zápchy, hluk a výfukové 
splodiny nútia veľké aglomerácie hľadať riešenia. Nie 
všade je možné vybudovať metro a vzdušná doprava 
typu dronov ešte vždy rieši základné otázky bezpečnej 
navigácie v členitom mestskom prostredí. 

DOPRAVA

Koľajnice NAD mestom

druhú približne za 35 minút. Väčšina cesty 
vedie vo výške približne 12 metrov nad rie-
kou Wupper. Na koncoch sa trať stáča do 
slučky, aby sa mohli vlaky otočiť. V roku 
2019 prešla rozsiahlou modernizáciou, nie 
je však nijakou horúcou novinkou. V roku 

2021 totiž oslávila 120 rokov svojej nepretr-
žitej prevádzky.

Autorom historicky prvej úspešnej jed-
nokoľajovej technológie v mestskej dopra-
ve bol podnikateľ a inžinier Eugen Langen, 
ktorý už v 80. rokoch 19. storočia vo svojich 
podnikoch využíval systém závesnej želez-
nice na prepravu surovín. Svoje skúsenosti 
využil, keď Wuppertal hľadal riešenie pre-
ťaženej mestskej dopravy.

Dopravný systém rozrastajúceho sa mes-
ta sa musel vyrovnať s geografickými pod-
mienkami úzkeho údolia, cez ktoré prete-
ká rieka Wupper. Pôvodný plán na stavbu 
nadzemnej železnice s nosnými piliermi 
uprostred rieky zmarili námietky verejnosti 
a obavy zo záplav. Rozhodujúcou výhodou 

Otočka na konečnej stanici visutej železnice vo Wuppertale
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vozok s gumovými kolesami, aký sa používal 
aj na zemi v metre, sa v závese pohyboval 
vnútri dutého nosníka, na ktorého spodnej 
strane bola štrbina, cez ktorú prechádzalo 
závesné zariadenie. Vozne boli zavesené 
na kyvadlovom zavesení s pružinami, ktoré 
zabezpečovalo stabilitu a pohodlie. Podob-
ne ako v parížskom metre by sa v prípade 
náhleho vypustenia pneumatík automaticky 
aktivovali núdzové oceľové kolesá. Plán sa 
napokon neuskutočnil a pokusná trať bola 
v roku 1971 zdemolovaná. Niekoľko tratí typu 
SAFEGE však funguje v Japonsku, napríklad 
v meste Chiba (s 15,2 kilometra je najdlhšou 
závesnou železničnou traťou sveta) alebo 
v tokijskej Ueno zoo.

STÁLE ATRAKTÍVNA 
Hoci myšlienka vlaku, ktorý jazdí ponad 
rušné ulice, sa objavila už v polovici 19. sto-
ročia, väčšina funkčných závesných železníc 
nebola určená na mestskú dopravu. Vyu-
žívajú sa skôr v zábavných alebo prírod-
ných parkoch a na priemyselnú prepravu 

Langenovho návrhu bola možnosť postaviť 
podpery na brehoch a nie v rieke.

WUPPERTAL A DRÁŽĎANY 
Prvá časť trate bola otvorená v roku 1901 
a celých 13,3 km s 20 stanicami začalo fun-
govať v roku 1903. Trať vedie 10 km ponad 
rieku Wupper a 3,3 km nad ulicami mesta. 
Minimálny polomer zákruty je 75 m. Na 
výstavbu skeletu sa použilo 19 000 ton železa 
a koľajnice podopiera 472 nosníkov.

Pôvodné vlaky s dvoma vozňami vážili 
34 ton a zmestilo sa do nich 97 cestujúcich. 
Súčasné 9,7 m dlhé vozne vážia prázdne 22,2 
tony a naložené 33,5 tony, pričom uvezú 204 
pasažierov. Pri maximálnej rýchlosti 60 km/h 
dokážu vyvinúť zrýchlenie 1,1 m/s a spoma-
lenie 1,2 m/s.

Na každom vozni monodráhy sú dva dvoj-
kolesové podvozky. Oceľové kolesá s dvoji-
tými prírubami sa pohybujú na jednej oce-
ľovej koľajnici uloženej na nosníku. Motor na 
podvozkoch na pôvodných vozňoch poháňal 
kolesá pomocou reťaze, súčasné vozne pou-

DOPRAVA
a pristála v rieke Wupper o 12 metrov nižšie. 
Jej pád zmiernil bahnitý breh a spôsobil jej 
len pomliaždený chrbát, ale vagón bol zde-
molovaný a niekoľko novinárov zranených.

Hoci jediná reálna fotografia z udalosti 
zachytila zviera stojace vo vode, mesto zača-
lo okamžite predávať pohotovejšie fotomon-
táže z incidentu a množstvo suvenírov, takže 
v tomto prípade naozaj platilo, že Wupper-
tal sa nehodou chválil. Šéf cirkusu a vedúci 
mestskej dopravy obišli s pokutou a želez-
nica so zákazom voziť zvieratá s výnimkou 
vodiacich a policajných psov.

Potom však 12. apríla 1999 jeden z vagónov 
pri bežnej jazde náhle vypadol z trate a spa-
dol do rieky. Pri prvej naozaj vážnej nehode 
v 98-ročnej histórii dráhy zahynulo päť ľudí 
a takmer pätdesiatka ďalších bola zranená. 
Zistilo sa, že nehodu spôsobil dodávateľ, kto-
rý pracoval na vodiacej dráhe a nedopatre-
ním na nej nechal kovovú svorku. Nešlo teda 
o chybu zariadenia ani o bežný prevádzkový 
postup. Za posledných 100 rokov prišlo pri 
nehodách vlakov o život nespočetné množ-

nákladov. Nemecký Wuppertal a Drážďany, 
japonská Kamakura, čínsky Wuhan, americ-
ký Memphis a niekoľko ďalších miest však 
slúžia ako príklady, že pôvodná myšlienka 
bola reálna.

Od stavieb závesných tratí odrádzajú pred-
staviteľov miest väčšinou náklady: sú porovna-
teľné s metrom a vyššie ako náklady na nor-
málne vlaky, ktoré sú zároveň jednoduchšie 
na údržbu. Núdzová evakuácia vlaku na zemi 
či pod ňou je ľahšia ako vysoko nad ulicou 
a výhybky a križovatky na závesnej železnici 
sú ozajstnou inžinierskou nočnou morou.

Vyše 120-ročná wuppertálska Schwebe-
bahn je však neustále v prevádzke a okrem 
bežnej obsluhy miliónov pasažierov je aj 
atrakciou. Napríklad aj pre stále pojazdný Kai-
serwagen (cisársky vozeň), ktorým sa kedysi 
cez údolie rieky Wupper vozil cisár Viliam II. 
s manželkou. Červený vozeň číslo 5, vyrobený 
v roku 1900 a vybavený staromódnym prepy-
chom, pravidelne vyráža na nostalgické jazdy, 
počas ktorých cestujúcich obsluhujú stevardi 
v dobových kostýmoch.

R, foto Pixabay

stvo ľudí. Jednokoľajná železnica má teda ešte 
vždy závideniahodné bezpečnostné záznamy, 
uviedla na obranu Schwebebahn na svojich 
stránkach organizácia The Monorail Society, 
ktorá popularizuje jednokoľajové železnice.

RÔZNE SYSTÉMY 
Wuppertálska Schwebebahn je príkladom 
monodráhy s dvojitou prírubou. Rozšíre-
nejším typom sú však jednokoľajové záves-
né dráhy s nosníkom v tvare I. Jednoduchá 
vodiaca dráha v tvare bežného oceľového 
I-nosníka s vozňom zaveseným pod ňou sa 
používa na prepravu predmetov v priemy-
selnej výrobe, ale napríklad aj na rôznych 
veľtrhoch. Typické sú napríklad krátke dráhy 
v Disneyho parkoch alebo visutá železnica na 
Svetovej výstave v New Yorku v rokoch 1964 
a 1965.

Ďalším typom je SAFEGE (Francúzska 
spoločnosť pre štúdium manažmentu 
a podnikania – konzorcium veľkých firiem 
ako Michelin a Renault). V 50. a 60. rokoch 
minulého storočia sa systém plánoval na 
predĺženie parížskeho metra za mesto. Pod-

žívajú motor poháňajúci kolesá pomocou 
prevodov. Obrat na každom konci trate sa 
vykonáva na slučke.

Súbežne s dráhou vo Wuppertale navrhol 
E. Langen aj visutú železnicu v Drážďanoch, 
ktorú tiež otvorili v roku 1901 a rovnako je 
doteraz v prevádzke. Na rozdiel od Wupper-
talu, kde sú vozidlá zavesené na pevnej koľaji, 
je však drážďanská jednokoľajka v princípe 
skôr lanovkou. Navyše s Wuppertalom 
nemôže súťažiť ani v dĺžke: jej trať podopretá 
33 stĺpmi meria iba 274 metrov.

SLON VO VLAKU
Až do roku 1999 sa Schwebebahn moh-
la chváliť iba jedinou vážnou a zároveň 
bizarnou nehodou, ktorú v roku 2019 pri-
pomenul britský denník The Guardian. V júli 
1950 v rámci reklamy cirkusu Franka Althoffa 
naložili do vagóna spolu so skupinou novi-
nárov a zvedavcov štvorročnú slonicu Tuffi. 
Po krátkej chvíli si však zviera, znepokojené 
z množstva ľudí v preplnenom vozni, sadlo 
na drevené sedadlo, ktoré sa pod ním zlomi-
lo. Slonica v panike vyrazila cez stenu vagóna 

Cisársky vozeň visutej železnice vo Wuppertale Visutá železnica Schwebebahn v Drážďanoch 
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Nech sme kdekoľvek, zvyčajne máme pri sebe 
alebo vo svojej blízkosti väčší či menší kúsok 
permanentného magnetu. Magnety nás spre-
vádzajú pri práci na počítači, počúvaní rádia, 
jazde na elektrickej kolobežke aj pri práci  
s rôznymi domácimi spotrebičmi, dokonca aj 
keď cestujeme autom či električkou. 

Používanie magnetov začalo prudko 
narastať s rozvojom elektromobility. V elek-
trických automobiloch majú výkonné magnety 
na báze zliatiny neodým-železo-bór neza-
stupiteľné miesto a tvoria polovicu hodnoty 
hnacích elektromotorov. Neodým, prípadne aj 
dysprózium, patria do skupiny kovov vzácnych 
zemín, pretože ich výskyt je výnimočný, a preto 
sú veľmi drahé. Z hľadiska ich dostupnosti je 
rizikovým faktorom to, že ich najväčším dodá-
vateľom je Čína, ktorá ťaží približne 90 % ich 
produkcie. Je preto zrejmé a z ekonomického 
i ekologického hľadiska vhodné recyklovať 
magnety použité v rôznych spotrebičoch. 

Užitočná recyklácia MAGNETOV
V rámci projektu FUNMAG 
vedci dokázali, že v oblasti 
elektromobility možno využívať 
recyklované magnety bez 
zníženia ich účinnosti.

Letecký motor pre novú 
generáciu menších 
dopravných lietadiel by mal 
mať o viac než 20 % nižšiu 
spotrebu aj emisie CO2 než 
terajšie motory. 

Väčšinu dopravných lietadiel vyrábaných 
v súčasnosti poháňajú prúdové alebo tur-
bovrtuľové motory. Oba druhy motorov majú 
rovnaký hlavný princíp vytvárania predného 
ťahu a ich podstatnou časťou je turbína, spa-
ľujúca letecké palivo (letecký petrolej). Prúdový 
motor vytvára ťah reakčným účinkom spalín 

nielen do vysokotlakovej časti motora, ale aj 
okolo nej. Hmotnostné množstvo vzduchu 
prúdiace okolo jadra motora je oveľa väčšie 
než množstvo prúdiace cez vysokotlakový 
kompresor a turbínu. Pri moderných motoroch 
prúdi obtokom okolo jadra motora päť- až 
desaťkrát viac vzduchu než jadrom. Obtokový 
prúd sa podieľa najväčšou časťou na celkovom 
ťahu motora. Aj keď moderný turbodúchad-
lový motor predstavuje úspornú a relatívne 
tichú hnaciu jednotku, vývojové tímy neustále 
hľadajú cesty na zlepšenie jeho parametrov. 

Americko-francúzske konzorcium CFM 
International nedávno oznámilo, že začalo 
vyvíjať inovatívnu hnaciu jednotku pracovne 
nazvanú Open Fan (otvorené dúchadlo). Nový 
letecký motor sa vyvíja v rámci technologic-
kého programu RISE (Revolutionary Innova-
tion for Sustainable Engines, teda revolučná 
inovácia pre trvalo udržateľné motory). Prvé 
sériové motory na Open Fan by mali byť k dis-
pozícii v polovici 30. rokov. Išlo by o motory 
s ťahom medzi 90 a 155 kN, určené pre novú 
generáciu menších dopravných lietadiel. Tieto 
motory majú mať o viac než 20 % nižšiu spo- 
trebu aj emisie CO2 než terajšie motory a mohli 
by spaľovať aj palivá z obnoviteľných zdrojov 
a vodík. Na letové skúšky nového motora bude 
slúžiť modifikovaný Airbus A380. 

Vizualizácia Airbus

Inovatívny  
PRÚDOVÝ MOTOR

Fraunhoferovho ústavu IWKS (Ústav pre recyk-
láciu materiálov a stratégiu zdrojov). V rámci 
projektu FUNMAG vedci dokázali, že v oblasti 
elektromobility možno využívať recyklované 
magnety bez zníženia ich účinnosti a vyplatilo 
by sa teda vytvoriť zhodnocovací reťazec pre 
veľkoplošnú recykláciu magnetov. 

Už použité magnety sa vyznačujú rozma-
nitosťou tvarov, ale recyklovať sa dajú všetky. 
Výskumníci sa zamerali najmä na zhotove-
nie recyklovaných magnetov, využiteľných 
v elektrických kolobežkách a skútroch, aj  
v tzv. hoverboarde. Magnety z týchto malých 
dopravných prostriedkov podrobili analýze  
a stanovili sa ich presné charakteristiky. 

Príprava recyklovaných magnetov začína 
roztopením východiskového materiálu pri tep-
lote okolo 1 400 stupňov. Následne je tavenina 
rýchlo ochladená, čím vzniknú kovové vločky, 
ktoré sa vložia do nádrže s vodíkovou atmo-
sférou. Pôsobením vodíka sa materiál rozpad-
ne na granulát, ktorý sa zomelie na kovovú 
múku. Tá sa vloží do lisovacej formy a sintruje, 
čiže upečie sa z nej magnet. Vhodnou voľbou 
parametrov recyklácie sa budú dať dosiahnuť 
optimálne parametre recyklovaných magne-
tov pre konkrétne uplatnenie. 

Foto Fraunhofer IWKS

SPEKTRUM 

vytekajúcich vysokou rýchlosťou z výtokovej 
dýzy. Turbovrtuľový motor využíva na vytvá-
ranie ťahu najmä vrtule poháňané turbínou.

Prúdové motory sa začali masovo rozširo-
vať v 50. rokoch minulého storočia, pričom ich 
hlavnými nevýhodami boli vysoká spotreba 
paliva a enormná hlučnosť, preto sa hľadali 
spôsoby ich zníženia. Výsledkom je riešenie, 
ktoré sa v súčasnosti využíva pri takmer všet-
kých prúdových motoroch. 

Ide o motor známy v angličtine ako turbo-
fan, v slovenčine sa ustálilo označenie turbo-
dúchadlový motor. Obvykle ho poznať podľa 
toho, že jeho predná časť má oveľa väčší prie-
mer než zvyšok. V prednej časti je dúchadlo 
(nazývané aj ventilátor), ktoré ženie vzduch 

Väčšina magnetov sa roztaví spolu s kovo-
vým šrotom zo zariadení, v ktorých boli pou-
žité. To by sa mohlo zmeniť na základe apli-
kačného výskumu tímu vedcov nemeckého 
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Najmenší KRÁČAJÚCI ROBOT
Mikrobot z dielne vedcov z Northwestern University nepotrebuje na 
svoj pohyb hydraulické alebo elektrické napájanie.

Keď sa v 50. rokoch minulého storočia zača-
li v priemyselných podnikoch používať prvé 
roboty, časť robotníkov aj odborníkov vyjad-
rila obavy, či robotizácia, idúca ruka v ruke  
s automatizáciou, nepripraví množstvo ľudí  
o prácu. Našťastie sa tak nestalo a v súčasnosti 
si už moderné výrobné podniky bez robotov 
nevieme predstaviť. Okrem tovární sa roboty 
nasťahovali už aj do našich domácností – mno-
hí majú robotické vysávače či kosačky, ktoré 
nás oberú aj o to málo pohybu, ktorý ešte 
máme. Aj autonómne jazdiace autá či lietajúce 
drony sú v podstate robotmi. 

Okrem veľkých robotov existujú aj oveľa 
menšie. Mikrobot z dielne vedcov z americkej 
Northwestern University je najmenší kráčajúci 
robot na svete. Jeho šírka je len asi pol mili-
metra. Na svoj pohyb nepotrebuje robot, ktorý 
podľa spôsobu pohybu dostal prezývku krabí, 
žiadne hydraulické alebo elektrické napájanie. 
O jeho pohyb sa starajú nožičky zhotovené  
z materiálu s tvarovou pamäťou. 

Tieto materiály (zliatiny) si pamätajú svoj tvar 
za studena a po deformácii na iný požadovaný 
tvar ich možno ohriatím vrátiť do pôvodného 

Nový detektor, uložený v hĺbke 
1 500 metrov pod zemou, má 
50-krát vyššiu citlivosť než 
doterajšie prístroje. 

O tom, že vo vesmíre existuje akási zatiaľ nei-
dentifikovateľná hmota, po prvý raz referoval 
už v roku 1933 astronóm Fritz 
Zwicky, ktorý zistil nezrovna-
losti pri štúdiu rotácie galaxií. 
Z jeho pozorovaní vyplynulo, 
že hviezdy od určitej vzdiale-
nosti od stredu galaxie obiehajú 
omnoho rýchlejšie, než by po- 
dľa výpočtov mali. Tento rozpor 
sa vysvetľuje práve prítomnos-
ťou tmavej hmoty, ktorú vieme 
pozorovať len nepriamo vďaka 
jej gravitačnému pôsobeniu na 
okolité objekty, tvorené bežnou 
hmotou. 

Záujem fyzikov o tmavú 
hmotu má dva hlavné aspekty: 
odhalenie podstaty tejto hmoty 

Vývojový tím vyskúšal aj iné konfigurácie 
robota vrátane trojnožkovej štruktúry umož-
ňujúcej kráčanie po vodnej hladine. Mikrobot 
nemožno považovať len za akúsi vedeckú 
hračku, pretože vedci takýmto maličkým robo-
tom predpovedajú veľké možnosti uplatnenia. 
Ide napríklad o montáž miniatúrnych kon-
štrukčných celkov či spriechodnenie upchatých 
artérií alebo zastavenie vnútorného krvácania. 

Foto Northwestern University
Dvojstranu pripravil 

Radomír Mlýnek

Najcitlivejší detektor 
TMAVEJ HMOTY

častíc tmavej hmoty. Pozornosť sa sústreďu-
je najmä na častice WIMP (weakly interacting 
massive particles, čiže slabo interagujúce 
masívne častice). Podľa hypotézy ide o čas-
tice, ktoré vznikli v ranom vesmíre a stále sa 
ním potulujú. V americkom inštitúte SURF 
(Sanford Underground Research Facility), čo 
je podzemné výskumné laboratórium v meste 
Lead v Južnej Dakote (USA), nedávno uviedli 
do činnosti detektor LUX-ZEPLIN, ktorý má 
50-krát vyššiu citlivosť než doterajšie prístroje 
a je uložený v hĺbke približne 1 500 metrov. 
Jeho hlavnou časťou je nádoba obsahujúca 
sedem ton veľmi čistého kvapalného xenónu. 

Táto nádoba je ponorená do 
ešte väčšej nádoby s vodou 
tieniacou detektory pred inými 
vplyvmi, ktoré by produkovali 
falošné signály. Častice WIMP 
v podstate ignorujú bežnú 
hmotu, prechádzajú celými 
planétami, no príležitostne 
narazia na atóm v detektore, 
čo sa prejaví uvoľnením elek-
trónu a zábleskom svetla, kto-
rý zaregistrujú detektory okolo 
nádoby s xenónom. 

Foto Matthew Kapust, 
Sanford Underground Research 

Facility

tvaru. Na ohrev robota slúžia pulzy skenova-
cieho lasera. Keďže krabí robot je veľmi malý, 
teplo sa v ňom šíri rýchlo, čo umožňuje vyko-
nať až desať pohybových cyklov za sekundu. 
Smer skenovania laserovými lúčmi určuje smer 
pohybu robota. Takže napríklad pri skenovaní 
pravej časti robot kráča doprava. Čo sa týka 
rýchlosti, tá sa pohybuje okolo polovice dĺžky 
tela robota za sekundu.
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a zistenie príčiny, prečo táto hmota tvorí až 
96 % hmoty celého vesmíru – z toho 23 % je 
vlastná tmavá hmota a 73 % je tmavá energia. 

O podstate tmavej hmoty existujú len rôz-
ne teórie, z ktorých jedna hovorí, že môže 
ísť o málo žiarivé objekty tvorené obyčajnou 
látkou. V ostatných desaťročiach sa postavilo 
veľa detektorov zameraných na odhalenie 
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Po stáročia akvadukty – vodné mosty – prepravovali vodu 
ponad údolia od zdrojov k ľuďom. Neskôr začali slúžiť, 
rovnako ako cestné mosty, na prepravu ľudí. Vodné 
mosty sú v súčasnosti najmä turistickou atrakciou, hoci 
nie výlučne iba ňou.

MOSTY  
pre LODE

havé možnosti v porovnaní so stavbou mostu 
pre lode za 61 miliónov dolárov.

MOSTÍK PRE ČLNY 
Z hľadiska veľkosti lodí ide možno skôr o mos-
tík, hoci na pôsobivosti mu to nijako neuberá. 
So šírkou 19 m a dĺžkou 25 m akvadukt slú-
ži ako priechod pre člny a plavidlá s malým 
ponorom, keďže má hĺbku len 3 m. Okrem 
toho, že umožňuje prejazd lodí ponad cestu, 
na oboch stranách má aj chodníky pre peších 
turistov.

Na väčšine úseku cesty N302 cez jazero je 
cesta vyvýšená nad vodnú hladinu umelým 
násypom, ale na úseku akvaduktu sa cesta 
na krátky čas v podstate ponorí pod hladinu 
jazera. Približne 400 m severozápadne od 
akvaduktu prechádza cesta cez jazero ďalej 
po tradičnej konštrukcii cestného mosta. Akva-
dukt, na rozdiel od padacích mostov a podob-
ných konštrukcií, však umožňuje nepretržitý 
tok dopravy na ceste a súčasne po vode. Na 
stavbu akvaduktu Veluwemeer sa použilo  
22 000 m3 betónu a oceľových štetovnicových 
pilót, ktoré pomáhajú udržiavať hmotnosť 
vody nad vozovkou a zabraňujú prenikaniu 
sedimentov na cestu.

OBRI Z NEMECKA 
Akvadukt Veluwemeer v Holandsku je vyhľa-
dávaný väčšmi pre svoju malebnosť ako pre 
dychberúce rozmery. Tie možno hľadať skôr 
v sústave plavebných kanálov v susednom 
Nemecku. Wasserstrassenkreuz Magdeburg 
alebo Magdeburský vodný most v spolkovej 
krajine Sasko-Anhaltsko, ktorý spája kanál 
Labe-Havel s kanálom Mittelland, je so svo-
jou dĺžkou 918 m najdlhším lodným mostom 
na svete (bližšie o ňom pozri Quark 2/2019).

Na rovnakej sústave kanálov ako Magde-
burg možno nájsť aj druhý najväčší akvadukt 
v Európe. Wasserstrassenkreuz Minden pri 
Mindene v Severnom Porýní-Vestfálsku leží 
na križovatke Mittellandského kanála s rie-
kou Weser. Kanál ponad rieku vedú v sku-
točnosti dva paralelné mosty, starší z nich sa 
však už na lodnú dopravu nepoužíva. Starší 

Splavné (navigovateľné) akvadukty sú 
väčšinou produktmi obdobia prie-
myselnej revolúcie, keď sa v Európe 
začala budovať sieť vodných kanálov. 

Kanály sa využívali predovšetkým na dopra-
vu nákladov, prepájali vodné toky a vytvárali 
umelé vodné cesty naprieč celým kontinen-
tom. V 18. a 19. storočí sa pri budovaní vod-
ných kanálov stavali nielen vodné mosty, ale 
aj vodné tunely (pozri Quark 7/2022).

UMELÝ OSTROV
Akvadukt Veluwemeer v Holandsku je dôka-
zom, že vodné cesty ponad cesty vznikajú 
neustále. Akvadukt postavený v roku 2002 
neďaleko mesta Harderwijk križuje cestu 
N302, ktorá spája kontinentálne Holandsko 
s Flevolandom, najväčším umelým ostrovom 
na svete.

Flevoland vznikol v 20. storočí postupným 
vysúšaním Zuiderského mora a jeho uzavre-
tím hrádzou Afsluitdijk, ktorá ho premenila 
na rezervoár sladkej vody IJsselmeer. Od roku 
1986 tvorí samostatnú provinciu s rozlohou  
1 412 km2. Jazero Veluwemeer (meer je holand-
ský výraz pre jazero) je jedným zo štrnástich 
hraničných jazier v tejto oblasti, ktoré dohro-
mady tvoria dlhú súvislú vodnú plochu odde-
ľujúcu Flevoland od pevninskej časti Holand-

ska. Systém jazier bol pôvodne vybudovaný 
na reguláciu hladiny sladkej vody a hladiny 
podzemných vôd v okolitých oblastiach.

Akvadukt križuje hlavnú cestnú tepnu spá-
jajúcu Flevoland so zvyškom Holandska – po- 
dľa štatistík prejde po N302 denne približne 
28 000 vozidiel. Keďže v tejto časti jazera nejde 
o veľkú nákladnú vodnú dopravu, stavitelia dali 
pred inými možnosťami prednosť netradičné-
mu riešeniu: tunel pre autá či cestný most sa 
projektantom javili ako príliš nákladné a zdĺ-

Akvadukt Veluwemeer v Holandsku,
 foto Pexels/Maarten Snoek

Kaledónsky vodný kanál v Škótsku
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nemusia plaviť cez 11 historických stavidiel, kto-
ré oba kanály spájali ešte v 30. rokoch minu-
lého storočia.

Jeden prejazd cez stavidlá si vyžadoval 
napúšťanie a vypúšťanie 3 500 t vody a trval 
takmer celý deň – Falkirské koleso urobí polo-
brátku potrebnú na vyzdvihnutie gondoly 
z kanála Forth & Clyde do výšky 24 m ku 
kanálu Union približne za 5 minút. Pravda, ak 
sa chcú lode dostať ďalej do kanála Union, po 
vyzdvihnutí výťahom musia prekonať ešte ďal-
ších 11 m pomocou dvojice tradičných stavidiel.

ARCHIMEDES NA VYSOČINE 
Falkirské koleso dokončili v roku 2002 v rám-
ci projektu škótskej vlády zameraného na 
obnovu a sprístupnenie hlavných plavebných 
kanálov spájajúcich západné a východné bre-
hy krajiny. Vyzdvihovanie gondol s vodou, 
loďami a cestujúcimi do výšky zodpovedajú-
cej 8-poschodovej budove s využitím elektri-
ny alebo fosílnych palív by bolo neefektívne 
a drahé. Architekt Tony Kettle sa preto rozho-
dol využiť princíp, ktorý popísal už Archime-
des.

Plávajúci predmet vytláča vo vode svoju 
vlastnú hmotnosť. Keď loď nastúpi, kesón 
(gondolu) opustí množstvo vody, ktoré váži 
presne toľko, koľko váži loď. Gondola plná 
vody bude teda vážiť presne toľko, ako gon-
dola obsahujúca jednu alebo viac plávajúcich 
lodí. Obe 6,5 m široké gondoly vážia 50 t 
každá a vždy nesú kombinovanú hmotnosť  
500 t vody a lodí. Takáto rovnováha v kombi-
nácii so systémom prevodov, ktoré udržiavajú 
obe gondoly pri otáčaní kolesa vo vodorovnej 
polohe, umožňuje mimoriadne efektívnu pre-
vádzku výťahu. Stavba kolesa stála 85 miliónov 
libier, na jednu polotáčku – vyzdvihnutie jednej 
gondoly a zloženie druhej – však hydraulické 
motory spotrebujú iba 1,5 kWh, čo je ekviva-
lent zohriatia ôsmich kanvíc vody.

Prepojenie Archimeda a Keltov s 21. storo-
čím akoby symbolizovalo históriu akvaduktov 
v Európe. Môžu mať rôznu podobu, od krásy 
Veluwemeeru cez industriálnu mohutnosť 
nemeckých supermostov až po bizarnosť škót-
skeho Falkirku a všetkého medzi tým. Cesty pre 
vodu, ktoré sa zmenili na cesty pre lode, však 
neprestávajú fascinovať.

R, foto Pixabay

z mindenských žľabových mostov postavili 
v roku 1914 a tvorí ho 370 m dlhá betónová 
konštrukcia. Nový oceľový most z roku 1998 
umožňuje plavbu lodí s hlbším ponorom (o 1 m  
v porovnaní so starým mostom) a dovoľuje 
plavidlám stretávať sa. Mostné koryto má šírku 
42 m a hĺbku 4 m. Jeho kanálový žľab má dĺžku  
371 m a celková dĺžka stavby je 398 m. Hmot-
nosť oceľovej konštrukcie je 7 800 t.

ŠKÓTSKE KOLESO
Škótsko nie je len krajinou vysočiny a hmiel. 
Pretína ho tiež sieť vnútrozemských vodných 

Kanál Union, dokončený v roku 1822, má dĺžku 
31 km a od roku 1965 sa nepoužíva na úče-
ly komerčnej dopravy. Menšie kanály Crinan 
a Monkland, pochádzajúce z prelomu 18. a 19. 
storočia, merajú 14 km a 3,2 km.

Sieť kanálov križujúcich hornatú krajinu 
a pretínajúcich sa aj navzájom potrebuje 
množstvo pomocných stavieb. Azda žiadna 
z nich nie je takou atrakciou, akou je Falkirské 
koleso v strednom Škótsku. Koleso je unikátny 
otáčavý lodný výťah ( jediný svojho druhu na 
svete) v podobe inšpirovanej sekerou starých 
Keltov, ktorý neďaleko mesta Falkirk spája 
kanály Forth & Clyde a Union. Lode sa vďa-
ka nemu pri prestupovaní z kanála do kanála 
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 Falkirské koleso v strednom Škótsku, 
foto wikipédia/AndiW, public domain 

Foto wikipédia/AndiW, public domain

ciest, ktoré prepájajú rôzne mestá a zahŕňajú 
tiež 17 umelých vodných nádrží a veľké prí-
rodné jazerá vrátane slávneho Loch Ness. Päť 
hlavných kanálov, vybudovaných v čase naj-
väčšieho rozmachu priemyselnej revolúcie, 
majú celkovo dĺžku približne 220 km.

Kaledónsky kanál, dokončený v roku 1822, 
spája Severné more na východe s Atlantic-
kým oceánom na západe, pričom prechádza 
aj jazerami Loch Ness a Loch Oich. S dĺžkou  
97 km je najdlhším škótskym plavebným kaná-
lom. Dvadsaťmetrový výškový rozdiel na trase 
prekonáva pomocou 29 stavidiel. Druhým naj-
dlhším je 56-kilometrový kanál Forth & Cly-
de, ktorý pretína stred Škótska od roku 1790. 
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VEDECKÁ JESEŇ

CVTI SR partnerom inovácií

Vplyv emócií a motivácie na učenie sa

Vedecká jeseň je tento rok naozaj pestrá. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) 
vás v septembri pozýva na niekoľko zaujímavých podujatí, v rámci ktorých ako partner predstavuje 

vlastné aktivity a zároveň ponúka priestor slovenským univerzitám na ich prezentáciu.

O tom, aká je úloha akademických cieľov, motivácie a emócií  
pri učení sa, porozpráva v septembrovej vedeckej cukrárni  
27. 9. 2022 o 9.00 h v CVTI SR Kamila Urban z Ústavu  
výskumu sociálnej komunikácie SAV v Bratislave.

Mgr. Kamila Urban, PhD., je samostatnou 
vedeckou pracovníčkou Ústavu výskumu 
sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie 
vied a odbornou asistentkou na Katedre psy-
chológie Filozofickej fakulty Karlovej univerzity 
v Prahe. Výskumne sa venuje témam metakog- 
nície, autoregulovanému učeniu sa, jazykovej 
gramotnosti, tvorivosti a motivácii vo vzdelá-
vaní. Prednáša najmä v oblastiach vývinovej 
a pedagogickej psychológie. Je členkou via-
cerých národných výskumných projektov 
a získala individuálny výskumný grant SAIA 
a Fulbrightovo štipendium, v rámci ktorého 
bola v roku 2021 hosťujúcou výskumníčkou 
na NCSU v Severnej Karolíne v USA.

R

Na prednáške sa oboznámite s tým, čo sú akademické ciele, ako si ich stanoviť, 
aby bolo učenie efektívne, a aké stratégie učenia sa využívať na dosiahnutie 
daných cieľov. Zameriavať sa bude na to, ako výber stratégie súvisí s cieľom. 
Dozviete sa, či je potrebné učebnej látke porozumieť, alebo stačí zapamätať 

si dôležité termíny. Okrem toho sa bude bližšie hovoriť o motivácii v učení sa, ako s ňou 
pracovať a ako zvládnuť akademické povinnosti, keď ste znudení, frustrovaní alebo 
nahnevaní.

Prihlasovanie na podujatie prebieha prostredníctvom formulára na stránke www.veda-
nadosah.sk. Septembrová vedecká cukráreň je sprievodným podujatím festivalu vedy 
Európska noc výskumníkov 2022.

ITAPA EXPO 2022 
Nábrežie Dunaja pri obchodnom cen-
tre Eurovea v Bratislave bude patriť  
9. a 10. septembra 2022 inováciám 
a tým najmodernejším riešeniam pre 
život. Môžete sa tešiť na úplne nový 
festival ITAPA EXPO 2022 – Od Dubaja 
k Dunaju, ktorý prepojí výstavu s pre-
zentačným priestorom, diskusiami 
a atraktívnymi aktivitami pre odbornú 
aj laickú verejnosť. Lákadlom 1. roč-
níka festivalu budú najlepšie inovácie 
a exponáty priamo zo slovenského 
pavilónu na Svetovej výstave 2020 
v Dubaji, ako napríklad vodíkové auto 
či autobus. Prezentačná, resp. diskusná 
časť predstaví významných slovenských 
inovátorov, tvorcov exponátov, disku-
sie s predstaviteľmi inštitúcií, firiem či 
samospráv, ako aj filmy z dubajského 
Expo či premiéru najnovšieho filmu 
Amazing Planet od Filipa Kuliševa.

Pripravené sú tiež sprievodné aktivity 
ako kultúrny program, animácie či relax 
zóna pre deti aj dospelých.

Viac sa dozviete na stránke itapaexpo.sk.

SLOVAKIATECH  
FORUM – EXPO 2022 
Štvrtý ročník najväčšej odbornej tech-
nologickej konferencie na Slovensku, 
na ktorej sa stretnú inovatívne tech-
nologické firmy, startupy, investori, 
vedecké tímy a študenti, sa bude konať 
20. a 21. septembra 2022 v Kulturpar-
ku Košice. Prinesie prezentácie sloven-
ských aj zahraničných rečníkov, work-
shopy, panelové diskusie a networking. 
Univerzity predstavia vlastné projekty 
z oblasti vedy a výskumu.

Hlavnými témami SlovakiaTech 2022 
sú Sustainability / DECARBONISATION 
TECH, Connectivity / AEROSPACE TECH, 
Longevity / HEALTH TECH. Súčasťou 
budú exponáty z Expo 2020 v Dubaji, 
ale aj absolútna novinka na trhu – vír-
nik JOKER od spoločnosti Joker trike, 
videovýstava zachytávajúca prírodné 
katastrofy na satelitných snímkach, 
slovenský vodíkový superšport MH2, 
robotický barista a mnohé ďalšie.

Viac informácií a bezplatnú registrá-
ciu nájdete na www.slovakiatech.sk.

EURÓPSKA NOC 
VÝSKUMNÍKOV 2022 
Už 16. ročník festivalu vedy Európska noc 
výskumníkov na Slovensku sa uskutoč-
ní v piatok 30. septembra 2022. Mot-
to tohtoročného festivalu vedy znie: 
Dôverujme vede. Vzniklo ako reakcia na 
potrebu lepšie sa orientovať v záplave 
veľkého množstva informácií a, žiaľ, aj 
dezinformácií. Cieľom festivalu je upria-
miť pozornosť mladých ľudí a širokej 
verejnosti na relevantné zdroje informá-
cií, ktorých garantmi sú práve výskumní-
ci a výskumné inštitúcie. Prednášky, 
vedecké kaviarne a cukrárne, diskusie, 
workshopy, súťaže, podcasty, výstavy 
či veľkoplošné projekcie majú podnie-
tiť k aktivite, zážitkovému vzdelávaniu 
a k tomu, aby návštevníci lepšie spoznali 
vedu a vedcov.

Pre žiakov a študentov sú pripravené 
výtvarná, foto- a videosúťaž. Program festi-
valu bude prebiehať v Bratislave, Košiciach, 
Žiline, Banskej Bystrici a Poprade. Vstup na 
podujatie je voľný.

Bližšie informácie nájdete na www.noc- 
vyskumnikov.sk a www.vedanadosah.sk.
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Ak nám do 30. septembra 2022 pošlete 
správnu odpoveď na otázku: 

Ktoré slovenské denníky sú dostupné 
v službe PressReader? 

zaradíme vás do žrebovania o tričko 
s ľubovoľnou potlačou podľa vašich pred-
stáv z kreatívnej dielne FabLab. 
Svoje odpovede posielajte na adresu redak- 
cie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, 
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. 

Súťažná otázka

Študijná literatúra, odborné informácie, vedecké štúdie, beletria, 
voľnočasová literatúra, denníky alebo časopisy. To všetko a ešte 
viac poskytuje vedecká knižnica Centra vedecko-technických 
informácií SR (CVTI SR) bezplatne a online. 

Informácie na dosah ruky

Vedecká knižnica Centra vedec-
ko-technických informácií SR kráča 
s dobou. Zavádza inovatívne služ-
by, poskytuje bezplatný prístup do 

prestížnych informačných zdrojov, podporuje 
otvorenú vedu na národnej úrovni, prevádzku-
je kreatívne dielne FabLab, podporuje verejné 
knižnice po celom Slovensku či digitalizuje 
dokumenty nielen pre vedu a výskum.

ONLINE REGISTRÁCIA
Vedecká knižnica CVTI SR je synonymom 
pre informačnú podporu vedy a výskumu na 
Slovensku. Vedcom, odborným pracovníkom, 
študentom, ale aj širokej verejnosti poskytuje 
možnosť prístupu k desiatkam elektronických 
informačných zdrojov (e-zdrojov). Čitateľom 
knižnice sa môže stať ktokoľvek po jednodu-
chej online registrácii. Nie je tak nutná žiadna 
predregistrácia ani fyzická návšteva knižnice. 
Registrácia prebieha plne online a navyše je 
bezplatná. 

BOOKPORT 
Z bohatého portfólia e-zdrojov CVTI SR dáva-
me do pozornosti Bookport, online službu 
výpožičiek e-kníh v českom jazyku z vyda-
vateľstva Grada a iných. Ponúka viac ako  
8 800 e-kníh z oblasti medicíny, techniky, sta-
vebníctva, architektúry, IT, spoločenských vied 
a ekonomiky. Ponuku tiež spestruje literatú-
ra zameraná na rozvoj osobnosti, beletria či 
detská literatúra. Služba umožňuje online aj 

offline prístup k e-knihám prostredníctvom 
tabletov a čítačiek. Bookport neodporúčame 
iba odborníkom a študentom, ale všetkým, 
ktorí si radi spestria chvíle kvalitnou voľnoča-
sovou literatúrou (šport, biografie, beletria, 
kuchárky a podobne).

PRESSREADER 
Medzi populárne e-zdroje CVTI SR patrí aj 
databáza svetových novín a časopisov Press- 
Reader. Obsahuje viac ako 7 000 novín 
a časopisov z celého sveta dostupných  
online v deň ich vydania. V ponuke databázy  
PressReader nájde používateľ okrem uznáva-
ných zahraničných denníkov, ako sú napríklad 

The Guardian (UK), The Washington Post (USA), 
Le Figaro (FR), VDI Nachrichten (DE), aj sloven-
ský Denník N, Hospodárske noviny či Pravdu. 

Široká je aj ponuka časopisov. Databáza 
zahŕňa napríklad BBC sériu – WildLife, History, 
Science Focus či titul The Week (UK). Nechýba-
jú reprezentatívne americké tituly ako Forbes,  
Billboard, PC World či Popular Mechanics.

OSTATNÉ E-ZDROJE 
Pre vedcov, študentov a odborných pracovní-
kov ponúkame desiatky odborných licenco-
vaných databáz z rôznych oblastí. Z prírod-
ných vied je to napríklad databáza Bio One 
Complete, z oblasti medicíny je to najstarší 
a najprestížnejší časopis New England Journal 
of Medicine. Vďaka popredným multidisci-
plinárnym databázam od renomovaných 
medzinárodných vydavateľov, ako sú Elsevier, 
Springer alebo Taylor & Francis, databázam 
ako ScienceDirect, SpringerLink alebo Wiley 
Online Library, pokrývame takmer každú ved-
nú oblasť. Okrem časopisov môžete v našich 
informačných zdrojoch nájsť tiež odborné kni-
hy alebo konferenčné zborníky.

CVTI SRFoto Unsplash/Thought Catalog

Bezplatnú online registráciu do knižnice a katalóg všetkých e-zdrojov nájdete na webe nvk.cvtisr.sk, 
foto Mockupworld, úprava CVTI SR.



Paralelne so šírením sa vírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho 
ochorenie covid-19 sa začali rovnako rýchlo šíriť rôzne formy 
s ním súvisiacich nepodložených presvedčení (ďalej len NP), 
pred ktorými varovala aj Svetová zdravotnícka organizácia 
(WHO): Nie sme len v boji so samotnou pandémiou, rovnako 
sme vtiahnutí do zápasu s infodémiou. 

INFODÉMIA 
nepodložených 
presvedčení

Podľa WHO sa NP a falošné správy 
šíria rýchlejšie než samotný vírus 
spôsobujúci ochorenie a sú rovna-
ko nebezpečné. NP majú negatívny 

vplyv na dynamiku spoločnosti a sú zdrojom 
negatívnych postojov súvisiacich so zdravím.

NP sa obvykle zvyknú deliť na konšpiračné, 
pseudovedecké a paranormálne. V súvislosti 
s pandémiou boli zväčša zaznamenané kon-
špiračné a pseudovedecké presvedčenia. 

KONŠPIRAČNÉ  
Konšpiračné presvedčenia sa vo všeobecnosti 
považujú za formy špekulatívnych presvedče-
ní, ktoré v sebe zahŕňajú prítomnosť rôznych 
činiteľov. Tie pôsobia nepozorovane a v taj-
nosti za účelom dosiahnutia nelegálnych, ba 

až zlomyseľných cieľov. Ich hlavnou úlohou je 
ponúknuť jednoznačné vysvetlenie komplex-
ných a nepríjemných udalostí. Konšpiračné 
presvedčenia môžeme definovať aj ako neo-
verené a relatívne neprijateľné či nepravdepo-
dobné tvrdenia. Sú prítomné v celosvetovom 
meradle, reflektujú však konkrétne historic-
ko-kultúrne (neustále sa meniace) okrajo-
vé podmienky, na základe ktorých sa môžu 
navzájom od seba odlišovať.

Nezanedbateľným zdrojom konšpiračných 
presvedčení sú epidémie a pandémie, ktoré 
pre človeka predstavujú existenčnú hrozbu. 
Človek sa prostredníctvom nich snaží vyspo-
riadať s ohrozením. Výskyt konšpiračných 
presvedčení bol zaznamenaný v nedávnych 
obdobiach epidémií SARS a zika, pandé-

mia covid-19 však zaznamenala ich rapídny 
nárast. 

Výsledky prieskumu uskutočneného na 
začiatku pandémie, ktorý vykonala agentúra 
Focus na vzorke 518 učiteľov druhého stupňa 
základných škôl, naznačujú, že až 31 % tých-
to učiteľov sa domnieva, že očkovanie proti 
ochoreniu covid-19 vedie k postupnej príprave 
na čipovanie. Okrem iného sme zaznamenali 
konšpiračné presvedčenia, ktoré vysvetľujú 
pandémiu covid-19 ako dôsledok pôsobenia 
ekonomických a politických elít za účelom 
podmanenia si ľudstva. Klasickými sú kon-
špiračné presvedčenia týkajúce sa farmace-
utických firiem, ktoré údajne umelo vyvolali 
pandémiu z dôvodu plánovaného budúceho 
zisku z vakcín, či súvisiace s Billom Gatesom 
a Georgeom Sorosom.

PSEUDOVEDECKÉ
Ďalším z typov NP súvisiacich s pandémiou 
covid-19 sú pseudovedecké presvedčenia. 
Tento typ presvedčení sa neopiera o základné 
pravidlá vedy. Ich hypotézy nie sú testovateľ-
né, evidenciu často stavajú na autorite a nedo-
chádza u nich k revízii tvrdení. Pseudovedec-
ké presvedčenia idú proti totalite poznania 
a dôkazov súčasnej vedy, pričom majú často 
charakter obskúrnych tvrdení. Okrem podko-
pávania intelektuálnej integrity hrozí epidé-
mia šírenia presvedčení, ktoré majú negatívny 
vplyv na zdravie človeka (napr. v dôsledku 
odmietania očkovania a voľby alternatívnych 
foriem liečby). 

Samotná pandémia covid-19 spôsobila 
zrod mnohých pseudovedeckých presvedče-
ní, podobne ako to bolo v období španielskej 
chrípky v prvej polovici 20. storočia. Jedným 
z takýchto bizarných presvedčení si vtedajší 
ľudia vysvetľovali vznik a šírenie vírusu špa-
nielskej chrípky – interpretovali ho postupnou 
elektrifikáciou mestských častí. Prostredníc-
tvom elektrickej siete sa mal údajne vírus špa-
nielskej chrípky dostať až do domácností. 

Podobnú paralelu s týmto pseudovedeckým 
presvedčením môžeme pozorovať aj v súčas-
nosti, keď si niektorí ľudia vysvetľujú šírenie 
vírusu spôsobujúceho ochorenie covid-19 
prostredníctvom 5G sietí, o čom je presved-
čených približne 10 % mladých Slovákov. Ďalšie 
bizarné pseudovedecké presvedčenie spočí-
valo v uprednostňovaní homeopatickej liečby 
pred klasickou formou alebo v odporúčaní 
užívať ivermektín (liečivo, ktoré sa používa na 
liečbu infekcií zvierat spôsobených niektorými 
parazitmi).

Záverom môžeme spomenúť, že podliehanie 
jednému NP predikuje podliehanie inému NP. 
V súvislosti s vojnou na Ukrajine boli zazname-
nané vzťahy medzi podliehaním NP súvisiacim 
s covidom-19 a s prokremeľskými naratívmi.  

Peter Teličák
Ústav experimentálnej psychológie

Centrum spoločenských 
a psychologických vied SAV

Foto Pixabay

MLADÍ A VEDA                                                     Pripravujeme v spolupráci s
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ru, ktorý je k hladine bližšie a kde je menší 
hydrostatický tlak.

Hydrostatický tlak je priamoúmerný výške 
hladiny, hustote kvapaliny a gravitačnému 
zrýchleniu. Keď fľaša začne padať voľným 
pádom a jej zrýchlenie sa rovná gravitačné-
mu zrýchleniu, je v beztiažovom stave. To 
znamená, že zrýchlenia sa vyrovnali, a preto 
je hydrostatický tlak v celom objeme kvapaliny 
nulový a voda prestane vytekať zo všetkých 
otvorov.

V gravitačnom poli akejkoľvek planéty voda 
prevezme tvar nádoby, v ktorej sa nachádza.  
V beztiažovom stave má však voda tvar gule. Ten 
by mala aj pri dostatočne dlhom voľnom páde.

VEDA
Skutočnosť, že nevieme rozlíšiť, či sme v bez-
tiažovom stave, alebo len zrýchľujeme rovna-
ko, ako na nás pôsobí gravitačné zrýchlenie, 
teda sme vo voľnom páde, viedlo Alberta 
Einsteina k myšlienke, že gravitácia je iba pre-
jav zrýchlenia. A. Einstein sformuloval princíp 
ekvivalencie, ktorý hovorí, že gravitácia je 
neodlíšiteľná od zotrvačnej sily pri zrýchlení. 
Na tom postavil svoju formuláciu zakriveného 
časopriestoru aj všeobecnú teóriu relativity.

MYŠLIENKOVÝ EXPERIMENT
Stojíme vo výťahu, ktorý sa s nami odtrhne  
a padá voľným pádom nadol. Dá sa pred prud-
kým dopadom ochrániť tak, že sa tesne pred 
ním odrazíme od podlahy výťahu smerom 
nahor?

Ak výťah padá voľným pádom bez odporu 
vzduchu napríklad dve sekundy, tak má pri dopa-
de rýchlosť 19,62 m/s, čo je približne 70 km/h. 
Jeho počiatočná výška bola približne 20 m.

Aby sme túto rýchlosť vyrovnali, museli by 
sme sa odraziť rovnakou rýchlosťou smerom 
hore. A to navyše naozaj tesne pred dopadom, 
čo je v uzavretom výťahu veľmi ťažké odhad-
núť. Pri rovnakej odrazovej rýchlosti smerom 
hore by sme mali mať schopnosť vyskočiť do 
výšky, z ktorej sme pôvodne padali. Bežný člo-
vek nedokáže vyskočiť 20 m. V takomto skoku 
by nám zabránil strop výťahu, ktorý sa k nám 
približuje dvojnásobnou rýchlosťou.

REALITA
V reálnom páde výťahu vstupuje do našich 
úvah veľmi veľa iných vplyvov. Napríklad laná 
výťahu sa bežne netrhajú a výťahy majú bez-
pečnostné brzdy, ktoré by výťah zastavili po 
niekoľkých centimetroch pádu. Výťah nepadá 
voľným pádom, ale odpor mu okrem vzduchu 
kladú aj steny výťahu a iné úchyty, ktorými je 
istený. Takže pri reálnom páde výťahu by sme 
nikdy neboli v beztiažovom stave.

PaedDr. Soňa Gažáková, PhD.
Foto Stanislav Griguš

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzita Komenského v Bratislave

Svoje realizácie experimentov môžete posielať 
na adresu: sona.gazakova@fmph.uniba.sk.

Pripravujeme v spolupráci s                  EXPERIMENTY

POZOROVANIE
Na začiatku si môžeme všimnúť, ako voda 
vyteká z otvorov. Čím je otvor nižšie, tým prúd 
z fľaše vystrekuje rýchlejšie, a teda doletí ďalej. 
Keď však fľašu pustíme voľným pádom, voda 
prestane vytekať zo všetkých otvorov bez roz-
dielu.

VYSVETLENIE
Kvapalina má sama osebe určitú hmotnosť, 
čo zapríčiňuje, že kvapalina, ktorá je hore, tlačí 
na tú pod sebou – hovoríme o tzv. hydrosta-
tickom tlaku. Ten narastá priamoúmerne  
s hĺbkou kvapaliny. Z otvoru, ktorý je hlbšie 
pod hladinou, preto voda vyteká pri tom 
istom priereze väčšou rýchlosťou ako z otvo-

Môže bežný človek zažiť beztiažový stav? Pri voľnom páde 
z malej výšky si ho ani nestihneme uvedomiť. A pri skoku z veľkej 
výšky nám zážitok kazí odpor vzduchu, ktorý nás brzdí a pád 
prestáva byť voľný. Keďže si tento stav nevieme ukázať na sebe, 
ukážeme si ho na vode.

Beztiažový stav

Videonávod

Videonávod tohto experimentu, 
ako aj všetkých predchádzajú-
cich, nájdete na webovej stránke  
video.matfyzjein.sk/experimenty.

POMÔCKY
Pollitrová PET fľaša, voda, drôt, sviečka, zápal-
ky

POSTUP
Do PET fľaše si pomocou nahriateho drôtu 
urobíme tri otvory. Fľašu naplníme vodou  
a necháme ju voľne cez otvory vytekať.

REALIZÁCIA
Fľašu pustíme voľným pádom a pozorujeme.
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ktoré sa skladujú vo vreciach alebo v silách až 
rok, sa najprv čistia, aby sa tak zbavili nežia-
ducich prímesí. Nasleduje praženie, aby bôby 
získali čokoládovú arómu a farbu a mohli sa 
ďalej spracovať na hmotu. Po tomto procese 
sa z bôbov tiež ľahko odstráni šupka. 

Ďalej sa upražené jadrá bôbov rozomelú, 
pričom sa uvoľňujú zvyšné šupky a dostane-
me kakaovú drvinu, ktorá sa opäť dôkladne 
vyčistí. Kakaová drvina sa potom pomelie 
v kakaovom mlyne alebo zjemní valcovaním. 
Vzniknutá kakaová hmota, zahriata na 80 až 
90 °C, sa ďalej spracováva lisovaním v špeciál- 
nych hydraulických lisoch. Tým sa získava 

Presuňme sa do tropických oblastí 
v blízkosti rovníka, kde sa pestuje 
kakaovník, ktorého plody sa využí-
vajú na výrobu čokolády. Kakaovník 

má svoj pôvod v Južnej Amerike, najväčší pro-
ducenti kakaových bôbov na svete sú však na 
opačnej strane Atlantiku. Na prvom mieste je 
Pobrežie Slonoviny, ďalej sú to Ghana, Ekvá-
dor, Kamerun, Indonézia alebo Nigéria.

KAKAOVÉ MASLO 
Plody kakaovníka sa po zbere nechávajú fer-
mentovať a následne sa sušia na priamom 
slnku, prípadne v sušiarňach. Kakaové bôby, 

pevná kakaová časť, ktorá sa nazýva kakaový 
koláč, a kakaové maslo, svetložltý rastlinný tuk, 
ktorý je hlavnou ingredienciou čokolády.

Kakaové bôby obsahujú asi 50 % kakaové-
ho masla, ktoré je cennou surovinou. Okrem 
výroby čokolády a cukroviniek sa používa aj 
vo farmácii a v kozmetike.

DOKONALÝ LESK A LOM
Keď si vezmeme čokoládu do ruky, môžu 
nastať dva scenáre – čokoláda sa nebude 
rozpúšťať (bude sa rozplývať až na jazyku) 
alebo sa nám začne rozpúšťať priamo medzi 
prstami.

Kým v prvom prípade je čokoláda lesklá, 
v druhom je matná a môže mať nerovnomer-
né sfarbenie či akési mapy na povrchu. Pri jej 
lámaní nepočujeme typické hlasné prasknu-
tie. S niečím podobným sa stretneme, keď 

SKLADOVANIE 
A TRVANLIVOSŤ
Čokoláde škodia vlhkosť a teplo. Ideálna 
teplota na skladovanie je medzi 10 až 
15 °C pri 40 % vlhkosti. Čokoláda by sa 
nemala skladovať v chladničke, pretože 
prijíma cudzie pachy. Pred konzumáciou 
by mala byť nejakú dobu ponechaná pri 
izbovej teplote. Trvanlivosť čokolády je 
pomerne dlhá, od niekoľkých týždňov 
pri pralinkách až po jeden rok pri horkej 
čokoláde.

VEDA V KUCHYNI 

Temperovanie 
ČOKOLÁDY
V predchádzajúcich článkoch našej série sme sa venovali 
zmenám skupenstva niektorých látok z makroskopického aj 
mikroskopického pohľadu a využitiu rôznych metód, ktoré 
vychádzajú zo skupenských premien v kuchyni. V tomto článku 
sa pozrieme na to, aká veda sa skrýva za prípravou kvalitnej 
tabuľky čokolády.

Temperovanie čokolády
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VEDA V KUCHYNI

Kakaové maslo je z molekulárneho hľadiska 
zložené z troch ramien organických kyselín, 
a to z kyseliny palmitovej a kyseliny stearovej, 
ktoré patria medzi nasýtené mastné kyseliny, 
a kyseliny olejovej, ktorá je nenasýtenou mast-
nou kyselinou. 

Tieto ramená sa vedia rôzne geometricky 
usporiadať, z čoho vyplývajú rôzne kryštalic-
ké fázy, ktoré sú schopné vytvárať. Čím drží 
kryštalická mriežka pevnejšie, tým je potrebná 
vyššia teplota na jej rozbitie. Fázy V a VI sú 
práve tie fázy, ktoré vytvárajú najsúdržnejšie 
mriežky.

všetky pozitívne vlastnosti, je potrebné ju zno-
vu temperovať.

TRI RAMENÁ
Metódou na zistenie toho, či je čokoláda tem-
perovaná, je aj spôsob, ktorý sme si spomenuli 
na začiatku. Povedzme, že teplota našich rúk 
je približne 30 °C. To znamená, že ak si do ruky 
vezmeme temperovanú čokoládu, tak sa v nej 
nerozpustí, keďže teplota topenia kryštálov, 
ktoré ju tvoria, je vyššia. Rozplynie sa až po 
tom, čo ju vložíme do úst, v ktorých je vyššia 
teplota. Naopak kryštály v netemperovanej 
čokoláde sa topia už pri teplote ruky, a tak 
nám zašpiní prsty.  Ako je však možné, že 
čokoláda vytvára také množstvo rôznych fáz? 

Kakaové maslo

Semená v kakaovom plode

Hlavnou zložkou kakaového masla je 
triacylglycerol (tuk) odvodený z kyseliny 
palmitovej, kyseliny stearovej a kyseliny olejovej, 
foto wikipédia/Smokefoot, CC BY-SA 3.0.

Mgr. Patrik Čechvala
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave
R, foto Pixabay

čokoládu necháme rozpustiť napríklad na 
slnku a opätovne stuhne. Vtedy tiež nevyzerá 
najvábnejšie.

Rozdiel je v tom, že v prvom prípade bola 
čokoláda temperovaná. Temperovanie je 
proces, ktorý používajú majstri čokolády, aby 
dosiahli konzistentnú, pevnú a hodvábne 
lesklú tabuľku čokolády. 

ZOHRIEVANIE A CHLADENIE
Zaspomínajme si teraz na zmeny skupenstva. 
Čokoláda môže nadobúdať tekuté a tuhé sku-
penstvo. Jej špecifikom je však to, že pri proce-
se tuhnutia vytvára až šesť rôznych fáz kryštá-
lov a teda aj kryštalických mriežok. Označujú 
sa rímskymi číslicami od I do VI podľa teploty, 
pri ktorej sa začínajú vytvárať. 

Fáza I vzniká pri teplote 18 °C, II pri 22 °C, 
III pri 26 °C, IV pri 29 °C, V pri 34 °C a VI pri  
36 °C. Na získanie vhodnej konzistencie 
a vzhľadu čokolády je potrebné, aby sa v nej 
vytvorili fázy V a VI, predovšetkým by to mala 
byť fáza V. Ostatné fázy kryštálov sú v tomto 
prípade nežiaduce. 

Ako teda docieliť, aby sme pri tuhnutí čoko-
lády mali dominantnú fázu V? Je potrebné roz-
pustiť čokoládu tak, aby bola tekutá a neboli 
v nej kryštály. Musíme dosiahnuť teplotu nad 
teplotou kondenzácie fázy VI, približne 45 až 
50 °C. Potom rozpustenú čokoládu rozdelí-
me na dva objemy. Prvý vylejeme na studenú 
podložku a vezmeme si stierky na čokoládu.

Čokoládu začneme premiešavať, aby sa 
ochladila rovnomerne. Tento postup robíme, 
pokým nedosiahneme teplotu asi 27 °C. Vtedy 
sa už začnú vytvárať kryštály typu V a VI, prí-
padne aj vo fáze IV. Takto pripravenú čokolá-
du potom vlejeme do misky s druhou dávkou, 
ktorá má teplotu nad bodom kryštalizácie pre 
fázu VI. Zmes poriadne premiešame.

POŽADOVANÉ VLASTNOSTI
Teplota výslednej zmesi by sa mala ustáliť na 
približne 31 °C. Dôvod, prečo sme potrebova-
li zvýšiť teplotu prvej várky bol ten, aby sme 
zničili kryštalické mriežky vo fáze IV a zostalo 
tak čo najviac zárodočných jadier vo fáze V. Tie 
sa budú pri uvedenej teplote ďalej vytvárať, 
ale už sa v zmesi nebudú nachádzať ostatné 
nižšie fázy. Potom túto zmes vylejeme do for-
mičiek na výrobu tabuliek a necháme stuhnúť.

Výsledkom je lesklá tabuľka čokolády 
s pevnou konzistenciou, ktorá vydáva hlasný 
praskajúci zvuk pri lámaní. Na porovnanie 
môžeme do formičky vedľa vliať aj netempe-
rovanú čokoládu. Tá bude tuhnúť pomalšie 
ako temperovaná, keďže sa v nej nenachá-
dzajú prvotné kryštály. Pri tuhnutí sa vytvoria 
kryštály vo všetkých fázach, o ktoré, ako sme 
hovorili, nemáme záujem.

Keď si kúpime čokoládu v obchode, v ideál-
nom prípade by mala byť temperovaná. Ak ju 
však necháme rozpustiť na slnku, tak sa z nej 
stane netemperovaná. Aby opätovne získala 

Sušenie kakaových bôbov



Traduje sa, že táto úloha sa týkala jeho 
dobrodružných námorných výprav 
do Nového sveta. O to prekvapivej-
šie je, že nakoniec vyústila v dobrod-

ružnú cestu matematikov – cestu, ktorá trvá 
doteraz a nedávno ich priviedla aj k Fieldsovej 
medaile.

KEPLEROVA DOMNIENKA
Presnejšie povedané, otázka znie: Keď máme 
veľké množstvo rovnako veľkých gulí, ako ich 
možno naukladať do veľkej krabice tak, aby sa 
ich tam zmestilo čo najviac? 

Predstavme si napríklad, že chceme v pre-
pravke preniesť väčšie množstvo pomarančov. 
Namiesto počtu gulí či pomarančov je praktic-
kejšie pozerať sa na percento objemu, ktoré 
budú naše pomaranče zaberať. Chceme teda 
nájsť usporiadanie, pri ktorom bude toto per-
cento najväčšie.

Experiment ukazuje, že pri náhodnom 
rozhodení gulí alebo pomarančov vyplníme 
asi 64 % objemu našej nádoby. Ak namiesto 
toho postupujeme systematicky, je ľahké prísť 
s pyramídovým usporiadaním, ktoré vedie  
k približne 74-percentnému zaplneniu. Môže-
me to však urobiť ešte efektívnejšie? Astronóm 
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O delových guliach 
a POMARANČOCH

trolovať. Aj keď matematická komunita po 
dôkladnej analýze dôkaz prijala, T. C. Hales 
sa rozhodol, že ho prepracuje. V spoluprá-
ci s ďalšími kolegami preto strávil ďalších 12 
rokov prerobením dôkazu do formy, ktorú 

V 16. storočí položil sir Walter Raleigh matematikovi 
Thomasovi Harriotovi otázku: Ako možno najefektívnejšie 
naukladať sadu delových gulí na jednu kopu? 

Johannes Kepler vo svojom diele O šesťhrannej 
snehovej vločke v roku 1611 vyslovil domnienku, 
že efektívnejší postup neexistuje.

POMALÝ POSTUP
Po zhruba dvoch storočiach matematik Carl 
Friedrich Gauss dokázal, že ak obmedzíme 
naše hľadanie iba na pravidelné usporiadania, 
tak uvedené pyramídové rozmiestnenie je to 
najlepšie možné. Ako je to však s nepravidel-
nými usporiadaniami? Sme si istí, že neexistuje 
nepravidelné usporiadanie gulí, ktoré je efek-
tívnejšie ako to pyramídové? Na ďalší postup 
sme si museli počkať mnoho desaťročí.

Istá nádej svitla v 50. rokoch 20. storočia, keď 
maďarský matematik László Fejes Tóth uká-
zal, že problém sa dá v princípe previesť na 
preskúmanie istého konečného – nanešťastie 
obrovského – množstva prípadov. Netrvalo 
potom ani 50 rokov a v roku 1998 americký 
matematik Thomas Callister Hales oznámil, že 
sa mu pomocou počítača a po zredukovaní 
počtu možností podarilo všetky možnosti rad 
za radom prejsť a ukázať, že žiadne efektív-
nejšie nepravidelné usporiadanie neexistuje.

Nanešťastie, dôkaz bol priveľmi kompliko-
vaný a bolo preto ťažké do detailu ho skon-

VEDÁTOR                                                                  Pripravujeme v spolupráci s

Naukladané delové gule na hrade Burghausen v Hornom Bavorsku, 
ilustrácia wikipédia/Chattus, CC BY-SA 4.0

Diagram z diela O šesťhrannej snehovej 
vločke, ktorý ilustruje Keplerovu domnienku, 
ilustrácia wikipédia, public domain

Tzv. koreňový systém Lieovej grupy E₈ (vyrobený ručne pomocou 
nite a špendlíkov), ilustrácia wikipédia/Jlrodri, CC BY-SA 3.0
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VEDÁTOR

Objaviť 
niečo NOVÉ
Radi objavujeme niečo nové! Taký je opis 
vedeckej práce, ktorý občas zaznie. Niečo 
podobné mi minule v diskusii povedal 
aj Norbert Werner. Potom spresnil svoju 
odpoveď, keď som sa spýtal, prečo skúma 
práve vesmír – však niečo nové sa dozviem, 
aj keď otvorím na náhodnej strane telefónny 
zoznam. Najkrajšiu časť svojej odpovede mi 
doplnil až po skončení diskusie: Cez vesmír 
sa človek dotýka nekonečna. 

Vedci často hovoria, že chcú objaviť niečo nové, no väčšina 
nových vecí nie je zaujímavá. Keď si zostavíte náhodný 
matematický príklad, jeho riešenie nikoho nebude zau-
jímať. Rovnako nikoho netrápi, koľko je zrniek piesku 

v nejakom vedre na záhrade alebo koľko nanometrov má cesta medzi 
Piešťanmi a Bratislavou.

Mnohé informácie nie sú ani trochu zaujímavé, no niektoré Nobe-
love ceny boli udelené, s trochou zveličenia, za zmeranie jedného 
jediného čísla. Prečo sú niektoré bity informácie banálne a iné hodné 
pozornosti? Ako ľudia aj ľudstvo si budujeme mentálne modely sveta. 
Keď sa dozvieme niečo nové, v ideálnom prípade to zapracujeme 

do svojho modelu a vďaka nemu následne robíme o svete lepšie 
predpovede. Pri tomto pohľade je jasné, prečo sú niektoré informá-
cie cennejšie ako iné – dokážu väčšmi spresniť náš pohľad na svet. 
Napríklad počtom znakov dve takmer ekvivalentné vety: Tvoj nový 
kolega je veľmi známy kleptoman a V Snine sa v noci narodilo asi šesť 
mačiek majú na náš vnútorný model sveta – a následné správanie – 
zásadne odlišný vplyv (aspoň si myslím).

Vedci sa teda netešia do práce preto, že sa chcú dozvedieť iba nie-
čo nové, ale niečo, čo je nové a zároveň to výrazne môže zmeniť náš 
pohľad na svet. Vedci sú lovci hodnotných bitov informácií. Z toho, 
mimochodom, vyplýva, že veľká časť mentálnej práce vedcov nie je 
len robenie pokusov a vyhodnocovanie výsledkov, ale aj premýš-
ľanie nad tým, kde sa koncentrované informácie nachádzajú. Kam 
natočiť teleskop tak, aby nás mohol naučiť čo najviac? Čo vložiť pod 
mikroskop? S akými parametrami odštartovať simuláciu? Aké máme 
k dispozícii hypotézy a ako ich od seba rozlíšiť?

Spoznávať sa toho dá nekonečne veľa, a tak treba vedieť, kde 
vlastne hľadať.

Samuel Kováčik
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave
Foto Pixabay

Viac podobných článkov nájdete na stránke 
vedator.space.

Tesné usporiadanie rovnakých gulí v dvoch 
rôznych mriežkach, ilustrácia wikipédia/
Twisp, public domain

mohol následne skontrolovať špecializovaný 
matematický softvér. Výsledok bol úspešne 
publikovaný v roku 2017.

VIAC ROZMEROV 
Pre niekoho by sa mohlo zdať, že sa tým 
kapitola uzavrela. Matematikov však pri-

Odpoveď je kladná. V prvom rade však 
treba povedať, že efektívne ukladanie 
viacrozmerných gulí je zložitý problém  
a jeho riešenie vo všeobecnosti nepozná-
me. V skutočnosti okrem prípadov v 1D, 
2D a 3D poznáme riešenie iba v dvoch 
ďalších počtoch rozmerov. Prekvapivo ide  
o prípady v ôsmich a dvadsiatich štyroch 
rozmeroch!

V roku 2016 totiž prišla ukrajinská mate-
matička Maryna Viazovská na elegantný 
spôsob, ako problém vyriešiť v ôsmich roz-
meroch a zakrátko na to v spolupráci s kole-
gami vyriešili problém aj v 24 rozmeroch.  
V oboch prípadoch je výsledok spätý so zau-
jímavým objektom – v prvom prípade ide  
o tzv. výnimočnú Lieovu grupu E₈ a v druhom 
o tzv. Leechovu mriežku. Oba tieto objekty 
sú dobre známe matematikom aj teoretic-
kým fyzikom, hrajú napríklad významnú 
úlohu v teórii strún. Za spomínané dôkazy  
M. Viazovskej pred niekoľkými týždňami 
udelili najvyššie matematické ocenenie – 
jednu zo štyroch Fieldsových medailí.

Fridrich Valach
Imperial College London

rodzene zaujímali otázky: Ako je to vo 
vyšších rozmeroch? Aký je najefektívnej-
ší spôsob, ako naukladať napríklad štvor-
rozmerné gule do štvorrozmernej krabice? 
Ako je to v piatich rozmeroch? A tak ďalej. 
Vieme sa takto dozvedieť niečo nové  
a zaujímavé?



 

EuroScience – European Association 
for the Advancement of Science and 
Technology čiže Európske združenie 
pre pokrok vedy a techniky vzniklo 

v roku 1997. V porovnaní so združeniami ved-
cov z jednotlivých odborov alebo viacodboro-
vým, ale veľmi úzko zameraným, EuroScience 
kladie dôraz na spoločenskú dimenziu vedy. 
Usiluje sa otvárať cestu pozitívnym zmenám 
a udržať ich.

Podieľalo sa na ustanovení Európskej char-
ty a kódexu výskumníkov, založení Európ-
skej výskumnej rady pri EÚ (European Re- 
search Council), koncipovaní a obsahu 
výskumných programov Horizon 2020 a Hori-
zon Europe aj na rozpočtovaní vedy a výsku-
mu v kontexte Finančných rámcov EÚ pre roky 
2014 – 2020 a 2021 – 2027 a mnohom ďalšom.

ZODPOVEDNOSŤ AJ ZVEDAVOSŤ  
EuroScience združuje prevažne individuál-
nych členov zo 75 krajín Európy aj mimo nej. 
Popri vedcoch a výskumníkoch z verejných 
a súkromných univerzít a iných výskumných 
inštitúcií doň patria aj profesionáli z podni-
kateľskej sféry, štátnej a komunitnej správy, 
médií, mimovládnych organizácií a občianski 
záujemcovia o vedu. Pokrývajú celé spektrum 
prírodovedných, technických a spoločenských 
vied aj humanitných náuk. Pôsobia sami ale-
bo v špecializovaných pracovných skupinách 
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American Association for the Advancement of 
Science (AAAS, Americké združenie pre po- 
krok vedy), tiež s mnohými členmi mimo USA.

CELOROČNÝ FESTIVAL
EuroScience sa usiluje napĺňať svoju víziu aj 
organizovaním Otvorených fór európskej 
vedy (European Science Open Forum, ESOF). 
Patria k najväčším vedeckým konferenciám na 
našom kontinente. Konajú sa od roku 2004 
každý druhý rok vo vedecky významnom 
európskom meste, ktoré sa v danom roku 
stáva Európskym mestom vedy. Dosiaľ to boli 
Štokholm, Mníchov, Barcelona, Turín, Dublin, 
Kodaň, Manchester, Toulouse, Terst a v tento 
rok Leiden. 

Popri spoločných a špecializovaných vedec-
kých a odborných (aj v spolupráci s podnika-
teľmi) zasadaniach ESOF organizuje v danom 
meste a jeho okolí počas štvor- či päťdňového 
trvania konferencie (spravidla v júli) až v celom 
priebehu daného roku sprievodné podujatia 
pre verejnosť: prednášky, výstavy, ukážky aj 
zábavné akcie s poznávacím obsahom, ako aj 
minifestivaly vedy.

REMBRANDTOVO MESTO
Dejiskom ESOF 2022 sa stal Leiden, vyše stoti-
sícové mesto na polceste z amsterdamského 
letiska Schiphol do holandského sídelného 
mesta Den Haag, asi 12 kilometrov od pobrežia 
Severného mora. Leží na sútoku riek Starý Rýn 
a Nový Rýn (Oude Rijn, Nieuwe Rijn), ktoré sa 
pri ňom a v ňom rozvetvujú do niekoľkých pri-
rodzených a sčasti umelo upravených ramien, 
čo dopĺňajú viaceré čisto umelé kanály. Budí 
dojem vodného mesta s množstvom lodí, lodi-
čiek a technicky dôvtipných stavidiel, hoci nie 
v takej miere ako Amsterdam. 

V holandskom Leidene sa konala desiata konferencia 
Otvorené fórum európskej vedy. 

Európske mesto vedy
VEDA A SPOLOČNOSŤ

Väčšie zasadania a časť prednášok boli v Stadsgehoorzaal pri leidenskej radnici.

ako jednotlivci, nehľadiac na ich inštitúciu či 
zamestnávateľa. 

Základnou víziou je podporiť rozvoj zodpo-
vedného vedeckého spoločenstva, ktoré prispeje 
k prosperite ľudstva a jeho schopnosti riešiť poli-
tické, sociálne, environmentálne a ekonomické 
výzvy. Formou integrácie občianskej angažova-
nosti so zachovaním otvoreného, na neznámo 
zameraného a pozitívnou zvedavosťou motivo-
vaného vedeckého skúmania, slobody myslenia 
a prejavu. V tomto je EuroScience partnerom 

Priečelie Pieterskerku s vlajkou ESOF 2022 
a Leidenu ako tohtoročného Európskeho 
mesta vedy.

Účastníci konferencie ESOF 2022 v bývalom kostole 
Pieterskerk. Túto nádhernú gotickú stavbu v súčasnosti 
mesto Leiden využíva na akcie, ktoré vyžadujú veľký 
vnútorný priestor.
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VEDA A SPOLOČNOSŤ

Leiden je historické mesto, ktoré vzniklo  
v 9. storočí. Pre ESOF bolo dôležité, že je síd-
lom najstaršej holandskej univerzity, založenej 
v roku 1575. Odvtedy na nej pôsobilo či pôsobí 
toľko veľkých postáv vedy novoveku všeobec-
ne (vrátane doteraz 13 nositeľov Nobelových 
cien), že sa tam človek cíti ako vo vedeckom 
Vatikáne, v štýle anglického univerzitného 
mesta Cambridge či Oxfordu (partnerská uni-
verzita Leidenskej). 

Ulice pomenované po slávnych vedcoch, 
ktorí tu aspoň istý čas pracovali (vrátane 
Alberta Einsteina), sú v novej, univerzitno-vý-
skumnej tretine mesta, ale v historickom cen-
tre nájdete budovy s ich pamätnými tabuľami. 
Nuž a Leiden má aj obrovskú kultúrnu tradíciu 
– za všetko hovorí to, že sa tu narodil a vyu-
čil Rembrandt van Rijn – v dome, kde zvládal 
základy maliarskeho umenia, je v súčasnosti 
pôsobivá 3D prezentácia.

VŠETKO NA DOSAH
ESOF 2022 sa konalo od 13. do 16. júla na šty-
roch miestach historického centra. Otvorenie, 
ukončenie, plenárne zasadania a časť predná-

šok sa konali v sálach Stadsgehoorzaal, roz-
siahlej koncertnej a rokovacej budovy blízko 
leidenskej radnice. Veľká časť odbornejších 
prednášok a workshopov bola v budove 
Heikea Kammerlingha Onnesa ( jeden z lei-
denských fyzikálnych nobelistov, ako prvý 
skvapalnil hélium). Výstavné aktivity a časť 
prednášok mali svoje miesto v Pieterskerku, 
veľkom gotickom kostole, už dlhšie odsvä-
tenom, ktorý mestu slúži na kultúrne a kon-
ferenčné účely vyžadujúce rozsiahly priestor, 
a v Hortus Botanicus, botanickej záhrade. 

Všetky štyri miesta boli do 10 minút chôdze 
od seba. Dianie oživil po slávnostnom úvode 
ESOF 2022 sprievod účastníkov ulicami mesta 
od Stadsgehoorzaal k neformálnejšiemu priví-
taniu v Pieterskerku so živou africkou hudbou 
na čele pri stálom vírení veľkých bubnov.

ZAUJÍMAVOSTI AJ RARITY 
Program ESOF 2022 sa odvíjal v siedmich 
hlavných líniách: Trvalo udržateľné prostredie, 
Kultúrne identity a spoločenská transformácia, 
Vesmír pre vedu, Zdravé spoločnosti, Slobo-
da a zodpovednosť vedy, Veda a podnika-

Nie ojedinelá scenéria z okraja historického centra 
Leidenu poteší oko aj dušu.

Výberová komisia EuroScience vyhlásila trojicu úspešných 
nominantov na Cenu pre mladých európskych 
výskumníkov 2021 – 2022. Práve hovorí Claudia Bonfiová 
o astrobiológii, vpravo sedia Scott Doyle, ktorý skúma 
termojadrovú fúziu, a Roberto Merino-Martinez, hľadajúci 
spôsoby, ako znížiť hlučnosť lietadiel.

Časť sprievodných akcií a ukážok pre verejnosť sa konala na malom námestí 
pred Pieterskerkom.

Približne tretinu mesta zaberajú budovy troch tamojších vysokých škôl – najmä Leidenskej univerzity, 
Leidenského medicínskeho centra a výskumných zariadení prevažne biomedicínskych firiem. Študenti 
zväčša bývajú blízko svojich fakúlt. Túto časť mesta charakterizuje kombinácia modernej funkčnej 
i vzhľadovo pôsobivej architektúry zasadenej do parkových úprav v kvázianglickom štýle, ale popri 
jazierkach tieto plochy pretínajú aj početné umelé kanály. V každom prípade je to veľmi príjemné 
prostredie na dôkladné premýšľanie v rámci výskumu aj štúdia, ale aj pre bežný život.

nie a Stabilné, resp. udržateľné akademické 
kariéry. Organizátori dodržali program takmer 
na sto percent, bližšie detaily nájdete na webe 
www.esof.eu/esof2022-programme/. 

Z vesmírnej línie boli veľmi úspešné pred-
nášky o Marse, Mesiaci, astrobiológii, koz-
mológii a prvých snímkach Webbovho koz-
mického ďalekohľadu NASA. Zlatým klincom 
stretnutia účastníkov v Hortus Botanicus sa 
stalo čosi, čo nastáva raz za 10 rokov – práve 
v čase ESOF náhle nakrátko rozkvitol obrí kvet 
zmijovca titánskeho (Amorphophallus titanum) 
zo Sumatry, na čo organizátori upozornili 
účastníkov aj e-mailom.

ESOF je otvorené všetkým záujemcom. 
Účastnícky poplatok síce nebýva v našom 
kontexte najmenší, ak prirátame cestov-
né, ubytovacie a bežné náklady. Vyvažuje to 
však bohatstvo informácií, priamych skúseností 
a možností stretnúť naživo legendy súčasnej 
vedy. Navyše jedenáste ESOF v roku 2024 sa 
má prvý raz konať v našej oblasti, v poľských 
Katoviciach.

Text a foto Zdeněk Urban
Autor je členom EuroScience a AAAS.
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Osídlenie Nového sveta sa po- 
dľa odborného konsenzu spája 
s početnejšou migráciou praľudí 
z Eurázie po skončení poslednej 

ľadovej doby pred 15- až 20-tisíc rokmi. Men-
šie skupiny však odtiaľ mohli prísť do Ameriky 
už pred viac ako 30-tisíc rokmi. Prevláda názor, 
že príslušní migranti putovali z východosibír-
skej Čukotky cez Beringov prieliv na Aljašku, 
odtiaľ do strednej Kanady, a po obrate na juh 
medzerou medzi ľadovcami do USA a ďalej na 
juh až do Patagónie v koncovom cípe Južnej 
Ameriky. Beringov prieliv prešli po dočasnom 
suchozemskom moste, ktorý vznikol v ľadovej 
dobe poklesom morských hladín. V súčasnosti 
sú v strede prielivu dva neveľké ploché skal-
naté ostrovy Diomedovho súostrovia, väčší 
patrí Rusku, menší USA. Aký široký bol presne 
suchozemský most, nevedno, migračná trasa 
však podľa všetkého pokračovala na Aljašku 
niekde v oblasti Sewardovho polostrova.

POZDĹŽ POBREŽIA 
Základ tohto konsenzu navrhol začiatkom  
20. storočia americký antropológ českého 
pôvodu Aleš Hrdlička (1869 – 1943). Eurázij-
ský pôvod domorodých Američanov odvtedy 
podporili nespočetné antropologické, archeo- 
logické, etnografické a čiastkové genetické 
dôkazy. Takmer všetky ukazujú na severnú 
Euráziu, Sibír, Mongolsko, severnú Čínu, ba 
aj Tibet. Výnimkou boli náznaky z tichomor-
ského pobrežia USA a Mexika, že do Ameriky 
mohli v čase jej osídlenia prísť aj etniká z juho-
východu Eurázie – takisto peši cez Beringov 

prieliv, no nie do strednej Kanady, ale pozdĺž 
pobrežia a ak zvládli obísť ľadovce, tak až do 
Kalifornie a ďalej. Možná bola aj cesta po mori, 
najmä pozdĺž pobrežia, menej ortodoxní vedci 
spomínali aj plavbu Tichým oceánom ďalej od 

Genetická analýza dávnej obyvateľky juhu východnej 
Číny podporila spojitosti s osídlením Nového sveta. 

Dáma z Jelenej jaskyne

ARCHEOLÓGIA

pobrežia. Veď plavidlá schopné aspoň kratších 
ciest na otvorenom mori ľudia používajú už viac 
než 30-tisíc rokov. A ktovie, vtedajšie oceán- 
ske prúdy a smery vetrov to mohli podporiť. 
K úvahám o migračnej trase osídlenia Nového 
sveta z juhovýchodnej Eurázie teraz pribudla 
dôležitá podpora. Predmetný výskum zrejme 
súbežne vyriešil problém identity záhadných 
praľudí z južnej Číny.

DNA ženy Mengzi Ren (lokalita označená červenou hviezdičkou, ku ktorej sa viaže fotografia ústia 
Jelenej jaskyne) vedci porovnávali s veľkou sériou genetických údajov získaných na základe fosílií praľudí 
z neskorého pleistocénu (červené krúžky) a skorého holocénu, teda už našej éry v aktuálnej medziľadovej 
dobe (modré krúžky), kredit Xiaoming Zhang et al./Current Biology.

Lokalita vykopávok, kde sa našla predmetná 
fosília, Jelenia jaskyňa (Ma-lu Tung) 

v juhočínskej provincii Jü-nan, kredit Xueping Ji
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ARCHEOLÓGIA

NA SEVER A POTOM NA VÝCHOD? 
Zaslúžil sa o to 12-členný tím genetikov, paleo-
antropológov a archeológov, ktorý viedol Bing 
Su z pracoviska Hlavného štátneho laborató-
ria pre výskum genetických zdrojov a evolúcie 
Čínskej akadémie vied v Kunmingu (provincia 
Jü-nan, ČĽR). Ako prví dekódovali úplnú DNA, 
teda genóm izolovaný z fosílie dávneho oby-
vateľa južnej Číny. Zistili, že pochádzal teraz už 
z vymretej línie anatomicky moderných ľudí 
druhu Homo sapiens čiže sapientov. Výsledky 
uverejnili v časopise Current Biology. 

Tento objav má veľký význam, lebo daná 
fosília patrila členovi dosiaľ nezaradenej 
skupiny praľudí vykazujúcich unikátnu zmes 
sapientných a archaických anatomických 
znakov. Podľa miesta prvého nálezu ich fosílií 
v Jelenej jaskyni (Ma-lu Tung) na severový-
chode provincie Jü-nan ich pracovne nazvali 
jelení ľudia.

Analýza pravekej DNA je naozaj mocný 
nástroj a v tomto prípade nám umožnila defi-
nitívne preukázať, že títo ľudia boli sapienti a nie 
archaický iný ľudský druh ako neandertálci či 
denisovania, napriek nezvyčajným znakom 
ich morfológie, povedal B. Su. S kolegami 
porovnal skúmaný genóm s genómami ľudí 
z celého sveta. Ukázalo sa, že skúmaný človek 
bol úzko príbuzný s líniou dávnych obyvateľov 
východnej a južnej Číny, ktorá podľa skorších 
genetických analýz jednoznačne súvisela s jed-
nou z identifikovaných zdrojových populácií 
pôvodných Američanov. 

Členovia tímu navrhli hypotézu, že nie-
ktorí ľudia z juhu východnej Ázie migrovali 
na sever pozdĺž pobrežia. Po pobreží zrejme 
nešli až na Čukotku, ale z východnej Číny sa 
preplavili do Japonska (ich DNA totiž ukazuje 
príbuznosť s pôvodnými obyvateľmi Japonska 
Ainuami) a až odtiaľ pokračovali na Čukotku, 
aby potom prekročili Beringov prieliv po vte-
dajšom suchozemskom moste, azda súčasne 
či v krátkom časovom slede so severnejšími 
eurázijskými migrantmi z iných etník. Prav-
depodobnejšie však je, že migranti z juhu sa 
najprv miešali so severnejšími etnikami a do 
Nového sveta vstúpili až ich potomkovia ako 
jedna z hlavných skupín priamych predkov 
pôvodných Američanov.

ANATÓMIA ŽENSKEJ LEBKY
Zdrojová fosília DNA a ďalšie sa našli v Jelenej 
jaskyni už pred vyše 30 rokmi. Podľa datovania 
príslušní ľudia žili pred približne 14-tisíc rokmi. 
Bolo to v období, keď sa na výstupe z posled-
nej ľadovej doby značne oteplilo, čo na rôz-
nych miestach sveta vyústilo do hromadných 
migrácií sapientov. 

Nájdená fosília predstavovala vrchnú časť 
lebky, v ktorej sa kombinovali anatomicky 
moderné a archaické znaky. Tvarovo zodpo-
vedala neandertálcom a aj mozgovňa mala 
menší objem ako u sapientov. Neandertálci 
mali síce neraz výrazne väčšie mozgy ako 
sapienti, ale pri evolúcii mentálnej vyspelosti 

s archaickými ľudskými druhmi. Lepšie to však 
objasnia až ďalšie genetické výskumy.

MIGRAČNÉ OHNISKO
Súčasná čínska provincia Jü-nan a okolie bola 
jedným z tzv. glaciálnych refúgií. Bola to oblasť 
s miernejšou klímou vo všeobecne drsných 
podmienkach ľadovej doby, ktorú vyhľadáva-
li ako útočisko rôzne organizmy, lebo sa tam 
ľahšie prežívalo. Praľudia isto neboli výnimkou. 
Nečudo, že keď sa klíma zlepšila, práve táto 
hustejšie zaľudnená oblasť sa stala východis-
kom migrácií. Potomkovia skupiny, kam patrila 
MZR, doteraz žijú vo východnej Ázii, v Indočíne 
a na ostrovoch juhovýchodnej Ázie. 

Výskum MZR ukázal aj to, že tamojší pra-
ľudia boli geneticky a morfologicky rozma-
nitejší ako ich severnejšie náprotivky. Podľa 
B. Sua s kolegami to dokazuje aj to, že praľu-
dia, ktorí ako prví vstúpili do východnej Ázie, 
sa najprv usídlili na juhu a na sever postúpili 
až neskôr. Nuž a ak tamojší ľudia migráciou 
prispeli k osídleniu Nového sveta, nebola to 
ich posledná veľká migrácia. Z juhovýchod-
nej Číny vzišla pred vyše 3-tisíc rokmi – cez 
Taiwan – aj tzv. austronézska expanzia s lapit-
skou kultúrou, ktorá osídlila väčšinu ostrovov 
juhovýchodnej Ázie a následne aj Polynéziu.

Zdeněk Urban

Bočný pohľad na neúplnú fosíliu lebky Mengzi Ren 
(MZR) z Jelenej jaskyne, kredit Xueping Ji

Umelecká predstava vzhľadu pravekej ženy Mengzi Ren, členky populácie jeleních ľudí, kredit Xueping Ji

očividne rozhodla skôr štruktúra a výsledné 
funkcie mozgu. Jeleních ľudí preto niektorí 
vedci sprvoti považovali za dovtedy nezná-
my druh praľudí alebo za hybridnú populáciu 
archaických a sapientných ľudí. Fosíliu označili 
MZR (skr. Mengzhi Ren, v našom prepise z čín-
štiny Meng-c´ Žen). 

Genetická analýza preukázala, že išlo 
o ženu. V DNA mala rovnaký podiel nean-
dertálskej a denisovanskej DNA ako súčasní 
ľudia na východe Eurázie, takže za jej archaické 
znaky zrejme nemohlo kríženie jej populácie 
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... na rozdiel v používaní zámena kedy a spojky keď

JAZYKOVÉ OKIENKO

V tejto jazykovej poznámke sa budeme 
zaoberať rozdielom medzi významom 
a funkciou zámena kedy a spojky keď. 
Nielen ústne, ale aj písomné jazykové 
prejavy totiž svedčia o tom, že v pou-
žívaní zámena kedy a spojky keď nie je 
jasno, a tak sa často zamieňajú. Pomôžu 
nám pri tom vety vybrané z internetových 
textov: Nečakane prišiel deň, kedy nastal 
zlom v dcérinom živote. – Do projektu sme 
sa pustili až vtedy, kedy sme si boli istí, že 
budeme úspešní. – S plávaním pokračujte 
aj na jeseň, kedy teplota vody aj vzduchu 
postupne klesá. – V mesiaci, kedy sa sta-
nete poistencom našej poisťovne, vám 

Opýtali sme sa jazykovedcov...
Vysvetlíme si, prečo je to tak. 
Opytovacie zámeno kedy stoj í  na 

začiatku viet, ktoré vyjadrujú otázku 
zameranú na časový úsek alebo časo-
vý bod, napr. Kedy sa stretneme? – Kedy 
má mama narodeniny? – Kedy sa to už 
konečne naučíš? Nám však ide o prípa-
dy, keď zámeno kedy uvádza vedľajšiu 
vetu predmetovú s časovým významom, 
napr. Nevie, kedy príde na rad. – Zisti-
te, kedy príde vlak. – Čakala som, kedy 
sa dcéra pripojí na skype. Vedľajšia veta  
v týchto súvetiach vyjadruje predmet 
hlavnej vety a môžeme sa na ňu opýtať 
zámenom čo: Čo nevie? (Kedy príde na 

šiemu pohľadu na súčasnú pandémiu 
môže prispieť aj pohľad do minulosti, keď 
ľudstvo čelilo podobným krízam. – Pokles 
prirodzeného prírastku obyvateľstva 
pokračoval intenzívne až do roku 2001, 
keď dosiahol historicky najnižšie hodno-
ty. – Zmeny vo vývoji a v štruktúre osídle-
nia prinieslo nasledujúce 10. storočie, keď 
dochádza k rozpadu Veľkej Moravy. Na 
vedľajšiu vetu sa tu nemôžeme opýtať 
zámenom čo, ale keďže hlavná veta býva 
zvyčajne (nie však vždy) určená časovým 
údajom (v uvedených vetách slovom 
deň, príslovkou času vtedy, spojeniami 
s časovým určením na jeseň, v mesiaci, 
do minulosti, do roku 2001), v súvetiach 
tohto typu sa na vedľajšiu vetu môžeme 
opýtať zámenom kedy alebo iným časo-
vým výrazom, napr. Kedy sme sa pustili do 
projektu? (Keď sme si boli istí, že budeme 

rad.) – Čo majú zistiť? (Kedy príde vlak.) 
– Čo som čakala? (Kedy sa dcéra pripojí 
na skype.) 

Keď sa vrátime k vetám, ktoré sme cito-
vali na začiatku, zistíme, že majú iný cha-
rakter. Vedľajšia veta v týchto súvetiach nie 
je predmetová, ale prívlastková a vyjadruje 
časovú okolnosť. Takáto veta sa uvádza 
časovou spojkou keď: Nečakane prišiel 
deň, keď nastal zlom v dcérinom živote. – 
Do projektu sme sa pustili až vtedy, keď sme 
si boli istí, že budeme úspešní. – S plávaním 
pokračujte aj na jeseň, keď teplota vody aj 
vzduchu postupne klesá. – V mesiaci, keď 
sa stanete poistencom našej poisťovne, vám 
poskytneme ďalšie informácie. – K reálnej-

poskytneme ďalšie informácie. – K reál-
nejšiemu pohľadu na súčasnú pandémiu 
môže prispieť aj pohľad do minulosti, kedy 
ľudstvo čelilo podobným krízam. – Pokles 
prirodzeného prírastku obyvateľstva 
pokračoval intenzívne až do roku 2001, 
kedy dosiahol historicky najnižšie hodno-
ty. – Zmeny vo vývoji a v štruktúre osídle-
nia prinieslo nasledujúce 10. storočie, kedy 
dochádza k rozpadu Veľkej Moravy.  

Ako vidieť, sú to rôznorodé texty, nie-
ktoré majú hovorový, iné publicistický  
a viaceré odborný charakter. Je možné, že 
nejeden čitateľ časopisu Quark si položí 
otázku, čo je na daných vetách nesprávne. 
Odpovieme: je to použitie zámena kedy. 

úspešní.) – Aký deň prišiel nečakane? (Keď 
nastal zlom v dcérinom živote). – V kto-
rom mesiaci vám poskytneme ďalšie infor-
mácie? (Keď sa stanete poistencom našej 
poisťovne.) 

Na záver uvedieme vety, ktoré nám 
pomôžu pochopiť významový rozdiel 
medzi zámenom kedy a spojkou keď: 
Zavolaj mi, kedy sa vrátiš. (t. j. v akom 
čase sa vrátiš) – Zavolaj mi, keď sa vrátiš. 
(t. j. po návrate). 

   Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra  

SAV v Bratislave
Foto Pixabay
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Industriálna ROMANTIKA
Prístav v Bratislave kedysi patril medzi najväčšie 
stredoeurópske riečne prístavy a prekladiská tovaru. 
V súčasnosti ešte funguje, je však aj pripomienkou čias, 
keď bol Dunaj hlavnou európskou obchodnou tepnou 
spájajúcou západ a východ.

remorkéra Šturec, posledného motorového 
vlečného člna u nás. Neďaleko stojí Dom 
lodníkov zo 40. rokov minulého storočia, 
ktorý architektonicky nadväzoval na odkaz 
funkcionalizmu. Dom lodníkov je chráne-
nou pamiatkou prístavu spolu s prístavnou 
prečerpávacou stanicou, ktorá len náhodou 
unikla demolácii pri stavbe bratislavského 
mostu Apollo.

Unikátnou stavebnou pamiatkou je prvý 
viacpodlažný sklad na našom území. Sklad 
č. 7 z rokov 1921 – 1922 mal byť podľa 
pôvodného zámeru jedným z desiatich 
poschodových skladov na brehu rieky, 
napokon však zostal jedinou dominantou 
prístavu, pretože výstavbu zmarila hospo-
dárska kríza. Železobetónová konštrukcia 
so stĺpmi s ovinutou liatinou a hríbovými 
hlavicami sa vyznačuje vysokou nosnos-
ťou. Okrem konštrukčnej výnimočnosti je 
pozoruhodná aj svojou architektonickou 
formou s tromi vežami, pripomínajúcou 
architektúru palácov či sakrálnych stavieb. 
Sklad bol poškodený počas bombardova-
nia prístavu a rafinérie Apollo v roku 1944, 
po vojne ho však opravili a v 80. rokoch 
sa stal kultúrnou a technickou pamiatkou. 

TECHNICKÉ PAMIATKY

Areál prístavných bazénov, skla-
dovacích plôch a hydrotech-
nických zariadení je jedným 
z posledných zvyškov starej 

priemyselnej zóny v Bratislave. Jej súčasťou 
bolo postupne viac ako 20 tovární, napríklad 
Cvernovka, Gumon, Kablo, rafinéria Apollo, 
Bratislavské automobilové závody a o kúsok 
ďalej Dynamitka, ku ktorej mal byť postave-
ný umelý kanál.

KROTENIE RIEKY 
Po stáročia pretekal Dunaj cez Bratisla-
vu úplne voľne. Mesto čelilo každoroč-
ným povodniam, hromadiacim sa ľadom 
a meandrujúci tok znemožňoval väčšiu 
výstavbu pozdĺž jeho brehov. Až v 19. sto-
ročí sa začali spevňovať brehy a regulovať 
koryto. Na okraji vtedajších obytných zón na 
ľavom brehu začala rásť priemyselná štvrť 
a na rieke nákladný prístav, ktorý napokon 
poskytoval priestor na kotvenie až 250 lodí. 
V roku 1897 pribudli dva bazény s prekladis-
kom a skladmi, kde mohli plavidlá prečkať 
obdobia zamrznutej alebo inak nesplavnej 
rieky a podstupovať opravy – Zimný prístav.

Prístav bol dôležitým bodom pre lodné 
obchodné trasy vedúce na východ do Odesy, 
Rostova, Batumi, až do Perzie a Turkmenis-
tanu. Obchodná Orientálna spoločnosť tu 
v rokoch 1921 až 1942 organizovala medzi-
národné Riečne veľtrhy. Hneď prvý ročník 
zaznamenal 154-tisíc účastníkov, čo bolo 

o polovicu viac, ako mala Bratislava vtedy 
obyvateľov. Význam prístavu odvtedy upa-
dol a továrne na brehu vystriedali obchod-
né a kancelárske centrá. Naďalej však má 
výhodnú polohu na križovatke Rýnsko-du-
najského a Balticko-jadranského koridoru 
Transeurópskej dopravnej siete, a teda aj 
budúcnosť.

POSCHODOVÝ SKLAD 
Niekdajšiu slávu Zimného prístavu pripo-
mínajú nielen jeho rozmery. V rokoch 1935 
– 1940 tu inštalovali lodný výťah na vyťa-
hovanie lodí na breh a bližšie k dielňam. 
Výťah je doteraz funkčný a prednedávnom 
bol použitý na vytiahnutie ďalšej pamiatky – 

V rokoch 2007 – 2008 prešiel pamiatkovou 
obnovou a v súčasnosti plní kultúrne a spo-
ločenské účely.

POÉZIA OCELE A HRDZE 
Veľká rieka nemusí poskytovať len romantické 
predstavy vodného tuláctva, pokojných luž-
ných lesov a rybačky za úsvitu. Romantikou 
21. storočia sa, aspoň pre niektorých, stávajú 
aj staré industriálne areály plné ocele a hrdze. 
Prostredie starého prístavu, ktorý naďalej pra-
cuje, hoci svoje najlepšie roky má už dávno za 
sebou, môže tiež inšpirovať, pretože dokáže 
pripomínať dejiny rieky a ľudí na nej rovnako 
ako inštalácie v technickom múzeu.

 R

Historická budova Skladu č. 7 s vežičkou, foto Adam Jakub Javůrek

Bratislavský nákladný prístav, foto Renata Józsová 
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Aj v tomto čísle si môžete vyskúšať svoju logiku a vedomosti na ôsmich zaujímavých 
úlohách. Ich správne riešenia si overte na strane 54.

Čo je rovnako veľké ako slon, ale neváži ani gram?

Marta pracuje v minizoo. Keď sa pokúsila umiestniť každú 
korytnačku do vlastného akvária, ostala jedna korytnačka 
naviac. Keď sa však pokúsila umiestniť po dve korytnačky 
do jedného akvária, ostalo jedno akvárium prázdne. Koľko 
korytnačiek a koľko akvárií má k dispozícii minizoo?

Priraďte k jednotlivým stavbám správne pohľady zhora.

Ktoré stĺpiky patria na chýbajúce miesta v plote?

Nájdite číslo menšie ako 100, pre ktoré platí, že ak ho 
zväčšíme o pätinu jeho hodnoty, jeho cifry sa prehodia.

Ako dlho bude trvať celému 600 metrov dlhému vlaku, 
ktorý sa pohybuje rýchlosťou 36 km/h, prejsť tunelom 
dlhým 600 metrov?

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

Pripravili S. Gažáková a S. Griguš, ilustrácie S. Griguš, FMFI UK v Bratislave

AEROBIK PRE MOZGOVÉ BUNKY                         Pripravujeme v spolupráci s

Foto Pixabay

Foto Pixabay

Foto Pixabay

Foto Pixabay

Opustili ste svoje kempovacie miesto a išli ste 1 km smerom 
na juh. Následne 1 km na východ a potom 1 km na sever, 
čím ste sa vrátili k svojmu stanu. Tam ste našli medveďa 
vychutnávajúceho si vaše zásoby potravín. Akej farby je 
medveď?

3.

Ktorá z troch farebných plôch má najväčší obsah?

Foto Pixabay



 

 Quark I september 2022   53 

1. Dlhodobo zamrznutá najvrchnejšia časť 
litosféry s priemernými ročnými teplotami 
pod 0 °C alebo okolo 0 °C má pomenovanie
a) kontinuálny ľadovec
b) permafrost
c) perm
d) ľadová čiapka

2. Odrazivosť slnečného žiarenia sa označuje 
pojmom
a) index lomu
b) absorbancia
c) entropia
d) albedo

3. Naprogramovaní agenti vystupujúci ako 
používatelia platformy pri nezávislých audi-
toch sú
a) hoaxy
b) emotikony
c) boty
d) deepfake

4. Vzdialenosť Vesmírneho teleskopu Jame-
sa Webba od Zeme je približne
a) 540 km
b) 384-tisíc km
c) 1,5 milióna km
d) 150 miliónov km

5. Mimoriadnym nálezom z našich riek je čln 
z mladšej železnej doby (3. stor. pred n. l.), 
ktorý sa našiel pri ťažbe štrku
a) v Nitre
b) v Šamoríne
c) v Iži
d) v Seredi

6. Od roku 2013 získali vedci mapy Mliečnej 
cesty a nahliadli 10 miliárd rokov do jej his-
tórie vďaka satelitu
a) BepiColombo
b) Gaia
c) TESS
d) NuSTAR

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali septembrový Quark. Ak 
ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, 
odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete 
overiť na strane 54. 

Septembrový 
test pozornosti

7. Na stráňach Devínskej Kobyly nás na jeseň 
upúta krásnymi bledomodrými až fialovými 
kvetmi
a) zlatobyľ obyčajná
b) zlatovlások obyčajný
c) jastrabník okolíkatý
d) astra spišská

8. Typickým znakom jeleňa sú parohy vyras-
tajúce z výbežkov čelovej kosti, tzv.
a) očníc
b) rýh
c) pučníc
d) pukov

9. Britániu tento rok sužovali historicky 
rekordné teploty, na londýnskom letisku 
Heathrow 19. júla 2022 zaznamenali
a) 34,0 °C
b) 36,3 °C
c) 38,7 °C
d) 40,2 °C

10. Visutú jednokoľajovú dráhu (Schwe-
bebahn) otvorili v nemeckom Wuppertale  
v roku
a) 1901
b) 1919
c) 1927
d) 1972

11. Väčšina svetového neodýmu, rovnako 
ako mnoho iných kovov vzácnych zemín, 
sa ťaží
a) v USA
b) v Rusku
c) v Nemecku
d) v Číne

12. O tom, že vo vesmíre existuje akási zatiaľ 
neidentifikovateľná tmavá hmota, po prvý 
raz referoval už v roku 1933 
a) Fritz Zwicky
b) Edwin Hubble
c) Max Planck
d) Stephen Hawking

13. Falkirské koleso, unikátny otáčavý lodný 
výťah spájajúci kanály Forth & Clyde a Union 
v Škótsku, využíva princíp, ktorý popísal už
a) Pytagoras
b) Aristoteles
c) Archimedes
d) Euklides

14. Voda nadobúda v beztiažovom stave tvar
a) gule
b) kvapky
c) elipsoidu
d) nádoby, v ktorej sa nachádza

15. Proces, ktorý používajú majstri čokolády, 
aby dosiahli konzistentnú, pevnú a hodváb-
ne lesklú tabuľku čokolády, sa nazýva
a) valcovanie
b) konšovanie
c) lisovanie
d) temperovanie

16. Vo svojom diele O šesťhrannej snehovej 
vločke v roku 1611 vyslovil domnienku o naj-
efektívnejšom pyramídovom usporiadaní 
gulí astronóm
a) Thomas Harriot
b) Johannes Kepler
c) Galileo Galilei
d) Tycho Brahe

17. Jeden z leidenských fyzikálnych nobelis-
tov Heike Kammerlingh Onnes sa preslávil
a) vynálezom vlhkomeru
b) skvapalnením hélia
c) dôkazom rotácie Galaxie
d) opisom tepelného motora

18. Oblasť s miernejšou klímou v drsných 
podmienkach ľadovej doby, ktorú vyhľa-
dávali ako útočisko rôzne organizmy, nazý-
vame
a) glaciálna oáza
b) glaciálna izolácia
c) glaciálna instabilita
d) glaciálne refúgium

OTESTUJTE SA

R



SERVIS

Markus Flück:  
Atlas húb: Určovanie, zber, spracovanie 

Či už ste laikom, ktorý zbiera len dva druhy húb, aby sa 
neotrávil, alebo vášnivým hubárom, ktorý sa zo svojich 
lesných prechádzok pravidelne vracia s preplnenými 
košíkmi, nový Atlas húb od Markusa Flücka je určený 
práve pre vás. Autor vás najskôr prevedie svetom húb – 
vysvetlí vám, ako huby žijú, ako sa rozmnožujú a odhalí 

vám aj zaujímavé tajomstvo ich partnerských vzťahov so stromami. 
Zároveň vám ponúkne rady, ako huby správne zbierať, ale aj tipy na 
prípravu pochúťok a poradí vám, ako inšpirovať deti k tejto voľnočaso-
vej aktivite. V obsiahlom sprievodcovi nájdete až 270 stredoeurópskych 
druhov húb, ktoré sa vyskytujú v našich lesoch, lúkach a hájoch. 

So spoľahlivou identifikáciou vám pritom pomôžu jednoduchý identi-
fikačný kľúč, veľkoformátové farebné fotografie a nákres so základnými 
charakteristikami, vďaka ktorým sa z vás rýchlo stane ostrieľaný hubár. 
(416 strán, 18,32 €)

Mário Boroš:  
Maturita z matematiky

Nové, revidované vydanie publikácie Maturita z matema-
tiky je určené študentom gymnázií a stredných odbor-
ných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z mate-
matiky. Nájdu v ňom prehľadne spracované kompletné 
učivo strednej školy: definície a vysvetlenia pojmov, 750 
ukážkovo vyriešených úloh a úlohy na vlastné počítanie 
s výsledkami uvedenými v samostatnej kapitole na konci 

knihy. Vďaka tomu bude zbierka tiež vynikajúcou prípravou na prijímacie 
skúšky na vysokoškolské štúdium a ako inšpirácia pri príprave rozličných 
testov môže poslúžiť aj učiteľom. 

Test prístupný na www.priroda.sk študentom umožní preveriť si nado-
budnuté vedomosti.
(192 strán, 12,90 €)

Tim Dedopulos:  
Pamäťový palác Sherlocka Holmesa

Naučte sa Sherlockove pamäťové techniky a vyriešte 
viac ako 100 prípadov a hlavolamov. Kolotoč hádaniek  
a kriminálnych záhad sa znova rozkrútil. Sherlock Hol-
mes a doktor Watson sú opäť v akcii. Doktor John Wat-
son vás oboznámi s ohromujúcimi metódami a techni-
kami na precvičovanie pamäti. Po ich zvládnutí budete 
premýšľať ako samotný Sherlock Holmes. V pútavých 

Watsonových spomienkach na príhody s jeho vzácnym priateľom náj-
dete hádanky a cvičenia na trénovanie pamäti vrátane praktického vyu-
žitia pamäťových techník, ako je mnemotechnická vizualizácia, technika 
spájania, metóda loci či veľký číselný systém. Pod doktorovým vedením 
si budete vedieť vytvoriť vlastný pamäťový palác.

Uvedené pamäťové techniky sú overené časom a niektoré sa pou-
žívajú už od staroveku.
(224 strán, 13,67 €)

Knihy z vydavateľstva IKAR si môžete kúpiť na www.bux.sk.

NOVÉ KNIHY

Vyhodnotenie testu zo strany 53:

Riešenia úloh Aerobiku zo strany 52: 

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

Správne odpovede: 
1. Tieň slona
2. Zelená
3. Bielej. Daná cesta je možná, 
iba ak sa stan nachádza presne 
na severnom póle.

4. A4, B3, C5
5. 45
6. 2 minúty
7. 3 akváriá a 4 korytnačky
8. A3, B1, C4, D2

Podcast 
Veda na dosah 

V súčas-
nosti máme 
vedu na dosah ruky. Den-
ne využívame jej výsledky 
v rôznych podobách. Či 
ide o techniku, medicínu 
alebo potravinárske tech-
nológie, z každej strany 
sa nám ponúka množstvo 
vedeckých riešení. Aj na 
Slovensku máme výnimoč-
né vedkyne a vedcov, ktorí 
stoja za novými objavmi 
a vynálezmi.

Vedecko-popularizačný podcast Veda na dosah, ktorý vznikol 
v roku 2020 v Centre vedecko-technických informácií SR, má za 
cieľ predstaviť verejnosti mnohé osobnosti vedy a ich výskum pre-
zentovať zrozumiteľným jazykom. Podcast vychádza raz za mesiac 
a prináša novú tému a osobnosť, s ktorou sa rozprávame o rôznych 
zaujímavostiach. 

Je fascinujúce, v koľkých oblastiach má slovenská veda zastú-
penie. Poslucháči sa môžu dozvedieť viac napríklad o stave včel-
stiev a voľne žijúcich opeľovačov, tvorbe videohier a vzdelávaní 
v programovaní, potenciáli netradičných potravín alebo premene 
nevyužitých železničných tratí na cyklotrasy. Slovenskí vedci majú 
čo povedať nielen z pohľadu svetovej vedy, ale aj našej spoločnosti, 
ktorú môžu obohatiť a motivovať k štúdiu a záujmu o vedomosti 
a inovácie.

Podcast Veda na dosah je možné počúvať v siedmich streamo-
vacích aplikáciách vrátane Spotify či Apple Podcasts a taktiež ho 
nájdete na YouTube kanáli CVTI SR a stránke www.vedanadosah.sk.

Alžbeta Králiková, CVTI SR

Nové číslo vychádza v septembri 2022.
Časopis si môžete objednať na adrese: predplatne@pcrevue.sk.  

www.nextech.sk
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1. 9. 1877 sa narodil Francis William 
Aston, anglický chemik a fyzik, 
laureát Nobelovej ceny za ché-
miu za výskum izotopov. Vyvinul 
hmotnostný spektrograf, ktorý 
separuje atómy alebo fragmenty 
molekúl s rozličnou hmotnos-
ťou a meria ju. Viedlo to k obja-
vu veľkého množstva v prírode 
sa vyskytujúcich nukleotidov 
a k formulácii celočíselného pra-
vidla, ktoré významne ovplyvnilo 
rozvoj jadrovej energie. Zomrel 
v roku 1945.

6. 9. 1892 sa narodil Edward Victor Appleton, anglický fyzik, 
laureát Nobelovej ceny za fyziku, ktorý dokázal existenciu 
ionosféry. Ako profesor fyziky na londýnskej King’s College sa 
venoval pokusom s rádiovými vlnami. Určil výšku, v ktorej sa 
vlny odrážajú späť k Zemi (zodpovedá ionosfére) a vo výške 
asi 250 kilometrov objavil ďalšiu odrazovú vrstvu (Appleto-
nova vrstva). Jeho práca viedla k vývoju radarovej techniky. 
Zomrel v roku 1965.

14. 9. 1712 zomrel Giovanni Domenico Cassini, taliansko-fran-
cúzsky inžinier a astronóm, ktorý v Saturnových prstencoch 
objavil tmavú medzeru (tzv. Cassiniho delenie). Vznikla gra-
vitačným pôsobením mesiacov planéty. Okrem toho objavil 
štyri Saturnove mesiace a Veľkú červenú škvrnu na planéte 
Jupiter. Vesmírna sonda Cassini, ktorú nazvali na jeho počesť, 
bola vypustená v roku 1997 a na obežnej dráhe okolo Satur-

HISTORICKÝ KALENDÁR

ŽREBOVALI SME VÝHERCOV 
júlovej súťaže

V júli sme pre vás pripravili dve súťaže. V článku Oslava vedy 
a techniky sme sa vás pýtali: Kto získal ocenenie Vedec roka SR 
v 1. ročníku podujatia? Z tých, čo nám napísali, že laureátom sa 
stal prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., sme vyžrebovali Adriána 
K. z Partizánskeho, Jána R. z Bratislavy a Juraja N. z Bratislavy 
a posielame im brožúru Vedec roka SR – 25 rokov.

V rubrike Čítanie z novej knihy sme vám zadali úlohu: Uveďte 
autorov troch psychologických experimentov s detskými 
účastníkmi a čo skúmali. Za správne odpovede, medzi ktorý-
mi boli napríklad pokus s bábikou Bobo, Marsmallow experi-
ment alebo experimenty Rozdelená trieda, Albert a potkan či 
Rozbitá hračka, získavajú knihu Viery Bačovej a Jána Kurinca: 
Najznámejšie experimenty v psychológii z edície Veda pre deti 
Matej M. zo Žarnovice a Martina H. z Leopoldova. 

Výhercom blahoželáme a veríme, že ich kniha poteší.

Objednávací lístok 
Prihlasujem sa na odber 

1.  časopisu Quark v papierovej podobe od čísla .............; 
 ročné predplatné 19,92 € 
2.  časopisu Quark v elektronickej podobe PDF od čísla .............; 
 ročné predplatné 8,94 €
3.         archívneho DVD časopisu Quark, ročníky 1995 – 2019 
            za 14,90 €

Meno:

Ulica: 

PSČ, mesto: 

Podpis: 

E-mail:

Predplatné uhradím týmto spôsobom:

A   poštovou poukážkou, ktorú mi pošlete
B   bezhotovostne na číslo účtu, ktoré mi pošlete
C  faktúrou, ktorú mi pošlete

IČO/DIČ:                                                               

Číslo účtu:

Objednávací lístok pošlite na adresu: 
Centrum vedecko-technických informácií SR, 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, telefón: 02/69 25 31 16 
alebo e-mail: predplatne@quark.sk, www.quark.sk.

Giovanni D. Cassini (1625 – 
1712), foto wikipédia, public 
domain

Máte konto na Facebooku? Ak áno, sledujte stránku Časopis 
Quark, kde nájdete ďalšie zaujímavosti a aktuality, ktoré 
v tlačenom vydaní nenájdete, alebo súťaže o ďalšie ceny.  
Páči sa vám niektorý príspevok? Dajte nám o tom vedieť. C

na zotrvala až do septembra 2017, keď zanikla zhorením 
v atmosfére planéty. Narodil sa v roku 1625.

15. 9. 1952 sa narodila Judith Rubin Youngová, americká fyzička 
a astronómka, priekopníčka výskumu štruktúry galaxie, prvé-
ho mapovania emisií CO v galaxiách a prieskumov moleku-
lárneho plynu a tvorby hviezd v blízkych galaxiách. Zomrela 
v roku 2014.

16. 9. 1932 zomrel sir Ronald Ross, britský lekár bakteriológ 
a parazitológ, ktorý sa venoval tropickej medicíne, zaklada-
teľ úspeného výskumu a liečby malárie, laureát Nobelovej 
ceny za fyziológiu alebo medicínu za objav spôsobu prenosu 
malárie z komárov na človeka. Bol priekopníkom modernej 
epidemiológie – medzi prvými v nej začal uplatňovať mate-
matické postupy. Narodil sa v roku 1857.

17. 9. 1677 sa narodil Stephen Hales, anglický prírodovedec 
a vynálezca, ktorý sa pričinil o rozvoj experimentálnej fyzioló-
gie najmä pochopením toho, ako fungujú rastliny a živočíchy. 
Dokázal, že v rastlinách prebieha transpirácia. Ako prvý sa 
zaoberal krvným tlakom, rýchlosťou toku krvi a kapacitou 
srdca. Vynašiel tiež niekoľko zariadení vrátane ventilátora. 
Zomrel v roku 1761.

17. 9. 1877 zomrel William Henry Fox Talbot, anglický chemik 
a fotograf, ktorý zásadným spôsobom skvalitnil vyvolávanie, 
ustaľovanie a tlačenie fotografií. Zistil totiž, že obraz možno 
vytvoriť aj po veľmi krátkej expozícii a chemicky z neho získať 
užitočný negatív. Vďaka nemu bolo možné opakovať proces 
tlače. Narodil sa v roku 1800.

23. 9. 1882 zomrel Friedrich Wöhler, nemecký chemik známy 
najmä syntézou močoviny, ale taktiež sa zaslúžil o izolova-
nie prvkov ako berýlium, hliník a kremík. Zaoberal sa tiež 
výskumom chémie meteoritov. Narodil sa v roku 1800. R



   
   

Ak nám do 30. septembra 2022 pošlete 
správnu odpoveď na otázku: 

Ktorého geometrického tvaru sa týkajú 
dve Euklidove vety?

zaradíme vás do žrebovania o knihu  
Euklides: Základy z vydavateľstva Perfekt.
Svoje odpovede posielajte na adresu redak- 
cie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, 
Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. 

Súťažná otázka

rovnajú stranám FA a AG a základňa DE sa rov-
ná základni FG, uhol DCE sa rovná uhlu FAG 
[prop. 1.8].

Teda priamkový uhol FAG rovnajúci sa 
priamkovému uhlu DCE bol zostrojený 
v danom bode A na danej priamke AB. – To 
je naozaj požiadavka, ktorú bolo treba splniť.

PROPOZÍCIA 24. 
Ak sa v dvoch trojuholníkoch dve strany prvého 
(trojuholníka) rovnajú po poriadku dvom stra-
nám druhého (trojuholníka), ale uhol zovretý 
týmito stranami v prvom (trojuholníku) je väčší 
než uhol zovretý (zodpovedajúcimi) stranami 
v druhom (trojuholníku), tak aj základňa prvého 
(trojuholníka) je väčšia než základňa druhého 
(trojuholníka).

Nech ABC a DEF sú dva trojuholníky, v kto-
rých dve strany AB, AC sa po poriadku rovnajú 
dvom stranám DE, DF, t. j. AB sa rovná DE a AC 
sa rovná DF. Nech uhol v bode A je väčší než 
uhol v bode D. Tvrdím, že aj základňa BC je 
väčšia než základňa EF.

Vskutku, pretože uhol BAC je väčší než uhol 
EDF, nech je na priamke DE v jej bode D zostro-
jený uhol EDG rovnajúci sa uhlu BAC [prop. 
1.23]. Nech DG je nanesená tak, aby sa rovnala 
obom rovnajúcim sa priamkam AC, DF [prop. 
1.3], a nech sú vytvorené spojnice EG a FG.

Potom, pretože AB sa rovná DE a AC sa 
rovná DG, dve priamky BA, AC sa po poriad-

Na pulty kníhkupectiev sa dostáva prvý slovenský preklad 
a komentár najslávnejšej knihy s matematickým obsahom 
v celej histórii matematiky – Euklidovho diela s lakonickým 
názvom Základy (Stoicheia).

Základy MATEMATIKY
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Uznávaný starogrécky učenec, 
mysliteľ a pedagóg Euklides 
pôsobil okolo roku 300 pred n. l. 
vo vrcholnej vedeckej a umeleckej 

inštitúcii vtedajších čias, v akadémii Museion, 
založenej a prosperujúcej v hlavnom meste 
egyptskej ríše Alexandrii pod záštitou panov-
níka Ptolemaia I. (Sotéra). Euklides v Základoch 
zhrnul, systematicky usporiadal, doplnil, rozvi-
nul a didakticky majstrovským spôsobom pre-
zentoval všetky podstatné vedecké výsledky 
v matematike, ku ktorým grécka veda dospela 
v 6. – 4. storočí pred n. l. na báze osvojenia 
matematických poznatkov starovekých civi-
lizácií Stredomoria a Blízkeho východu a ich 
pretavenia a prekonania v duchu vlastného 
pokroku vo filozofii, logike a metodológii vedy. 
V trinástich kapitolách sú v obsahovej a logic-
kej gradácii zachytené temer všetky originálne 
prínosy antickej gréckej geometrie, aritmetiky 
a algebry.

PROPOZÍCIA 23. 
Na danej priamke a v danom bode na nej 
zostrojte priamkový uhol rovnajúci sa danému 
priamkovému uhlu.

Nech AB je daná priamka, A – (daný) bod na 
nej a DCE daný priamkový uhol. Požaduje sa 
zostrojiť na danej priamke AB a v danom bode 
A na nej priamkový uhol rovnajúci sa danému 
priamkovému uhlu DCE.

Nech D a E sú po poriadku ľubovoľné body 
na priamkach CD a CE a nech DE je ich spojni-
ca. Nech trojuholník AFG je zostrojený z troch 
priamok rovnajúcich sa (po poriadku) priam-
kam CD, DE a CE tak, že CD sa rovná AF, CE sa 
rovná AG a DE sa rovná FG [prop. 1.22]. Potom, 
pretože dve strany DC a CE sa po poriadku 

ČÍTANIE Z NOVEJ KNIHY   

ku rovnajú dvom priamkam ED, DG. Okrem 
toho aj uhol BAC sa rovná uhlu EDG. Preto aj 
základňa BC sa rovná základni EG [prop. 1.4].

Ďalej, pretože DF sa rovná DG, uhol DGF 
sa taktiež rovná uhlu DFG [prop. 1.5], preto 
uhol DFG je väčší než uhol EGF. A pretože 
trojuholník EFG má uhol EFG väčší než uhol 
EGF a oproti väčšiemu uhlu sa nachádza väč-
šia strana [prop. 1.19], je strana EG väčšia než 
strana EF. Ale EG sa rovná BC. Tým aj strana BC 
je väčšia než EF.

Teda, ak v dvoch trojuholníkoch dve strany 
prvého sa rovnajú po poriadku dvom stranám 
druhého, ale uhol zovretý týmito dvoma stra-
nami v prvom trojuholníku je väčší než uhol 
zovretý dvoma zodpovedajúcimi stranami 
v druhom trojuholníku, je základňa v prvom 
trojuholníku väčšia než základňa v druhom 
trojuholníku. – Toto je naozaj vec, ktorú doká-
zať sa požadovalo.

Kniha vyšla v roku 2022 vo vydavateľstve 
Perfekt s podporou FPU.
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