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Milí	čitatelia!

Práve dostávate do rúk posledné číslo časopisu v tomto škol-
skom roku. Nájdete v ňom okrem zaujímavých článkov aj 
informácie o korešpondenčných súťažiach Pikomat a Pikofyz 
a vyhlásenie dvoch letných súťaží časopisu Mladý vedec. Pr-
vou z nich je jednoduchá krížovka na stranách 10 a 11 o lie-
čivých rastlinách. Druhou súťažou je 2. ročník fotografickej 
súťaže, ktorú po roku vyhlasujeme opäť. Dúfame, že sa do 
nej zapojíte v hojnejšom počte ako minulý rok a že v 9. čísle 
budeme môcť zverejniť veľa vašich zaujímavých fotografií 
z prázdnin. Víťazov oboch súťaží odmeníme vecnými cena-
mi – tričkami a perami s logom časopisu.

Aj tento rok vám prinášame niekoľko tipov na výlety po 
Slovensku. Aby sme neostali len pri slovách, rozhodli sme 
sa, že zorganizujeme prvý spoločný výlet čitateľov časopisu 
Mladý vedec. Tento výlet sa uskutoční 31. júla tohto roku 
a pôjdeme na Devínsku Kobylu a Sandberg. Stretneme sa 
o 10.00 v Bratislave na zastávke električiek Karlova Ves (sto-
ja na nej električky číslo 1, 4, 5, 9, 12 a 17). Nájdete nás podľa 
tričiek Mladý vedec. Predpokladaný koniec výletu je o 18.00 
v Devíne (záujemcovia môžu pokračovať ešte prehliadkou 
hradu). Potom sa presunieme späť do Bratislavy mestskou 
hromadnou dopravou.

Ak sa chcete tohto výletu zúčastniť, stačí v danom čase 
prísť na určené miesto. Ocenili by sme však, ak by ste sa nám 
vopred ohlásili, aby sme vedeli, či máme prípadne ešte na 
niekoho čakať. Urobiť tak môžete na našej e-mailovej adre-
se mladyvedec@mladyvedec.sk alebo na Facebooku v našej 
diskusnej skupine. Prípadné zmeny alebo spresnenia sa určite 
objavia na našej webovej stránke a na Facebooku. Nahláse-
ným účastníkom taktiež zašleme e-mail s podrobnejšími po-
kynmi.

Menej radostnou správou, ktorú pre vás máme, je zmena 
ceny poštovného a balného, ku ktorej sme museli pristúpiť 
vzhľadom na zmenu v cenníku Slovenskej pošty. Táto zmena 
spôsobila nárast ceny poštovného a balného u všetkých typov 
zásielok s výnimkou zásielok 5 – 8 kusov, kde nastalo zlacne-
nie o 3 centy. Keďže v novom cenníku pošty sa nenachádza 
trojkilogramový balík, museli sme zlúčiť zásielky s počtom 
kusov 9 – 16 s kategóriou 17 – 24 kusov do jednej kategórie 
9 – 24 kusov. Na zaslaných faktúrach už budete mať uvedené 
tieto nové ceny.

Ak ste nám zaslali objednávku časopisu v stanovenom ter-
míne, nájdete v zásielke s týmto číslom časopisu aj zálohovú 
faktúru na predplatné budúceho ročníka časopisu. Ak ste ten-
to termín premeškali, tak faktúru vám zašleme v elektronic-
kej podobe e-mailom. Doobjednávky časopisu akceptujeme 
počas celého roka, ak však chcete mať istotu, že dostanete 
aj 9. číslo časopisu, pošlite nám ju najneskôr 18. septembra 
tohto roku, aby sme vytlačili dostatočný počet časopisov. 
Formulár objednávky spolu s podrobnými pokynmi nájdete 
na 20. strane i na našej webovej stránke.

Prajem vám pekné prázdniny plné nových zážitkov a teším 
sa na stretnutie s vami na výlete.

Martin Hriňák
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Pestovanie rastlín, chov domácich zvierat, vojenské výpra-
vy a otrokárstvo sú na prvý pohľad brané ako výsady nás, 
ľudí. Začiatky poľnohospodárstva sa datujú do doby približ-
ne 10 000 rokov pred naším letopočtom, keď človek – lovec 
začal v zajatí chovať mláďatá zvierat a na území vyklčované-
ho lesa začal pestovať predchodcov dnešných obilnín. Poľno-
hospodárstvo však existovalo už niekoľko desiatok miliónov 
rokov predtým, ako ho „vynašiel“ človek, len v trochu inej 
forme. Mravce pestovali huby a rastliny, chovali iné článko-
nožce, stavali klimatizované obydlia a podnikali lúpežné vý-
pravy s cieľom získať potravu a otrokov. A to všetko sa dialo 
oveľa skôr, ako po Zemi začali chodiť prví ľudia.

Hoci je veľkosť mravcov zvyčajne niekoľko milimet-
rov (prípadne niekoľko málo centimetrov), sú na súši jed-
nou z najdominantnejších skupín organizmov. Vyskytujú sa 
takmer všade – okrem niekoľkých nehostinných ostrovov 
a príliš studených území na všetkých kontinentoch okrem 
Antarktídy. Žijú pod zemou aj v najvyšších poschodiach pra-
lesa, na púšti aj v ihličnatom lese a údajne všetky mravce 
na Zemi vážia približne rovnako ako všetci ľudia. Môžete 
si tak urobiť predstavu o ich množstve, pretože jeden prie-
merný mravec váži 1 až 5 gramov. V amazonskom pralese 
je suchá hmotnosť (hmotnosť tela po odparení vody) mrav-
cov štvornásobne väčšia ako suchá hmotnosť suchozemských 
stavovcov a celkovo na Zemi predstavujú polovicu biomasy 
hmyzu (hmotnosť všetkých jedincov mravcov je rovnaká ako 
hmotnosť ostatných jedincov všetkých druhov hmyzu). Pre 
porovnanie – je známych približne 750 000 druhov hmyzu 
a mravce z nich tvoria len 9 500 druhov. 

EUSOCIALITA	A	URČENIE	POHLAVIA

Mravce sú spolu s termitmi a niektorými druhmi včiel a ôs 
typickými zástupcami eusociálneho hmyzu. Aby bol nejaký 
organizmus eusociálny, musí spĺňať tri základné podmien-
ky – dospelí jedinci sa starajú o mláďatá, v jednej kolónii 
žije spolu viac dospelých generácií a medzi členmi kolónie 

existuje deľba práce. Ďalším  typickým, ale nie nevyhnutným 
znakom eusociálnych organizmov je, že ich spoločenstvo sa 
delí na rozmnožujúcu a nerozmnožujúcu sa kastu. Zo samíc 
sa rozmnožuje len kráľovná a robotnice sa starajú o jej potom-
kov, svoje sestry a bratov. Na prvý pohľad sa z hľadiska evo-
lučnej teórie zdá nelogické, že sa takéto správanie vyvinulo 
a pretrváva. Cieľom jedincov by malo byť čo najefektívnejšie 
preniesť svoju genetickú informáciu do ďalšej generácie a tí, 
čo sa nerozmnožia, predsa nič neprenesú. 

V prípade mravcov (a tiež včiel a ôs) bol vznik eusociality 
a robotníckej nerozmnožujúcej sa kasty uľahčený tzv. haplo-
diploidným určením pohlavia u týchto organizmov. Z oplod-
nených vajíčok sa liahnu samice (robotnice a kráľovné), 
a preto majú normálny, diploidný počet chromozómov (majú 
dve sady chromozómov – jednu od otca a jednu od matky). 
Naproti tomu samce sa liahnu z neoplodnených vajíčok krá-
ľovnej, ktoré obsahujú len polovičný počet chromozómov, 
pretože tam chýba genetická výbava od otca. Sú preto hap-
loidné – majú jednu sadu chromozómov od matky. Zjedno-
dušene sa dá povedať, že pohlavie jedinca je určené počtom 
chromozómov.

Ak majú sestry robotnice rovnakého otca, obidve zde-
dia celú jeho genetickú výbavu (jednu sadu chromozómov) 
a každá z nich má navyše jednu sadu chromozómov od mat-
ky. Keďže matka má dve sady chromozómov, jej dve dcéry 
od nej zdedia buď tú istú sadu, alebo jedna dostane jednu 
sadu a druhá druhú. Tieto dve sestry majú preto 50 % svo-
jej genetickej výbavy úplne zhodných (od otca) a zvyšných 
50 % (od matky) majú približne v polovici prípadov zhodných 
a v polovici prípadov roz-
dielnych. Čiže dve sestry 
spolu zdieľajú priemerne 
75 % svojej genetickej 
informácie. Oproti tomu 
dcéra od svojej matky 
zdedí len 50 % genetickej 
informácie, takže sestry sú 
si príbuznejšie ako matka 
s dcérou. Preto z hľadiska 
prenesenia čo najväčšieho 
množstva vlastných génov 
do ďalšej generácie je pre 
robotnicu výhodnejšie po-
máhať matke s výchovou 
vlastných sestier, aby sa čo najviac mladých kráľovien dožilo 
reprodukčného veku, ako sa sama rozmnožovať. Napríklad 
u ľudí to je inak – muži aj ženy sú diploidní a preto súrodenci 
aj rodič s potomkom spolu zdieľajú priemerne 50 % genetic-
kej informácie.

KRÁĽOVNÁ	A	JEJ	KOLÓNIA

Kolóniu mravcov tvorí kráľovná, robotnice a samci. Samci 
slúžia len na oplodnenie kráľovnej a po párení zahynú. Ro-
botnice zabezpečujú chod a fungovanie celej kolónie, naprí-
klad zbierajú potravu a starajú sa o vajíčka a larvy. V niekto-
rých kolóniách sú veľké robotnice s nadmerne vyvinutými 

Biológia Biológia

VYSPELÁ CIVILIZÁCIA MRAVCOV

Mravec pod elektrónovým mikroskopom

Haplodiploidné určenie pohlavia
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hryzadlami vo funkcii vojakov, ktorí bojujú s mravcami 
inej kolónie či iného druhu. Nová kolónia vo väčšine prí-
padov vznikne tak, že sa mladá kráľovná osamostatní od 
svojej materskej kolónie. Tomu predchádza zásnubný let 
(tzv. rojenie), počas ktorého je oplodnená, a následne si od-
lamuje krídla. U niektorých druhov párenie neprebieha vo 
vzduchu, ale len na povrchu mraveniska, a v špecifických 
prípadoch je kráľovná od začiatku bez krídel a v spoloč-
nosti robotníc čaká v mravenisku na príchod okrídlených 
samčekov z iných kolónií. Kráľovná sama vychová prvú 
generáciu robotníc a je v tom čase plne schopná postarať sa 
sama o seba a o svoje potomstvo. Keď robotnice dospejú, 
kráľovná sa zmení na stroj na kladenie vajíčok a stane sa zá-
vislá od starostlivosti robotníc. Existujú aj výnimky – u vý-
vojovo starých skupín mravcov je kráľovná celý svoj život 
odkázaná sama na seba, robotnice sa starajú len o vajíčka 
a larvy. Tieto mravce predstavujú žijúci prechodný článok 
medzi súčasnými mravcami a solitérnym spoločným pred-
kom mravcov a ôs a to z hľadiska výzoru aj správania. 

Hoci kráľovná celý život kladie vajíčka, je oplodnená 
zvyčajne iba raz. Po oplodnení si spermie uloží do orgánu 
nazývaného spermatéka (je to vak na konci zadočku), kde 
sú fyziologicky neaktívne a vydržia tam aj niekoľko rokov. 
Kráľovná ich po malých dávkach vpúšťa do svojich po-
hlavných ciest, kde sa aktivujú a sú schopné oplodniť vajíč-
ka. Vďaka tomu kráľovná dokáže ovplyvniť pohlavie svo-
jich potomkov – ak uzavrie vývody privádzajúce spermie 
zo spermatéky do pohlavných ciest, z vajíčok sa vyliahnu 
samci, ak sú vývody otvorené, vyliahnu sa samice. To, či sa 
zo samice stane robotnica alebo kráľovná, môže byť z veľ-
mi malej časti podmienené geneticky – dcéry niektorých 
samcov majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa z nich stane 
kráľovná, ako dcéry iných samcov (pretože matka kráľov-
ná sa zvykne páriť s viacerými samcami a preto nie všetky 
robotnice majú toho istého otca). Oveľa viac je to ale pod-
mienené faktormi vonkajšieho prostredia – vyššia kvalita 
a väčšie množstvo potravy môžu spraviť z larvy kráľov-
nú. Ďalej na to vplýva teplota v hniezde, keď larva rastie, 
a fyzický stav kráľovnej (väčšinou platí, že čím je lepší, 
tým menej vznikne kráľovien). Množstvo stravy a ďalšie 
faktory ovplyvňujú aj rozdielnu veľkosť robotníc v niekto-
rých kolóniách, kde majú robotnice rozdielne úlohy podľa 
veľkosti.

Rojenie mravcov

MRAVCE	POĽNOHOSPODÁRI

Príkladom kolónie, kde sú robotnice rôzne veľké a majú rôz-
ne úlohy, je spoločenstvo mravcov rodu Atta. Tieto mravce 
zbierajú útržky listov, ktorými „kŕmia“ hubu, ktorú si pestujú 
vo svojom mravenisku. Sami sa ňou živia a je pre nich život-
ne dôležitá. Mladá kráľovná si pred svadobným letom vloží 
zväzok hubových hýf do vrecka na dne ústneho otvoru a ten 
potom „zasadí“ do komôrky v novom mravenisku. Tak je za-
bezpečený prísun potravy pre budúcu kolóniu. 

Veľká časť života kolónie, ktorú môže tvoriť 5 až 8 milió-
nov jedincov, sa točí okolo starostlivosti o ich hubu. Robotni-
ce sú podľa veľkosti a funkcie rozdelené do šiestich skupín. 
Najväčšie sú vojakmi obraňujúcimi kolóniu. Druhé najväč-
šie „vystrihávajú“ kúsky čerstvých listov a donášajú ich do 
hniezda. Ak by tieto robotnice boli veľké ako človek, nosili 
by bremeno vážiace 300 kg na vzdialenosť približne 15 km 
rýchlosťou 26 km/h niekoľkokrát za noc, prípadne deň. Ešte 
menšie robotnice donesené kúsky listov „rozstrihávajú“ na 
kúsočky majúce v priemere 1 mm. Od nich ešte menšie ro-
botnice tieto kúsočky rozdrvia a vytvoria z nich vlhké guľôč-
ky, ktoré ukladajú na hromadu. Ďalšie odtrhávajú kúsky hýf 
z miest, kde huba horšie rastie, a umiestňujú ich na čerstvý 
substrát. A najmenšie robotnice, ktoré prejdú aj najužšími ka-
nálikmi substrátu z listov, očisťujú povrch huby olizovaním 
a vytrhávajú spóry a hýfy iných druhov húb. Túto kolóniu 
môžete vidieť pri práci na videu na stránke 

http://www.youtube.com/watch?v=RH3KYBMpxOU. 

Mravce Atta s kúskami listov pre hubu 

Rozdielna veľkosť jedincov v kolónii mravca Atta
(najväčšia je kráľovná s krídlami)

3



Mravce rodu Pseudomyrmex žijú v tropických oblastiach 
Južnej a strednej Ameriky vo veľmi úzkej symbióze s aká-
ciami. Mravce akácie „pestujú“ a starajú sa o ne, pretože im 
poskytujú potravu a domov. Bývajú v zhrubnutých dužina-
tých tŕňoch, kde majú potravu na dosah ruky – na báze lis-
tov sa nachádzajú nektáriá vylučujúce cukrovú tekutinu a na 
koncoch listov akácia vytvára výživné guľôčky nazývané 
Beltove telieska. Mravcom na ich živobytie úplne stačí živiť 
sa cukrovou tekutinou a Beltovými telieskami a ako „prejav 
vďaky“ chránia akáciu pred hmyzom a inými článkonožcami, 
ktorí ju poškodzujú, a v okruhu 40 cm okolo nej ničia všetky 
rastliny, ktoré tam začnú rásť. Vedci zistili, že keď z akácie 
odstránia mravce, za krátku dobu začne byť poškodzovaná 
hmyzími škodcami a začnú ju obrastať konkurenčné druhy 
rastlín. Akácie s mravcami sú na tom neporovnateľne lepšie. 

Mravce sa v rámci poľnohospodárstva zaoberajú nielen 
rastlinnou (a hubovou), ale aj živočíšnou výrobou. Viaceré 
druhy mravcov žijú v symbióze s hmyzom, ktorý sa živí rast-
linnou potravou. Je to symbióza (spolužitie), v ktorej ide o po-
travu, preto sa nazýva trofobióza. Mravce si takto „chovajú“ 
napríklad vošky, červce a húsenice niektorých motýľov, ktoré 
im poskytujú svoje cukrové výlučky, medovicu, ako potra-
vu. Mravce nie sú jediné, ktoré sa medovicou živia – väčšina 
medu, ktorý jeme, pochádza z medovice, ktorú nazbierajú 
včely z povrchu stromov a kríkov (a nie z kvetného nektá-
ru, ako sa zvyčajne hovorí). Mravce svojich trofobiontov na 
oplátku chránia pred predátormi či parazitmi, ktorí by si ich 
do ich tiel nakládli vajíčka, niekedy im stavajú úkryty z hliny 
či papierovitej hmoty, prípadne ich prijímajú za plnoprávnych 
členov svojich kolónií. Môžu ich tiež premiestňovať z miesta 
na miesto a tým im zabezpečovať čerstvý zdroj potravy.

Ako príklad môžu poslúžiť mravce Dolichoderus cuspi-
datus, ktoré žijú v korunách stromov dažďových pralesov 
spolu so svojimi „stádami“ červcov rodu Malaicoccus ako 
nomádske kočovné kmene so stádami dobytka. Červce sa ži-
via miazgou stromov a mravce ich usilovne prenášajú vždy 
na nové miesta, kde sú mladé rastlinné výhonky bohaté na 
miazgu. Červce žijú spolu s mravcami v ich hniezde, ktoré 
je tiež zvláštne, pretože jeho steny sú tvorené telami robot-
níc zachytenými jedna za druhú. Pri náznaku nebezpečen-

stva mravce rýchlo odnášajú červce z „pastvín“ do bezpečia 
hniezda.

OTROKÁRI,	PREDÁTORI	A	PARAZITY

Niektoré mravce vyznávajú iný životný štýl ako ich príbuz-
ní poľnohospodári – sú to lovci schopní uloviť korisť až do 
veľkosti žaby. Ich potravou sú zvyčajne rôzne článkonožce, 
ale trúfnu si aj na malé stavovce. Takéto mravce zvyčajne žijú 
rovnako ako „pastieri“ červcov v hniezdach, ktoré sú tvorené 
telami robotníc. Keď je vonku dostatočná viditeľnosť, hniez-
do sa „roztečie“ do okolia a mravce sa v obrovskej mase 
vydajú na lov. Postupujú v prúdoch alebo vo vejárovitom 
rozostúpení, korisť uštipnú a prípadne hryzadlami rozkús-
kujú. Keď v okolí svojho hniezda vyčerpajú zdroje, presunú 
sa inam. U nás sa takýchto mravcov nemusíme obávať, žijú 
prevažne v tropických oblastiach strednej a Južnej Ameriky, 
Ázie a Afriky.

Ďalšia skupina mravcov loví kukly iných mravcov – ibaže 
nie pre potravu, ale ako otrokov. Keď sa z kukiel vyliahnu ro-
botnice, až do smrti slúžia svojim otrokárom ako ich vlastné 
sestry. Najznámejším otrokárom je rod Polyergus, v strednej 
Európe zastúpený druhom Polyergus rufescens. Tieto mravce 
nie sú schopne stavať hniezda, zaobstarávať si potravu ani 
starať sa o potomstvo, v tom všetkom sú úplne závislé od 
svojich otrokov rodu Formica. Ich nájazdný útok prebieha 
tak, že vtrhnú cez vchod do mraveniska, pomocou hryzadiel 
zabijú všetkých, čo im kladú odpor, ukradnú kukly a dajú ich 
do starostlivosti dospelým otrokom.

Pre mravce je dôležitá najmä komunikácia prostredníctvom 
čuchu (zrakom sa riadia v oveľa menšej miere), a preto nie je 
ťažké ich oklamať. Stačí produkovať tú správnu vôňu, čo vy-
užívajú viaceré parazity – roztoče, mnohonôžky, muchy, osy 
a chrobáky. Larvy chrobáka Atemeles pubicolis žijú v mra-
veniskách našich častých lesných mravcov druhu Formica 
polyctena, kde sa o ne mravce starajú ako o vlastné potom-
stvo. Larvy totiž používajú rovnaké mechanické a chemické 
signály ako larvy mravcov, napríklad pri prosení o potravu. 
Len s tým rozdielom, že to robia intenzívnejšie, a preto sa 
im ujde viac potravy. Robotnice si vôbec nevšimnú, že larva 
chrobáka vyzerá úplne inak ako larva mravca.

Biológia Biológia

Mravec a vošky

Typický lesný mravec Formica polyctena
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Iný chrobák, druh Amphotis marginata, „prepadáva“ mrav-
ce a robí rovnaké pohyby ako robia robotnice, keď chcú, aby 
im druhá robotnica vydávila kus potravy, čo zjedla (to je me-
dzi mravcami bežné). Iným príkladom parazitizmu je roztoč 
Macrocheles rettenmeyeri, ktorý cicia hemolymfu zo zadnej 
nohy vojakov mravca druhu Eciton dulcis. Roztoč je veľký 
takmer ako článok nohy a dovoľuje mravcovi, aby pomocou 
neho chodil a používal ho ako predĺženie nohy.

KLIMATIZÁCIA,	ANTIBIOTIKÁ	A	INÉ		
VYMOŽENOSTI	

Život mravcov je spríjemnený rôznymi „výdobytkami techni-
ky“ charakteristickými pre ľudí. Netreba snáď ani spomínať, 
že mravce všetko vynašli oveľa skôr ako my a často to v ich 
prípade aj lepšie funguje. A je to všetko založené na prírodnej 
báze. Napríklad problém s teplotou – mravce totiž potrebu-
jú pre svoj život pomerne teplé prostredie. Až na výnimky 
žijúce v chladných oblastiach, ktoré sú aktívne aj pri 10 °C, 
pre väčšinu mravcov je optimálna teplota nad 20 °C. V chlad-
ných oblastiach je dôležité, aby larvy vyrastali v teple, preto 
kolónie často žijú pod kôrou hnijúcich konárov a stromov 
alebo pod kameňmi. Suché ploché kamene s veľkou plochou 
vystavenou slnku sa pomerne rýchlo ohrejú a aj pôda pod 
nimi a okolo nich sa preto ohrieva rýchlejšie ako holá zem. 
Vďaka vyššej teplote môžu byť mravce aktívne skôr na jar 
a skôr vychovajú potomstvo. Podobný teplotný efekt majú aj 
kopovité hniezda lesných mravcov žijúcich v našich lesoch. 
Vonkajšia vrstva zeme je iná ako vnútro a chráni mravenisko 
pred stratami tepla a vlhkosti. Zväčšený povrch mraveniska 
zvyšuje množstvo absorbovaného tepla a to je ešte vylepšené 
tým, že na južnej strane máva mravenisko miernejší sklon. 

Nielen zima, ale aj prílišné teplo mravcom škodí. Preto si 
púštne mravce na miestach, kde môže teplota počas dňa do-
siahnuť 50 °C, stavajú hniezda často hlboko pod zemou, kde 
je teplota celý čas prijateľná a stabilná. Z podzemných hniezd 
niektorých druhov, napríklad pestovateľa húb rodu Atta, vedú 
na povrch komíny, ktorými prúdi von teplý vzduch a vydy-
chovaný oxid uhličitý. Inými komínmi zas prúdi dovnútra 
chladnejší čerstvý vzduch. Celá ventilácia je poháňaná roz-
dielne teplým vzduchom v komôrkach s hubou a so záhrad-
ným odpadom. Zaujímavé video, v ktorom môžete vidieť, ako 
vyzerá mravčie podzemné veľkomesto, nájdete na stránke 

http://www.youtube.com/watch?v=xQERRbU23bU. 

Ďalším problémom môže byť nadmerné sucho, pretože 
mravce často vyžadujú vo svojom mravenisku vyššiu vlhkosť 
vzduchu ako je v okolitom prostredí. Majú preto rôzne metó-
dy na zvlhčenie vzduchu vo svojom domove. Jednou z nich 
je tá, ktorú využívajú mravce druhu Pachycondyla villosa zo 
strednej a Južnej Ameriky. Zbierajú vodu z rosy do svojich 
úst a donášajú ju do hniezda, po ceste z nej ešte dajú napiť 
iným robotniciam. Zvyšnou vodou napoja larvy, potrú ňou 
kukly a zem v mravenisku.

Rovnako ako ľudia, aj mravce sa snažia urýchliť svoju 
dopravu, najmä keď nesú potravu pre svoje hladné potom-
stvo. Spomaľujú ich nerovnosti povrchu, ktoré jednoducho 
zarovnajú – svojimi telami. Niektoré jedince doslova vypcha-
jú diery svojimi telami a urýchli sa tak presun celej mravčej 
masy. Po prechode skupiny mravec vyjde z jamy a pripojí sa 
k ostatným.

Vedcov dlhé roky zaujíma-
lo ako je možné, že v hubo-
vých záhradkách mravcov 
Atta nie sú žiadni škodcovia, 
ani živočíšni, ani rastlinní, ani 
iní. Pri pokusnom odstránení 
mravcov z hniezda bola huba 
za pár dní úplne porastená 
agresívnymi plesňami a inými hubami. Všimli si, že niekto-
ré mravce v kolónii majú na sebe biely povlak, o ktorom sa 
myslelo, že je to sekrét neurčitého významu. Keď ho však 
dali pod mikroskop, zistili, že sekrét je vlastne živý – išlo 
o kolóniu baktérií. Takých baktérií, ktoré produkujú polovi-
cu antibiotík používaných v ľudskej medicíne. Mravce už asi 
50 miliónov rokov využívajú antibiotiká na ochranu svojich 

hubových záhradiek. A keďže sa bakté-
rie vyvíjajú celý čas spolu so škodlivými 
plesňami, pleseň si nemôže vyvinúť voči 
nim rezistenciu, čo býva často kompliká-
ciou pri používaní našich antibiotík.

Na záver je tu jedna zaujímavosť. Hoci 
sa mravce na prvý pohľad javia rovnaké, 
sú medzi nimi obrovské rozdiely, naprí-
klad aj vo veľkosti. Celá kolónia najmen-
šieho mravca rodu Brachymyrmex, ktorý 
má len niečo vyše 1 mm, by sa vošla do 
hlavy vojaka najväčšieho druhu mravca 
Camponotus gigas veľkého takmer 3 cm. 

Lenka Veselovská
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Hoci je Slovensko až na 126. mieste v poradí krajín podľa 
rozlohy (z necelých 200), na jeho území sa nachádza viacero 
nezvyčajných prírodných výtvorov. Prázdniny sú predo dver-
mi a ak hľadáte inšpiráciu, kde v okolí môžete vidieť niečo, 
čo neuvidíte takmer nikde inde na svete, tento článok je ur-
čený práve vám.

Pozemské	alebo	mimozemské?

Na severe Slovenska sa v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce 
nachádzajú záhadné kamenné gule rôznych veľkostí, najväč-
šia má priemer až 2,6 metra. Je to údajne najväčšie nálezisko 
kamenných gúľ v Európe – môžete ich vidieť v opustenom 
pieskovcovom lome Milošová – Megoňky (Prírodná pa-
miatka Megoňky), v pieskovcovo-zlepencovej skalnej stene 
v Prírodnej rezervácii Klokočovské skálie a na niekoľkých 
miestach voľne v lese. Viacerí sa nazdávajú, že ide o pozostat-
ky starodávnej vyspelej civilizácie alebo o dielo mimozem-
šťanov, ale v skutočnosti je to výtvor prírody, aj keď pôvod 
tohto geologického unikátu nie je doteraz úplne objasnený.

Územie, kde sa gule nachádzajú, patrí z geologického hľa-
diska do flyšového pásma, pre ktoré je typický vysoký obsah 
pieskovcov a ílovcov. Konkrétne sa na tomto území nachá-
dzajú najmä pieskovce, ktoré vznikli sedimentáciou (usá-
dzaním) na dne pravekého mora počas druhohôr a treťohôr. 
Okrem nich sú tu v menšej miere zlepence tvorené prevažne 
zrnami kremeňa. Kamenné gule sú preto tvorené pieskovcom 

a zlepencom a za ich vznik s najväčšou pravdepodobnosťou 
môžu tektonické pochody počas tvorby sedimentu pred vyše 
50 miliónmi rokov a nasledujúca tzv. guľovitá odlučnosť hor-
nín. Guľovitá odlučnosť znamená, že sa zo skalného masívu 
odštepujú menšie kúsky guľovitého tvaru. Ak by išlo napr. 
o bridlicovitú odlučnosť, odštepovali by sa ploché kamenné 
„plátky“. Otázne je, čo podmieňuje túto guľovitú odlučnosť. 
Pravdepodobne je podmienená nerovnomernosťami v skal-
nom masíve, ktoré sa vytvorili počas tvorby sedimentu spo-
mínanými tektonickými pochodmi. Pieskovce sa na seba po-
hybom sedimentov rôzne nabaľovali až vznikli väčšie gule, 
potom sa pohyb sedimentov zmenil a gule sa už ďalej ne-
zväčšovali. Ich okolie tak získalo trochu iné vlastnosti a preto 
existuje ostrá, ale voľným okom neviditeľná hranica medzi 
guľou a okolitou horninou. V jej mieste sa môže skalný masív 
rozrušiť a oddelí sa tak teleso guľovitého tvaru. Vedci tento 
jav ešte nevedia presne objasniť. Vy ho však môžete vidieť, 
stačí nastúpiť v Čadci na linku MHD Čadca – Milošová a vy-
stúpiť na konečnej zastávke.

V neďalekej obci Korňa sa nachádza prírodný povrchový 
výver ropy, jediný zachovaný v strednej Európe, sprevádzaný 
občasnými výronmi metánu. Je to dôkaz jednej z vlastností 
flyšového podložia – tzv. roponosnosti. V okolí bolo sprave-
ných aj niekoľko vrtov, ale ropa sa tu nenachádza v takom 
množstve, aby bola jej priemyselná ťažba rentabilná. 

Kde	na	Slovensku	žila	veľryba

Územie Slovenska (alebo aspoň jeho časť) sa ocitlo v mi-
nulosti pod hladinou mora niekoľkokrát, a preto sa aj u nás, 
v strede Európy, dajú nájsť skameneliny morských živočí-
chov. Bohaté nálezisko sa nachádza v Bratislave v Národnej 
prírodnej rezervácii Devínska Kobyla, ktorá sa týči nad súto-
kom Moravy a Dunaja. Na území Devínskej Kobyly bol pô-
vodne listnatý les, po zásahu človeka sú tu dnes najmä sucho-
milné a teplomilné lúky. Celá oblasť je chránená najmä kvôli 
výskytu rôznych chránených druhov rastlín a živočíchov, 
rastie tu napríklad 26 druhov orchideí z čeľade vstavačovi-
té. Zo živočíchov zaujme napríklad modlivka zelená, ktorá 

Geografia Geografia

MIMOZEMSKÉ GULE, ROPA A VEĽRYBY
alebo TIPY NA VÝLET

1. Kamenné gule, 2. Devínska Kobyla, 3. Kamenný vodopád

Kamenné gule z opusteného lomu Milošová – Megoňky

Korniansky ropný prameň
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je známa tým, že po párení často zožerie samčeka, a užovka 
stromová, náš najväčší had (môže byť dlhá až 1,5 metra).

Toto územie sa pod hladinou mora ocitlo dvakrát – najprv 
v druhohorách (pred 250 – 65 miliónmi rokov), o čom svedčia 
nálezy ľalioviek, lastúrnikov, amonitov a belemnitov, a po-
tom v mladších treťohorách (pred 30 – 14 miliónmi rokov, 
najmä pred 16 – 14 miliónmi), keď nad morom vyčnieval len 
vrchol Devínskej Kobyly. Nachádzajú sa tu dve významné 
náleziská – Štokeravská vápenka tvorená tromi opustenými 
lomami a pieskovcová terasa Sandberg, kde boli skameneliny 
objavené pri ťažbe piesku. 

Sandberg je najvýznamnejšie slovenské paleontologické 
nálezisko s pozostatkami treťohorných morských živočíchov. 
Boli tu nájdené skameneliny rôznych červov, hubiek, ježo-
viek, dierkavcov (numulitov) a lastúrnikov (hrebenatiek, ulit-
níkov aj ustríc). Z väčších živočíchov sa tu našli kosti a zuby 
viacerých rýb, zuby niekoľkých druhov žralokov, pozostatky 
tuleňa a stavec z chrbtice veľryby Mesocetus hungaricus. 

Toto územie bolo aj súšou, a preto sa na Devínskej Ko-
byle nachádzajú aj pozostatky dávnych suchozemských ži-
vočíchov. Zo stavovcov sú to druhy blízke dnešných antilo-
pám, nosorožcom a psovitým šelmám, mastodont (príbuzný 
slonom) a medzi najvýznamnejšie patria tri kostrové nálezy 
troch druhov opíc – dva druhy sú prapredkami dnešných gi-
bonov, ktoré tvoria prechodný článok medzi opicami a ľudo-
opmi, a tretím druhom je dryopitékus, predchodca dnešných 
ľudoopov.

Takmer všetko zaujímavé 
Devínskej Kobyly sa dá vi-
dieť na fyzicky nenáročnom 
náučnom chodníku, ktorý 
je dlhý asi 3,5 km a vedie 
z Devínskej Novej Vsi do 
obce Devín. 

Ďalšie „nálezisko“ druho-
horných amonitov je aj pria-
mo na budove hlavnej poš-
ty v Bratislave na Námestí 
SNP. Budova je obložená 
vápencom z Maďarska, 
v ktorom je možné vidieť 
skameneliny amonitov.

Sandberg

Kamenná	voda

Pred niekoľkými miliónmi rokov 
sa na Slovensku diali nevídané veci 
– liali sa skaly. A to konkrétne vo 
forme lávy v sopečných pohoriach. 
Najmladším z nich je Cerová vr-
chovina, ktorá vznikla v posled-
ných fázach sopečnej činnosti na 
Slovensku pred približne 2 až 6 miliónmi rokov.  Jej súčasťou 
je Národná prírodná rezervácia Šomoška nachádzajúca sa na 
hraniciach s Maďarskom neďaleko obce Šiatorská Bukovin-
ka. Najväčším prírodným skvostom Šomošky je kamenný 
vodopád tvorený stĺpcami čadiča, nazývaného aj bazalt. Ka-
menný vodopád je súčasťou hradného vrchu, na ktorého vr-
chole je hrad Šomoška z prelomu 13. a 14. storočia postavený 
z čadičových kvádrov. 

Vodopád uzrel svetlo 
sveta práve vďaka stavbe 
hradu, pretože bol odkry-
tý počas ťažby čadiča, 
ktorý bol použitý ako sta-
vebný materiál na hrad. 
Jeho vek sa odhaduje na 
približne 4 milióny rokov 
a je ukážkou tzv. stĺpco-
vitej odlučnosti typickej 
pre čadič, keď hornina 
vytvára útvary v podobe 
dlhých stĺpcov. Príčinou 
jeho vzniku bolo vytvo-
renie zlomov v pieskovci 
na povrchu, cez ktoré vystúpila čadičová láva a rozliala sa 
po povrchu. Na povrch sa však nedostala všetka láva, časť 
ostala v pukline, a preto chladla pomalšie ako láva na povr-
chu. Vznik stĺpcovitej odlučnosti je podmienený práve týmto 
pomalým chladnutím lávy, pričom kamenné stĺpy majú tvar 
päťbokých a šesťbokých hranolov. Kamenné stĺpy sa nachá-
dzajú na viacerých 
miestach Cerovej 
vrchoviny, ale tie-
to sú výnimočné 
svojimi malými 
rozmermi (približ-
ne 15 cm) a veľkou 
pravidelnosťou. 
Stĺpy sú navyše ob-
lúkovito prehnuté, 
čím vytvárajú z vo-
dopádu európsky unikát vysoký 9 metrov. 

Vodopád je možné vidieť pri prechode náučným chodní-
kom cez prírodnú rezerváciu dlhým 1,6 km, ktorý začína 
v Bukovinskej doline za Šiatorskou Bukovinkou a vedie až 
na hrad Šomoška. 

Na hradnom vrchu pod hradom Šomoška sa nachádza 
okrem kamenného vodopádu aj ďalšia „vodná atrakcia“, 
ktorou je kamenné more tvorené úlomkami čadiča na ploche 
40 x 100 m.

Lenka Veselovská
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Pre krásu ho ľudia často trhali alebo vykopávali, čím sa stal 
veľmi zriedkavým. Hovorí sa, že ho môžeme nájsť iba ná-
hodou. Stará povera tvrdí, že ak sa ho podarí nájsť mladému 
mužovi, dočká sa peknej ženy.

Na Slovensku patrí k úplne chráneným rastlinám, druhom 
európskeho významu. Spoločenská hodnota jedného jedinca 
je 99,58 €, čo predstavuje 3 000 Sk.

Dryádka	osemlupienková	–	pozostatok	doby	
ľadovej

Botanici ju odborne nazývajú Dryas octopetala. Rodový la-
tinský názov tejto rastliny Dryas pochádza z gréckej mytoló-
gie a vyjadruje označenie lesnej nymfy, dryády. V 18. storočí 
Linné použil názov Dryas v súvislosti s gréckym slovom drys 
– dub. Toto označenie sa vzťahuje na polotrváce kožovité lis-
ty tejto rastliny, ktoré sú podobné dubovým. Druhový názov 
octopetala sa vzťahuje na osem korunných lupienkov kvetu. 

Dryádka osemlupienková (Dryas octopetala)

Tento nízky kríček (vysoký iba 2 – 10 cm) s veľmi roz-
konáreným kmienkom často tvorí rozľahlé vankúšovité trsy.  
Vyskytuje sa prevažne v subalpínskom až alpínskom stupni 
na vápencoch a dolomitoch. Na Slovensku ju môžete vidieť 
v Malej a Veľkej Fatre, Západných a Belianskych Tatrách, 

Črievičník	papučkový	–	kráľ	našich	orchideí

Prvá časť latinského rodového mena tejto vzácnej rastliny 
Cypripedium calceolus vraj súvisí s antickou bohyňou lásky 
Afroditou, ktorej patril ostrov Kypros. Ju, ako obyvateľku 
tohto ostrova, nazývali Kypris. Druhá časť rodového názvu 
pochádza od slova pedilon – papučka.

Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

Táto trváca bylina prežíva obdobie vegetačného pokoja 
plazivým šupinatým podzemkom s mnohými koreňovými 
vláskami. Dorastá do výšky 15 – 50 cm. Na dužinatej stonke 
vyrastajú tri až štyri striedavé listy, ktoré sú sediace, objíma-
vé so širokou pošvou. Ich tvar je široko elipsovitý až kopijo-
vitý.

Najnápadnejším orgánom tejto rastliny je kvet, ktorý svo-
jimi rozmermi patrí k najväčším v celej rastlinnej ríši na Slo-
vensku. Vyrastá v pazuche lupeňovitého listeňa. Žltý pysk je 
tri až štyri centimetre dlhý, papučkovito vyhĺbený, v spodnej 
časti veľmi vypuklý. Päť okvetných lístkov má červenú farbu 
a dĺžku od troch do piatich centimetrov. 

Kvitne od mája do júla. Pre svoj život potrebuje symbiózu 
s hubami a baktériami. Veľmi zaujímavý je spôsob jeho ope-
lenia. Pri návšteve kvetu hmyz spadne do dutiny, ktorá tvorí 
pascu. Späť sa kvôli hladkým a strmým stenám dostať ne-
môže. Jediná cesta smerom k vonkajšiemu svetu vedie mies-
tom, kde sú uložené rozmnožovacie orgány. Tam zanechá peľ 
z predchádzajúceho kvetu, čím dôjde k opeleniu. Slabší hmyz 
sa často prilepí na lepkavý peľ a zahynie. Ťažký hmyz spadne 
na spodok dutiny, ktorú pretrhne, a vypadne z nej von. K ope-
leniu nedôjde, neopelené kvety zostávajú dlho v plnej kráse. 
Tie kvety, ktoré sú opelené, rýchlo vädnú a menia sa na suchý 
pukavý plod tobolku. Semená rozširuje vietor.

Črievičník papučkový patrí k polovýslnným rastlinným 
druhom, rozšírený je na vápencoch a dolomitoch od nížin až 
po horský stupeň. Rastie najmä v bučinách a v zmiešaných 
lesoch, v krovinách i na okrajoch lesov. Na Slovensku sa 
vyskytuje v oblasti západoslovenských a stredoslovenských 
vápencov a dolomitov, v Slovenskom krase, v povodí Hor-
nádu a na Pieninách. Fotografia ho zachytáva neďaleko obce 
Vernár v okrese Poprad pri jednej zo vstupných brán do ná-
rodného parku Slovenský raj.

Biológia Biológia

SKVOSTY V RASTLINNEJ RÍŠI

Rozľahlé trsy môžu zaberať až niekoľko štvorcových metrov
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v Chočských vrchoch, na Muránskej planine a ojedinele i vo 
Vysokých Tatrách. Rastie na sutinových poliach, na bralách 
a balvanitých sutinách i na kamenistých holiach. Pri jej pozo-
rovaní a najmä fotografovaní je často potrebná i dávka odva-
hy a horolezeckého majstrovstva.

Kvitne od mája do augusta. Patrí k priekopníckym druhom, 
nadzemnou zakoreňujúcou stonkou pokrýva sutinu. Je veľmi 
odolná voči vetru, dobre znáša sucho i chlad. Fosílne nálezy 
dokazujú, že existovala už v predposlednej, ale najmä v po-
slednej dobe ľadovej. Po ústupe ľadovcov – v tzv. dryasovej 
dobe – bola vedúcou rastlinou.

Rastie veľmi pomaly, storočné kmienky majú priemer iba 
3 centimetre. Na Slovensku je úplne chránená. Zaradená je 
k druhom národného významu, pričom spoločenská hodnota 
jedinca dosahuje 26,56 € (800 Sk). 

Horec	bodkovaný	–	ozdoba	hôr	i	potrava	svišťov

V odborných kruhoch je známy pod latinským názvom Gen-
tiana punctata. Rodový latinský názov Gentiana pochádza od 
mena ilýrskeho kráľa Gentisa, ktorý žil okolo roku 500 pred 
naším letopočtom a odporúčal horec ako účinný liek proti 
moru. Druhový názov punctata – bodkovaný – súvisí s fialo-
vými bodkami, ktoré sa vo veľkom počte vyskytujú na jeho 
mohutných žltých kvetoch vyrastajúcich na vrchole byle vo 
zväzočkoch v pazuchách horných listov. 

Celá rastlina dosahuje výšku asi 20 – 60 cm. Z hrubého pod-
zemku vyrastá priama stonka, ktorá je slabo hranatá a dutá. 
Bazálne listy sú malé, vyššie postavené veľké, sediace. Tvar 
čepele je vajcovitý, končistý. Pozorovateľ si na listoch môže 
ľahko všimnúť výrazné žilky, ktorých býva päť.

Kvitne od júla až do septembra, v tomto období je ozdobou 
hôr i pastvou pre oči okoloidúcich turistov. Kvety sa otvárajú 
len pri dennom svetle. Večer alebo pri zamračenom počasí, 
daždi, ľadovci a silnom vetre sa zatvárajú. Opelenie zabezpe-
čujú čmele a motýle. Po opelení a oplodnení sa kvety menia 
na suché pukavé plody s väčším počtom semien – tobolky. 

Jedince sa rozmnožujú vystreľovaním semien z rastliny alebo 
ich rozširovaním vzdušnými prúdmi.

Milovníci prechádzok v prírode, najmä vysokohorskí turis-
ti ho môžu vidieť v Nízkych Tatrách, vo Vysokých Tatrách 
i v Belianskych Tatrách. Rastie od horského až po alpínsky 
stupeň hlavne na žulovom podklade, výnimočne aj na vápen-
coch, často medzi kosodrevinou. Je obľúbenou zložkou po-
travy pre svišťa vrchovského.

Horec bodkovaný – obľúbená  potrava svišťa vrchovského

Liečivé účinky tejto rastliny sú pomerne známe už veľmi 
dávno – extrakt z hrubého podzemku sa využíva ako súčasť 
liečivých čajov a žalúdočných likérov. Liehovinám dodáva 
zvláštnu chuť a vôňu. Pre túto významnú vlastnosť ho v mi-
nulosti ľudia na niektorých miestach takmer úplne vyhubili.

V súčasnosti sa vyskytuje dosť vzácne. Vo voľnej prírode 
na území Slovenska sa zbierať nesmie, patrí k úplne chrá-
neným druhom národného významu. Spoločenská hodnota 
jedného jedinca dosahuje 26,56 € (800 Sk).

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

Biológia Biológia

Kvet horca bodkovaného

Horec bodkovaný (Gentiana punctata)
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V jednotlivých riadkoch doplňte rodové názvy rastlín, ktorých 
opis a fotografie sa nachádzajú na tejto dvojstrane. Tajničku 
tvorí rodový názov jednej rastliny. Ak nám do konca júla za-
šlete na našu e-mailovú adresu sutaz@mladyvedec.sk alebo 
poštou znenie tajničky a názvy jednotlivých rastlín, zaradíme 
vás do žrebovania o ceny – tričká a perá Mladý vedec.

1. Trváca bylina, kvitne v máji až v októbri. Listy má kon-
čisté, na okraji hrubo pílkovité. Kvety sú drobné, zelenkasté, 
zoskupené do jahňadovitých zložených strapcov. Celú rast-
linu pokrývajú pŕhlivé chĺpky, preto listy aj vňať zbierame 
v rukaviciach. Rastie hojne od nížin až po alpínsky vegetač-
ný stupeň, najmä v blízkosti ľudských sídlisk a vo vlhkých 
lesoch. Ľudovo sa používa celá rastlina, a to ako depuratí-
vum, metabolikum, hemostatikum, antireumatikum (šľahanie 
čerstvou vňaťou) a kozmetikum (proti vypadávaniu vlasov 
a tvorbe lupín). Mladé rastliny sa môžu používať ako šalát. 
Zaraďujeme ju do čeľade žihľavovité (Urticaceae).

2. Ker vysoký 1 – 3 m, niekedy stromčekovitý, pokrytý dre-
vitými ostňami. U nás sa vyskytuje hojne na medziach, past-
vinách, krovinatých stráňach a na okrajoch lesov. Listy sú 
striedavé, nepárno perovito zložené, na okraji pílkovité. Kve-
ty pravidelné, päťpočetné, majú päť voľných kališných líst-
kov a päť voľných korunných lupienkov ružovej alebo bielej 
farby. Majú veľa tyčiniek a jeden piestik. Zbierajú sa plody – 
šípky, ktoré obsahujú veľké množstvo vitamínu C. Po usušení 
sa z nich robí odvar. Používa sa pri chorobách z nachladnutia, 
pri jarnej únave, pri infekcii močových ciest. Patrí do čeľade 
ružovité (Rosaceae).

3. Patrí k trvácim byli-
nám. Byľ je asi 30 cm 
vysoká, listy dlhostop-
katé, celistvookrajo-
vé, nepárno perovito 
zložené, elipsovitého 
tvaru. Drobné žlté 
kvety sú zoskupené 
do súkvetia hlávka. 
Plod je jednosemenný 
až dvojsemenný struk. 
Rastie hojne na tráv-
natých stráňach a na 
suchých lúkach od ní-
žin až vysoko do hôr. 
V horských krajoch sa 
pestuje na poliach ako 
krmovina pod menom 
„žltá ďatelina“. Zbie-
rajú sa kvetné hlávky bez podporných listov. Pôsobí ako der-
matikum, diuretikum, depuratívum a metabolikum. Používa 
sa na dezinfekciu a vymývanie rán i na kloktanie pri zápale 
mandlí. Zaraďujeme ju do čeľade bôbovité (Fabaceae).

4. Patrí k prvým jarným 
bylinám. Z podzemku 
vyrastá šupinatá ston-
ka – stvol, na ktorej 
vyrastá zdanlivo jeden 
žltý kvet, v skutočnos-
ti je to však súkvetie 
úbor. V strede sú rúr-
kovité a po obvode ja-
zykovité kvety. Plody 
sú páperisté nažky. Až 
po odkvitnutí kvetov 
vyrastajú listy, kto-
ré sú veľké, stopkaté, 
srdcovito okrúhlasté, 
zubaté, bielo plstnaté. 
Rastie hojne na vlh-
kých hlinitých strá-
ňach, pri brehoch poto-

KRÍŽOVKA

Súťaže Súťaže
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Súťaže Súťaže

kov, v priekopách i pri cestách. V marci a v apríli sa zbierajú 
kvety bez stopiek, v júni a v júli listy so stopkami. Ich účinok 
je najmä odhlieňovací. Používajú sa proti kašľu, pri astme 
a pri zápale priedušiek. Zaraďujeme ju do čeľade astrovité 
(Asteraceae).

5. Trváca bylina, vysoká 
15 – 30 cm. V zemi má 
podzemok a vretenovitý, 
dužinatý koreň, ktorý po 
poranení roní biele mlie-
ko (podobne ako celá 
rastlina). Stonka je dutá, 
bezlistá – stvol. Listy 
vyrastajú v prízemnej 
ru žici, z oboch strán sú 
pomerne hlboko vykra-
jované. Stvol je zakon-
čený veľkým žltým úbo-
rom, ktorý je tvorený 
samými jazykovitými 
kvetmi. Po odkvitnutí sa 
menia na plod – páperis-
té nažky s chocholcom, 
ktoré po dozretí vytvárajú „páperisté gule“. Kvitne celú jar 
a často ešte raz v jeseni. Zbiera sa celá rastlina, má žlčopudné 
a močopudné účinky a zastavuje krvácanie. Listy obsahujú 
veľa vitamínu C, mladé sa môžu konzumovať vo forme ša-
látu. Sušený koreň sa používa pri výrobe kávovej náhrady. 
Zaraďujeme ju do čeľade astrovité (Asteraceae).
 

6. Trváca bylina, dorastá do výšky 30 – 60 cm. Byľ je priama, 
rozkonárená, ochlpená. Listy sú protistojné, stopkaté, vajco-
vité. Kvety sú drobné, ružovej až fialovej farby, príjemnej 
korenistej vône. Tvoria paprasleny, zoskupené do hlávok, 
ktoré vytvárajú metlinu vidlíc. Plody sú štyri tvrdky. Rastie 
na okrajoch lesov, zväčša na  suchších miestach, obľubuje 
vápenité pôdy s dostatkom živín. Niekde sa pestuje, a to zo 
semien alebo delením starých trsov. Zbiera sa kvitnúca vňať, 
ktorá sa odrezáva, viaže do zväzočkov a rýchlo suší. Má od-
hlieňovacie účinky 
– používa sa pri zá-
paloch dýchacích 
ciest, ako kloktadlo 
i na inhaláciu. Pod-
poruje trávenie. Má 
priaznivý vplyv na 
psychiku – pôsobí an-
tidepresívne, upoko-
juje a zlepšuje náladu. 
Využitie má i v koz-
metike (mydlárstvo) 
a v potra vinárstve – 
u nás sa používa ako 
korenie v kuchyni pod 
obchodným názvom 
oregano. Zaraďujeme 
ju do čeľade hluchav-
kovité (Lamiaceae).

7. Trváca, polieha-
vá bylina, dlhá 10 až 
40 cm. Listy sú stop-
katé, spodné ob lič-
kovité, vyššie okrúh-
lo srdcovité, hru bo 
vrúbkované. Kve ty 
sú zoskupené po nie-
koľkých, sedia v pa-
zuchách listov. Majú 
päťzubý kalich a pys-
kovitú korunu modro-
fialovej farby. Rastie 
hojne po celej Európe, 
v kroví, v lesoch, poz-
dĺž ciest. Zbiera sa 
vňať – v čase plného 
rozkvetu, od apríla do 
júla. Vnútorne sa po-
užíva pri zápaloch dýchacích ciest, pri kašli a pri zahlienení. 
Tiež sa používa ako kloktadlo pri zápaloch ústnej dutiny. Za-
raďujeme ju do čeľade hluchavkovité (Lamiaceae). 

8.Trváca bylina vysoká 15 – 25 cm. Má tenký plazivý a roz-
konárený podzemok, z ktorého každý rok vyrastajú dva veľké 
elipsovité listy s dlhými stopkami a kvetonosný stvol, kto-
rý je kratší ako listy. Kvety majú bielu farbu, sú ovisnuté, 
zvončekovitého tvaru, usporiadané do 5 – 8 početných jed-
nostranných strapcov. Kvitne v máji a v júni. Plody sú červe-
né bobule s modrými semenami. Rozšírená je takmer po celej 
Európe, hrozí jej však vyhubenie, preto je zákonom chránená. 
Často sa pestuje aj v záhradkách. 

Predmetom zbe-
ru je vňať, ktorá 
obsahuje 17 karde-
nolidových hete-
rozidov, z ktorých 
sa najčastejšie 
vyu žíva konvala-
toxín. Používa sa 
ako zložka kardi-
otoník, diuretík 
a iných prípravkov 
vo farmaceutic-
kom priemysle, 
avšak jej použitie 
v ľudovom lieči-
teľstve je neprí-
pustné. Celá rastli-
na obsahuje veľmi 
prudké jedy, ktoré 
sa dostanú z na-
trhanej kytičky aj 
do vody vo váze. Preto ich nikdy netreba dávať do pohárov, 
z ktorých sa pije. Kvety sa používajú aj vo voňavkárstve pri 
výrobe parfumov. Zaraďujeme ju do čeľade ľaliovité (Lilia-
ceae).

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

11



Pri rôznych prírodovedných aktivitách 
(napríklad v rámci biologickej olympi-
ády, kategória E, odbornosť botanika) 
sa často môžete stretnúť s požiadavkou 
zhotovenia klasického herbára rastlín.

V domácich podmienkach na sušenie 
a lisovanie rastlín veľmi dobre slúži 
svojpomocne zhotovený tzv. „herbáro-
vý lis“. Je vyrobený z dvoch rovnakých 
drevených dosák obdĺžnikového tvaru 
rozmerov 21 cm x 36 cm, hrúbky asi 
1,5 – 2 cm, ktoré sú v rohoch prevŕtané. 
V každej doske sú štyri kruhové otvo-
ry s priemerom 1,2 cm, ktoré umožnia 
spojenie dosiek pomocou dlhých skru-
tiek (17 cm) a krídlových matíc s pod-
ložkami. V prípade potreby je možné aj 
použitie dlhších skrutiek, treba si však 
dobre zvážiť priestorové možnosti.

Keď chceme lisovať viac exemplárov 
v rovnakom čase, okrem drevených do-
siek spomenutých vyššie použijeme ešte 
preglejky obdĺžnikového tvaru rozme-
rov 17 cm x 29,5 cm, ktoré mám umož-
nia lisovanie viacerých rastlín v jednom 
herbárovom lise nad sebou. Preglejky 
musia mať menšie rozmery ako drevené 
dosky, aby bolo možné ich umiestnenie 
medzi doskami. Maximálne rozmery 
preglejkových obdĺžnikov sú ohraniče-
né tak, aby vrcholy týchto obdĺžnikov 
boli z vnútornej strany otvorov na skrut-
ky v drevených doskách.

Na spodnú preglejku položíme no-
vinový, prípadne pijavý papier a jeden 
exemplár rastliny. Prikryjeme novino-
vým papierom a druhou preglejkou.

Postupne ukladáme striedavo ďalšie 
vrstvy novinových papierov, rastlín, 
novinových papierov a preglejok. Na 
poslednú preglejku položíme drevenú 
dos ku. Upevnenie dosiahneme použitím 
krídlových matíc. Spojenie dotiahneme 
na maximum, aby bolo čo najpevnejšie, 
a tým umožnilo čo najlepšie lisovanie.

Ideálne je, keď rastliny môžeme pone-
chať v lise aspoň dva až tri týždne (pod-
ľa mojich skúseností najkrajšie vyzera-
jú rastliny, ktoré sú v lise čo najdlhšie). 
Denne by sme ich však mali prekladať 
na nové suché papiere. Vlhké použité 
necháme zatiaľ vyschnúť a v prípade 
potreby môžeme použiť opäť. Príliš po-
krčené však nie sú vhodné na opakova-
né použitie, pretože by mohli deformo-
vať tvar rastlín. Pred koncom lisovania 
interval výmeny papierov môžeme pre-
dĺžiť, lebo vlhkosť rastlín sa s pribúda-
júcou dĺžkou lisovania zmenšuje.

Dlhodobé skúsenosti s používaním 
tohto lisu ma presvedčili o výhodnosti 
takéhoto spôsobu tvorby herbárových 
položiek. Pri dodržaní všetkých vyššie 
spomenutých pravidiel bývajú exem-
pláre veľmi pekné a ich trvácnosť je 
dlhá – takto vyrobené herbárové polož-
ky prežili už štvrťstoročie.

HERBÁR RASTLÍN SVOJPOMOCNE

Biológia

Výhodou takéhoto spôsobu lisovania 
je tiež uloženie rastlín na jednom mies-
te. Ako podklad pod sušené a vylisované 
rastliny je možné pou žiť klasické pevné 
papiere rozmerov A4, prípadne A3.

Vylisované rastliny je vhodné po celej 
obdĺžnikovej ploche prilepiť širokou le-
piacou páskou. Vzniknú tak veľmi pek-
né herbárové položky, ktorých povrch 
pripomína priesvitnú fóliu. S takýmito 
herbárovými položkami sa veľmi dob-
re manipuluje, sú trváce a odolné proti 
poškodeniu.

Každú herbárovú položku doplníme 
údajmi o danej rastline. K „povinným“ 
údajom patria slovenský a latinský ná-
zov rastliny, miesto a dátum zberu. Ako 
„doplnkové“ údaje môžeme uviesť če-
ľaď a meno zberateľa.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža 

Herbár rastlín z roku 1983 a ukážka jednej položky
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Dalo by sa povedať, že v súčasnosti záujem o matematiku 
a fyziku utícha, ale to asi nie je prípad čitateľov Mladého 
vedca. Možno ste to vedeli alebo aj nie, ale na Slovensku 
existuje hŕstka mladých nadšencov, ktorí sa svojou dobrovoľ-
nou činnosťou snažia zmeniť pravdivosť tvrdenia z úvodnej 
vety. Pripravujú Pikomat a Pikofyz, celoslovenské semináre 
z matematiky a fyziky pre žiakov základných škôl. Zapojiť 
sa môže ktokoľvek, kto má guráž a chuť zmerať si svoje sily 
v riešení úloh, ktoré vôbec nie sú podobné tým školským. 
Riešiteľ totiž potrebuje nielen ovládať preberané učivo, ale 
zapojiť aj kúsok kreativity pri riešení úloh a písaní ich riešení 
aj s vysvetlením. Na oplátku nedostane iba body, ale aj ko-
mentár od opravovateľov, ktorý obsahuje pochvaly za pekné 
a netradičné nápady pri riešení, či vysvetlenie, prečo nebolo 
riešenie správne, spolu s nápadmi na zlepšenie.

Pikomat a Pikofyz nie sú iba o počítaní príkladov. Najlepší 
riešitelia majú možnosť zúčastniť sa sústredení. Tam sa im 
otvárajú možnosti získať množstvo nových zážitkov z hrania 
netradičných hier a športov, no nielen to. Nájdu si nových 
priateľov s podobnými záujmami a získajú tiež užitočné ve-
domosti z matematiky a fyziky, na ktoré v škole nie je dosta-
tok času. V nasledujúcej reportáži od riešiteľky a účastníčky 
Peti si priblížime atmosféru už spomínaného sústredenia.

Pirátske	sústredenie

Počas jedenástich, poväčšine horúcich letných dní sa Brezo-
vá pod Bradlom stala veľmi nebezpečným miestom. Bola do-
časným sídlom pirátov, ktorí si sem priviedli 26 mladých ľudí 
snažiacich sa zaučiť tomuto neľahkému životnému štýlu. 

Hneď na začiatku im bolo vysvetlené, že to nie je nič pre 
slabé povahy a neisté osobnosti… Očakávalo sa od nich pre-
ukázanie užitočných schopností, na základe ktorých si ich 
ôsmi skúsení piráti vybrali do posádok. Tie boli štyri a niesli 
názvy Cuius rei?, 8 nezvestných, Co? Né. Kdo to je? a Pi-
rátske Trepě - ə. Dočasne najdôležitejšou úlohou usilovných 
učňov bolo prebudiť tímového ducha, zžiť sa so svojou sku-
pinkou a preukázať súdržnosť. Zišlo sa to pri mnohých dô-
ležitých úlohách, napríklad pri 
stavbe lode, ktorú mali v nasle-
dujúcich dňoch využívať, keď 
získavali povolenie o zakotve-
nie lode v prístave, pri obchodo-
vaní s tovarom, ale aj keď riešili 
rôzne iné problémy. 

Pre pirátov je veľmi dôležitá aj matematika a schopnosť 
rozmýšľať v každodenných situáciách, a tak sa o svojich uč-
ňov starali aj po tejto stránke. Tí absolvovali rôzne zaujímavé 
prednášky, matematický program a mnoho ďalších namáha-
vých vecí. Popri tomto všetkom si však potrebovali oddých-
nuť od rozmýšľania, a tak sa rozhodli pre pirátske športy. Tie 

taktiež neboli rovnaké ako športy, 
ktoré poznáte. Piráti sa zabávali pri 
hraní rugby a futbalu, ale ani jeden 
z týchto športov nehrali klasickým 
spôsobom – mali svoje vlastné pra-
vidlá.

Ako šli dni, učni sa zlepšovali, až si piráti povedali, že po-
trebujú aj poriadne vzdelanie, takže ich všetkých prihlásili na 
Vysokú školu pirátstva. Nebola to, ako to už u pirátov býva 
zvykom, obyčajná vysoká škola. Piráti ju totiž mali vyštudo-
vať za síce jeden, ale dlhý a najmä náročný deň, ktorý mali 
ukončiť štátnicami a neskôr aj promóciami. Museli sa zúčast-
niť 16 prednášok (vrátane svojich vlastných), pričom každý 
musel prednášať najmenej tri z nich, no to na titul rozhodne 
nestačilo! Svoje nadobudnuté vedomosti ešte mali prezento-
vať pri štátniciach. Mohli byť ocenení rôznymi titulmi. To, 
ktorý dostali, záviselo od počtu ich prednášok a úspešnosti na 
štátniciach. Keďže učni (v tomto prípade študenti) boli šikov-
ní, všetci boli po štátniciach odmenení titulom a piráti boli ko-
nečne spokojní. A tak ich učili využívať čerstvo nadobudnuté 
poznatky, až kým neprišiel čas, keď mali ukázať, čo všetko sa 
naučili, ako sa pritom spoznali, ako utužili posádky.

V ten deň boli učni infor-
movaní o skutočnosti, že 
hľadajú draka strážiaceho 
veľmi cenný poklad. Na zá-
klade ôsmich indícií si ešte 
pred obedom stihli nakresliť 
mapu, ktorá označovala 
miesto možného výskytu 
draka a s ním, samozrejme, pokladu. Všetci sa ho vybrali 
hľadať. Putovali a putovali, až kým sa nedozvedeli, že drak 
stále úspešne uniká. Neskôr sa im podarilo poraziť ho. Piráti 
boli spokojní. Ba dokonca až nadmieru spokojní a ešte v ten 
večer všetkých učňov prehlásili za čestných pirátov. A keďže 
sa už medzičasom stihli spoznať, dovolili im vytvoriť nové 
posádky. Tie boli tiež štyri: Kessi, Preskočte ma, Holky z naší 
školky a –Yho banda.

A tak piráti lúpili, bojovali a lúpili a bojovali (kým im 
z toho nezačínalo tak trochu preskakovať), až si starí piráti 
uvedomili, že tí mladí sa k sebe nevedia správať. Zorganizo-
vali im kurz slušného správania a etikety (nasledovaný výuč-
bou valčíka), po ktorom sa mali zúčastniť veľkolepého bálu. 
Piráti sa teda zabávali, tancovali a užívali si, pretože vedeli, 
že ich pobyt už nepotrvá dlho. Deň po bále ich čakala veľmi 
dôležitá úloha – zbaviť sa všetkých mlokov, ktoré napadli ich 
lode. Mlokov sa im po náročnom boji podarilo poraziť a už 
ich nečakalo nič, iba odchod domov... A tak je svet bohatší 
o 26 pirátov.

Ako	sa	stať	riešiteľom?

Ak ste piataci až deviataci na základnej škole, alebo chodíte 
do prímy až kvarty osemročných gymnázií, a riadky, ktoré ste 
práve čítali, vás zaujali, môžete sa pridať do rodiny riešiteľov 
Pikomatu a Pikofyzu. Je to len na vás. Zadania prvej série ma-
tematického seminára Pikomat pre 7. – 9. ročník uvádzame 
v tomto čísle časopisu. Zadania Pikomatu pre 5. – 6. ročník  
a prvá séria fyzikálneho seminára Pikofyz v dobe uzávierky 
tohto čísla Mladého vedca ešte neboli dokončené, ale kon-
com augusta ich budete môcť nájsť na internetovej stránke 
www.p-mat.sk. Zatiaľ si môžete pozrieť ukážkové príklady 
z Pikofyzu na konci tohto článku.

PIKOMAT A PIKOFYZ
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Zadania	1.	série	zimnej	časti	27.	ročníka,	kategória	7	–	9

Milý, snáď budúci riešiteľ Pikomatu! Na týchto miestach ti 
prinášame zadania prvej série korešpondenčného seminára 
Pikomat. Dúfame, že ťa príklady zaujmú natoľko, že nám zaš
leš aj ich riešenia.

Keďže ešte nejde o definitívnu verziu zadaní, chceli by 
sme ťa poprosiť, aby si sa koncom augusta pozrel na stránku 
www.pmat.sk/pikomat, kde budú v priebehu prázdnin zverej-
nené oficiálne zadania (zmeny v úlohách však budú minimál-
ne), môžeš sa tam pozrieť aj na pravidlá seminára, prípadne 
do archívu zadaní. Termín odoslania riešení úloh prvej série 
bude koncom septembra.

V jednom malom meste na úpätí Inovca (toho Pohronské-
ho, nie Považského) bývajú dvaja nerozluční kamaráti Janči 
a Gusto. Chodia spolu do školy, kde málokedy dávajú pozor 
a radšej vždy vymýšľajú, čo budú robiť poobede po škole. 
Väčšinou snívajú o volejbale, pretože volejbal je jednou z ich 
„životných lások“. Volejbalové tréningy však cez sviatky 
a prázdniny nebývajú, a tak si naši dvaja kamaráti musia vy-
myslieť inú zábavku. O nápady nikdy nebola núdza, a pretože 
obaja radi robia na záhrade, tak si občas kreslia, ako by ich 
vlastné záhrady v budúcnosti mohli vyzerať. Treba na nich 
však bonznúť, že sú to matematici, a preto ani ich návrhy 
záhrad nebudú vyzerať obyčajne, rozhodne nie ako štvorec 
alebo obdĺžnik. Geometrické útvary v ich fantázii nepoznajú 
hraníc.

Príklad	S1:	Návrh

Tentokrát zobrali trojuholní-
kový papier, ktorého sieť sa 
skladá z rovnako veľkých rov-
nostranných trojuholníkov, 
a kreslia si naň lichobežníky 
(lichobežník je útvar, ktorý má 
dve strany rovnobežné – volá-
me ich základne, a dve zvyšné 
strany rôznobežné – voláme ich 
ramená). Dohodli sa, že všetky 
strany lichobežníka budú ležať 
na hranách trojuholníkového 
papiera. Lichobežník vieme zadať ako štvoricu (a, b, c, d), 
kde a je dĺžka dlhšej základne, b je dĺžka kratšej základne a c 
a d sú dĺžky ramien.

Aký je vzťah medzi dĺžkami strán lichobežníka a tým, koľ-
ko obsahuje malých trojuholníkov? Napríklad lichobežník na 
obrázku má strany (3, 1, 2, 2) a obsahuje 8 malých trojuhol-
níkov.

Keď už na nich aj doma dolezie nuda, vyberú sa na turis-
tiku. Niekedy idú autobusom, inokedy kráčajú aj celé dni, 
len aby prišli niekam, kde ešte nikdy neboli. Tentoraz sa cez 

Štiavnické a Kremnické vrchy vydali až do Humenného. 
Hoci tadiaľ už mnohokrát išli, radi sa tam vracajú, a kto to 
tam pozná, určite vie prečo...

Ako tak šli popri Štiavnických jazerách, zrazu zbadali 
zvláštneho človeka. Predstavil sa im ako Juro, rodák z Ban-
skej Štiavnice, bývalý baník. Už bol na dôchodku, keď sa 
vrátil k svojej obľúbenej činnosti z detstva – pozorovaniu fáz 
Mesiaca. Chlapcov na ňom zaujalo práve to, že videli, ako 
vešia mesiac v tvare kosáka – polkružnice – na svoju chatu. 
Spýtali sa ho, prečo to robí.

„Jaj chlapci, každý deň vystavím tú fázu Mesiaca, ktorá 
bude ešte v tú noc na oblohe,“ odvetil Juro. Chlapcov to sa-
mozrejme zaujalo, a tak sa s ním dali do reči. Strávili tak asi 
hodinu, no pocítili, že nadišiel čas, aby pokročili vo svojom 
putovaní. Dá sa povedať, že ich Banská Štiavnica volala, pre-
tože akurát keď si uvedomili, že sa musia pohnúť ďalej, za-
čal sa doďaleka rozliehať zvuk zvonov štiavnického kostola. 
Oznamoval príchod noci a naši kamaráti si uvedomili, že je 
čas nájsť si nejaké miesto, kde by mohli prespať.

Príklad	S2:	Mesiac

Janči dal Gustovi cestou do mesta úlohu, ku ktorej ho inšpi-
roval mesiac vystavený na Jurovej chatrči. Jej zadanie bolo: 
„Umiestni 5 polkružníc do roviny tak, aby mali čo najviac 
priesečníkov, pričom polkružnice nesmú mať prekryv (to zna-
mená, že nemajú nijaký spoločný kružnicový oblúk).“ Doká-
žete to i vy? Dotyk polkružníc nepovažujeme za pretnutie, toto 
sa týka aj krajných bodov polkružníc.

Štiavnicu už navštívili mnohokrát a toto mesto zbožňova-
li, preto sa zhodli, že prespia v starom známom Skautskom 
dome. To je miesto pre skautov a pocestných kúsok od centra 
Štiavnice. Jeho majiteľ je vtipkár, a keďže Janči s Gustom mu 
boli sympatickí, ponúkol im nocľah zadarmo pod podmien-
kou, že vyriešia jeho úlohu.

„Super!“ povedal Gusto, ktorý už bol rozbehnutý v riešení 
úloh. „Máme to my ale šťastie.“

Janči sa len uškrnul a veľmi ho zaujímala nasledujúca úlo-
ha:

Príklad	S3:	Majiteľova	úloha

„Tak, vy mudrlanti,“ hovorí im majiteľ, „ktoré prirodzené 
čísla sa nedajú napísať ako súčet niekoľkých (dvoch alebo 
viacerých) po sebe idúcich prirodzených čísel? Pokiaľ sa čís-
lo dá zapísať takýmto spôsobom, ako jednoducho nájdeme 
jeho rozklad na príslušné sčítance?“

„To je jednoduché,“ zasmial sa Gusto.
A asi naozaj bolo, pretože chlapci mu povedali správnu 

odpoveď v priebehu pár minút. Potom vyšli po schodoch až 
do podkrovia, kde si nechali veci, a keďže vôbec neboli una-
vení, zbehli naspäť do mesta pohľadať, čo by si zobrali na 
pamiatku so sebou. Toľko sa motali po meste, až sa dostali 
na miesto, kde ešte nikdy neboli. Nachádzali sa v dlhej úzkej 
uličke, kde steny pokrýval mach a šum mesta bolo ledva po-
čuť. Gusto zrazu začal triasť Jančiho rukávom.

„Janči, pozri!“

Súťaže Súťaže
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„Skoro nič nevidím, je tu dosť tma. Hovor, ty pako, čo si 
zbadal?“

„Antikvariát!“
„Tak ho poďme preskúmať,“ usmial sa Janči.
Vošli do hnedých dverí, za ktorými im do nosov vrazil pach 

starých, zatuchnutých kníh, a okolo nich sa na policiach na-
chádzali rôzne veci pokryté hrubšou vrstvou prachu. Zapáči-
lo sa im to a hneď sa začali prehrabávať v knihách.

Ozval sa nadšený Jančiho výkrik a Gusto odtrhol zrak od 
zbierok nôt známych svetových autorov, ako sú Mozart alebo 
Brahms.

„Čo sa deje?“
„Poď sa pozrieť, akú skvelú knihu som našiel!“
Gusto podišiel k Jančimu a zbadal pestrú knihu v jeho ru-

kách. Nápis na nej hlásil: Čísla, hádanky a rébusy. Keď túto 
knihu náhodne otvorili, objavili túto úlohu:

Príklad	S4:	Kniha

Zober si akékoľvek trojciferné číslo, ktoré sa nečíta rovnako 
odpredu aj odzadu. Napíš ho odpredu aj odzadu, a potom 
odčítaj menšie z týchto čísel od väčšieho a dostaneš číslo Č. 
Napíš číslo Č odzadu a sčítaj ho s číslom Č. Čo dostaneš? 
Vieš vysvetliť prečo?

Chlapcov kniha zaujala, a tak si ju zobrali so sebou. Vonku 
už vládla tma, no ešte vždy bolo priskoro vrátiť sa do Skaut-
ského domu, a tak sa vybrali na ich najobľúbenejšie miesto 
v celej Štiavnici. Týmto miestom bola čajovňa. Chlapci boli 
veľkí „čajičkári“ a ich nadšenie z nájdenej knihy sa ešte zná-
sobilo, keď sedeli v čajovni a listovali si v nej.

Zrazu Janči zbadal malý kaktus učupený v rohu na okne. 
Všimol si ho najmä vďaka tomu, že práve kvitol a bol posiaty 
malými bielymi kvietkami. Napadlo mu, že by vynikal v ich 
záhrade, a tak sa spýtal Hanky, dievčaťa, ktoré ich obsluho-
valo, koľko by stál.

 „Dám ti ho, ak aj so svojím kamarátom uhádnete moju 
hádanku,“ povedala Hanka.

„Slečna, to nebude problém,“ chvastal sa Janči. „My s ko-
legom sme majstri hádankári.“

„Tak to som zvedavá!“

Príklad	S5:	Hádanka

„Myslím si dve prirodzené čísla väčšie než 1. Skúste uhád-
nuť aké.“ Potom Jančimu povedala ich súčin a Gustovi ich 
súčet.

Janči: „Z čísla, ktoré viem, neviem určiť súčet.“
Gusto: „To je mi jasné. Súčet je menší než 14.“
Janči: „To je mi jasné. Ale teraz už čísla poznám.“
Gusto: „A ja tiež.“
Aké čísla si Hanka myslí a ako na to chlapci prišli?

Keď už bola hádanka uhádnutá, Hanka dodržala svoje slo-
vo a kaktus bol ich. Ešte dlho sa bavili, pretože čajovňa bola 
otvorená dlho. Potom sa pobrali späť do Skautského domu, 
kde akonáhle padli na matrace, zaspali, a snívalo sa im o pre-
žitom dni a o super zážitkoch a suveníroch, ktoré mali z pr-
vého dňa túry.

Nepotopiteľný	

Konštruktéri Titanicu tvrdili, že loď je nepotopiteľná, lebo 
mala veľké množstvo vodotesných vzduchových komôr 
v trupe lode, každú s objemom 2 100 m3. Počas bežnej plav-
by mal Titanic výtlak 53 000 ton. Jeho maximálny výtlak bol 
64 000 ton.

Zisti a napíš, čo je to „výtlak“. Vypočítaj, koľko najviac 
komôr mohlo byť naplnených vodou po zrážke s ľadovcom, 
aby sa Titanic ešte nepotopil.

Teplá	skrutka

Skrutkovačom zavŕtavame samoreznú skrutku do dreva. Po 
zavŕtaní má teplotu 60 °C. Keď sa predtým naolejuje, zahreje 
sa len na 40 °C. Jej počiatočná teplota bola 20 °C. Prečo sa 
skrutka zahrieva? O koľko väčšiu prácu vykonáme s nenaole-
jovanou skrutkou, ak jej tepelná kapacita je 5 J/°C?

Záhadná	škatuľa	

Máme veľkú škatuľu položenú na veľkej váhe. V tejto škatuli 
je položený vrtuľník na diaľkové ovládanie a váha ukazuje 
hmotnosť M. Ako sa zmení údaj na ciferníku váhy (bude men-
ší, väčší alebo rovnaký ako M), keď vrtuľník vzlietne a bude 
v škatuli „stáť“ na mieste vo vzduchu? Prečo je to tak?

Savosť	

Ponor pásik papiera zvislo do nádoby s vodou. Sleduj, do 
akej výšky sa nasaje voda v papieri. Zmeraj to aspoň pre 
5 rôznych druhov papiera a vyhodnoť, ktorý papier saje vodu 
najlepšie.

Vodné	hodiny

Naplňte plastovú fľašu vodou. Otočte ju hore dnom. Voda sa 
začne vylievať, avšak nie plynulo – raz tečie, raz netečie. Ak 
ale urobíme v dne malú dierku, voda tečie oveľa plynulejšie. 
Je to naozaj tak? Prečo?

Tehličky	na	fúriku

Dedko vezie na jednokolesovom fúriku tri tehličky. Ako má 
tehličky uložiť, aby sa mu nosili čo najľahšie? Kedy sa mu 
nosia najťažšie?

Súťaže Súťaže

15



V tomto článku si ukážeme platnosť vzťahu
1

62
1

2

kk=

∞

∑ = � ,

ktorý vyzerá na prvý pohľad veľmi zaujímavo – dáva do sú-
vislosti súčet pekných racionálnych čísel a transcendentného 
iracionálneho čísla. Pri nekonečných radoch to však nie je nič 
nezvyčajné – na konci článku si uvedieme ešte niekoľko ne-
konečných geometrických radov, ktoré majú zaujímavé súč-
ty. Na základe tohto vzťahu si môžete hodnotu čísla π vypo-
čítať s ľubovoľnou presnosťou, bude vám to však trvať oveľa 
dlhšie, ako nájsť hodnotu π na príslušný počet desatinných 
miest internete – zďaleka to nie je najefektívnejšia cesta vý-
počtu π, ale ľahko si ju môžete dať do tabuľky v ľubovoľnom 
tabuľkovom procesore, ktorý už zvyšnú prácu urobí za vás. 
Pomocou súčtu prvých 10 000 členov dostávame približnú 
hodnotu π 3,1415.

Existuje veľa rôznych dôkazov tohto tvrdenia, väčšina 
z nich však používa vyššiu matematiku (napr. Fourierove 
rady). Tento dôkaz však urobíme prostriedkami stredoškol-
skej matematiky. Pri dôkaze uvedeného tvrdenia budeme po-
užívať nasledujúcu lemu, ktorá sa vám môže hodiť aj inokedy 
– pomocou myšlienky jej dôkazu sa dá dokázať veľmi veľa 
pekných identít s kombinačnými číslami.

Lema.	Pre všetky prirodzené čísla m platí rovnosť
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Dôkaz.	Pri dôkaze tohto tvrdenia využijeme komplexné čís-
la, Moivreovu a binomickú vetu. Ľahko nahliadneme, že pre 
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Pri dôkaze postupne využijeme Moivreovu vetu, jedno-
duchú úpravu výrazu a binomickú vetu. Porovnaním reálnej 
a imaginárnej časti oboch strán tejto rovnosti dostaneme, že 
platí
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pričom v hranatej zátvorke sa nachádza polynóm stupňa n −1 
v premennej cotg ϕ .

Zaveďme substitúciu n m= +2 1 a dostaneme, že platí
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sin ,m
mP cotg

kde Pm  označuje polynóm v hranatej zátvorke stupňa m 
v premennej cotg2ϕ.

Keďže uvažujeme 0
2

< <ϕ π , tak sinϕ ≠ 0 a Pm cotg2 0ϕ( ) =   

práve vtedy, keď 2 1m k+( ) =ϕ π  pre nejaké celé číslo k, lebo 
práve vtedy sin 2 1 0m +( ) =ϕ . Polynóm mP  preto nadobúda 
nulovú hodnotu v m rôznych bodoch
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Keďže je stupňa m, sú to všetky jeho nulové body. Na zá-
klade Viètových vzťahov dostávame, že pre súčet jeho kore-
ňov platí

cotg2

1 2 1
2 1

3
2 1

1
πk
m

m m

k

m

+
=

+









+









=
∑ : ,

čo sme chceli dokázať.

Veta.	Nekonečný rad 1
2
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1

62
1

2

kk=

∞

∑ = � .

Dôkaz. Pre 0
2

< <
πϕ  platí nerovnosť

sin .x x x< < tg
Tvrdeniu ľahko uveríme, keď si nakreslíme grafy týchto 

troch funkcií:

Korektný dôkaz môžeme urobiť napríklad pomocou dife-
renciálneho počtu. Funkcia f x x x( ) = − sin  je na uvažova-
nom intervale rastúca, pretože pre jej deriváciu platí

′( ) = − >f x x1 0cos .
Keďže platí f 0 0( ) = , platí nerovnosť f x f( ) > ( )0 , čo 

znamená, že funkcia f  je na uvedenom intervale kladná, 
a teda x x− >sin 0 , čím sme dokázali prvú nerovnosť.

Podobne dokážeme aj druhú nerovnosť – funkcia 

g x x x( ) = −tg  je pre 0
2

< <
πϕ  rastúca, a vzhľadom na to,

že g 0 0( ) = , je kladná aj na celom uvažovanom intervale.
V nerovnosti sin x x x< < tg  prejdime k prevráteným hod-

notám a dostaneme, že platí

cotg x
x x

< <1 1
sin

.

O jEdnOM nEKOnEčnOM RAdE
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Umocnením na druhú a upravením dostávame, že platí

cotg cotg2
2 2

2 2

2
21 1 1x

x x
x x

x
x< < = + = +

sin
sin cos

sin
.

Teraz položme x k
m

=
+
π

2 1
 pre celé čísla k, m, pre ktoré

platí 1≤ ≤k m , a sčítajme členy v získaných nerovnostiach 
vzhľadom na k. Dostaneme tak, že platí

cotg cotg2

1

2

2 2
1

2

12 1
2 1 1

2 1
k
m

m
k

m k
mk

m

k

m

k

mπ
π

π
+

<
+( )

< +
+= = =

∑ ∑ ∑ .

Využitím lemy dostávame, že pre všetky prirodzené čísla 
m platí

m m m
k

m m

k

m2 1
3

2 1 1 2 2
3

2

2 2
1

−( )
<

+( )
<

+( )
=
∑π

.

Tento vzťah ešte trochu upravíme na tvar

π π2

1
2

2
1

2

1
26

2 1
2 1

1
6

2 2
2 1

⋅
−( )

+( ) +( )
< < ⋅

+( )
+( ) +( )=

∑m m
m m k

m m
m mk

m

.

Limitným prechodom pre m →∞  dostávame, že platí
π π2

2
1

2

6
1

6
≤ ≤

=

∞

∑ kk
,

na základe čoho dostávame platnosť dokazovaného tvrdenia.
Pre záujemcov o podobné nekonečné rady uvedieme ešte 

niekoľko ďalších vzťahov, ktoré sa môžete pokúsiť dokázať:

1. 1
904

1

4

kk=

∞

∑ = �

2. 1
9456

1

6

kk=

∞

∑ = �

3. −( )
−

=
+

=

∞

∑ 1
2 1 4

1

1

k

k k
�

Napríklad pomocou tretieho vzťahu dostaneme pre π sčíta-
ním prvých 10 000 členov približný dolný odhad 3,14149265 
a horný odhad 3,14169266. Aritmetickým priemerom týchto 
dvoch čísel je 3,14159265, čo je už dosť presná hodnota π.

Martin Hriňák

Matematika Matematika

• Chcieť nájsť pravdu je zásluha, aj keď cestou blúdime.
• Najnebezpečnejšie sú pravdy mierne prekrútené.
• Lepšie je učiť ľudí ako majú myslieť, a nie čo majú myslieť. 

Tým sa vyhneme mnohým nedorozumeniam.
• Niektorí ľudia si myslia, že je rozumné všetko, čo sa robí 

s vážnou tvárou.
• Všetci robíme chyby bez rozdielu, len každý robí chyby 

inak.
• Je mnoho ľudí, ktorí iba čítajú, aby nemuseli myslieť.
• Nič nemôže prispieť pre pokoj duše viac, ako keď nemáme 

vôbec žiadnu mienku.
• Dobrá pamäť je dobrom, ale schopnosť zabúdať, je často ešte 

lepším darom od pána boha.
• Človek je tak zdokonaliteľný a skaziteľný, že sa môže stať 

bláznom z rozumu.
• Som presvedčený, že človek sa v iných ľuďoch nielen miluje, 

ale aj nenávidí.
• Ten človek bol taký inteligentný, že sa na nič na svete neho-

dil.
• Existujú ľudia, ktorí majú tak málo odvahy niečo tvrdiť, že 

sa neodvažujú povedať, že vanie chladný vietor, nech ho ako-
koľvek pociťujú, pokiaľ predtým nepočuli, že to povedali iní 
ľudia.

• Dať prednosť veľkému duchu v malom tele znamená uvažo-
vať, ale pre to sa povznesie pramálo ľudí. Na trhu s dobytkom 
sa upierajú oči na najväčšieho a najtučnejšieho vola.

• Bolo by treba sa naučiť rozoznávať medzi tým, čo človek sám 
vymyslel, a tým, čo niekde odpíše.

• Ženské oči sú pre mňa takou dôležitou vecou, dívam sa do 
nich často, myslím si pri tom toho toľko, že keby som bol iba 
hlavou, dievčatá by pre mňa mohli byť iba očami.

• Keď nehanebník chce, môže vyzerať skromne, ale žiadny 
skromný človek nemôže vyzerať nehanebne.

• Všetko, čo skutočne múdry človek môže urobiť, je viesť všet-
ko k dobrému cieľu a predsa brať ľudí takých, akí sú.

• Zlaté pravidlo: neposudzovať ľudí podľa ich názoru, ale pod-
ľa toho, čo z nich tieto názory urobili.

• Najväčšie šťastie na svete, o ktoré denne úpenlivo žiadam 
nebesá, je: Aby ma v sile a vo vedomostiach prekonali iba 
rozumní a cnostní ľudia.

• Aký je človek úbohý, keď má vykonať všetko sám.
• Ak chceš žiť, zvykni si na mizerné počasie a nespravodlivosť 

ľudí.
• Je to, čo človek môže poznať, práve to, čo poznať má?
• Zapochybuj o všetkom aspoň raz, aj keby to bola veta: Dva 

krát dva sú štyri.
• Vždy je o jedného hlupáka viac než si myslíme.
• Kniha je ako zrkadlo. Ak sa doň díva osol, nebude sa v ňom 

odrážať apoštol. 

Georg	Christoph	LICH-
TENBERG (1. 7. 1742 
– 24. 2. 1799), profesor 
matematiky, fyziky a as-
tronómie v Göttingene, 
predstaviteľ nemeckého 
osvietenstva, jeden z naj-
známejších  nemeckých 
satirických spisovateľov, 
o ktorom sa Albert Ein-
stein vyjadril: Čudák so 
záchvatmi skutočnej ori-
ginality, ktorá vyústila 
v nesmrteľných básnic-
kých výlevoch.

Dušan Jedinák
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MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
OVPLYVNIL SVET VEDY I POLITIKY

Vydal	sa	na	cestu...

Kopaničiarskej Myjavskej pahorka-
tine dominuje rozložité Bradlo. Biela 
kamenná mohyla na jeho vrchole uc-
tieva hrdinu slovenského ľudu, sym-
bol česko-slovenskej štátnosti a vzá-
jomnosti. Milan	Rastislav	Štefánik 
(21. 7. 1880 – 4. 5. 1919), astronóm, 
generál a diplomat, demokrat a hu-
manista, sa stal osobnosťou hodnou 
pozornosti a úcty. Dokázal si získať 
dôveru medzi vzdelancami i prostý-
mi ľuďmi. Vedel ich nadchnúť, povzbudiť a presvedčiť svojou 
otvorenosťou a úprimnosťou. Neustále kypel plánmi, podnet-
mi. Uplatňoval hĺbku vedomostí, široké skúsenosti i nemalý 
spoločenský šarm. Stal sa apoštolom odhodlania a pevnej 
vôle vo vede, vlastenectve i spoločenskom živote. Obsahom 
životným môže byť úsilie a láska. Tieto dva princípy mi boli 
kompasom, keď som sa vydal na cestu...

Bol	úspešným	astronómom

Vyštudoval na známej Karlovej univerzite v Prahe filozofiu 
a astronómiu, obhájil doktorát na tému O novej hviezde v sú-
hvezdí Cassiopeie v roku 1572. Stal sa spolupracovníkom 
prof. J. Janssena na observatóriu v Meudone pri Paríži. Tam 
v roku 1906 skonštruoval spektroheliograf. Postupne sa dob-
re zapísal v parížskych vedeckých a spoločenských kruhoch. 
Zaoberal sa výskumom Slnka, pozorovaním planét a meteo-
ritov (Mont Blanc), cestoval pozorovať zatmenia Slnka (Špa-
nielsko, Tichomorie, Alžírsko, Brazília, Ekvádor). Na Tahiti 
pozoroval prechod Halleyovej kométy pred Slnkom, vybudo-
val tam dobre vybavené observatórium. Hľadal aj miesto pre 
svoju vlastnú hvezdáreň, pripravoval sieť meteorologických 
staníc. Aj napriek iba niekoľkoročnému pôsobeniu medzi as-
tronómami (1905 – 1914) sa stal uznávaným pozorovateľom 
z observatórií vo veľkých nadmorských výškach, spracoval 
podnetné príspevky do význačných astronomických časo-

pisov. Uznávaný C. Flammarion napísal: „Štefánik zostane 
v našich spomienkach typom muža celkom výnimočného.“ 
Štefánik získal aj cenu Francúzskej astronomickej spoločnos-
ti. Hviezdy riadia môj život, ony mi privolávajú: slúž kráse 
a šír šťastie... Kto kráča energicky a vedomý si cieľa, ovláda 
svoj osud takmer dokonale.

Vojak,	letecký	dôstojník,	minister...

V júli roku 1912 získal francúzske občianstvo. Po vypuknutí 
prvej svetovej vojny nastúpil v januári 1915 do vojenskej le-
teckej školy v Chartres. Stal sa vojnovým pilotom, leteckým 
dôstojníkom. Bojoval na srbskom fronte, organizoval meteo-
rologickú frontovú službu. Za tri roky sa stal brigádnym ge-
nerálom (1918) i rytierom Čestnej légie. 

Spoznával, že sa otvára nová kapitola: rozbitie nenávide-
nej monarchie, podpora československej veci. Budovanie 
československých vojenských jednotiek v zahraničí sa sta-
lo osou jeho ďalšieho života. Koncom roku 1915 vstúpil do 
československého zahraničného odboja. Sprostredkoval ofi-
ciálne prijatie T. G. Masaryka u francúzskeho ministerského 
predsedu, začal pôsobiť v Národnej rade československej. 
Organizoval československé légie v Rusku, Taliansku, USA. 
Osobnými intervenciami pripravoval na úradoch „otvorené 
dvere“. Pôsobil v diplomatických funkciách, cestoval, or-

Osobnosti Osobnosti
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ganizoval, pripravoval novú 
slobodu i samostatnosť. Ak sa 
chceme osamostatniť, musíme 
sa napred vyznačiť mravným 
pokrokom. V Paríži podpísal 
18. októbra 1918 Prehlásenie 
nezávislosti československé-
ho národa. Stal sa ministrom 
vojny ČSR. Zahynul pri príle-
te na Slovensko, keď sa jeho 
lietadlo nečakane zrútilo ne-
ďaleko Vajnôr pri Bratislave. 
Vrátim sa, aby som zostal... 

Hlboko	ľudský,	národný	i	svetový

Praha sa mu stala školou i bránou do sveta. V Paríži kryšta-
lizovali jeho vlastnosti: húževnatosť, ambicióznosť, kultivo-
vané vystupovanie a prísne sebaovládanie. F. X. Šalda o ňom 
povedal: „Zo Štefánika sa stal v Paríži dokonalý gentleman, 
svetový človek, ušľachtilej vonkajšej i vnútornej kultúry.“ 
Štefánik sa stal mužom činu. Vo svete získal meno, rozhľad, 
priateľov v kruhoch vedeckých, politických i spoločenských. 
Dokazoval svoju vynaliezavosť, bádavosť, opravdivosť, 
nekompromisnosť, rytierskosť i veľkodušnosť. Malý, útly, 
chorľavý, statočný, energický, priebojný, pracovitý Štefánik 
precestoval takmer celý svet. Za krátkych 39 rokov svojho ži-
vota vykonal dosť, aby sa na neho na Slovensku nezabúdalo.

Mal rád rodnú hrudu i tep sveta, veril vo víťazstvo práva 
nad násilím, slobody nad porobou, demokracie nad výsada-
mi, pravdy nad klamstvom, spravodlivosti nad krivdou. Pre-
bil sa svetom vedy, vojny i politiky. Určil aj pozadie svojich 
záujmov: Generálske hviezdy veľmi rád obetujem skutočné-
mu svetu hviezd... Verím vo vývoj vedy, a preto vo vývoj všet-
kého, čo je šľachetné a človečenstvu prospešné... Mne značí 
veda organizáciu, poctivú snahu lúštiť hádanku existencie, 
dať maximum obsahu nášmu životu.

Stal sa človekom so svetovým 
rozhľadom, jeho život bol napl-
nený neustálym zápasom. Muž 
s podlomeným zdravím vynikol 
neuveriteľnou energiou. Stále 
podnetný je Štefánikov odkaz 
českým a slovenským vojakom: 
Národ náš vždy sústavne, húžev-
nato obhajoval ideu všeľudskej 
spravodlivosti s vedomím, že 
tento ideál dosiahne discipli-
novaným úsilím, vrúcnosťou 
a pravdivosťou duše. Myšlienka 
slobody, myšlienka boja proti ná-
siliu vinie sa ako zlatá niť všetkými obdobiami našej minulos-
ti... Usilujme sa o riešenie všeľudských problémov, usilujme 
sa o triumf pravej lásky. V národnej reči toto úsilie nazýva-
me demokratizmom. Áno, chceme organizovanú spoločnosť, 
chce me poriadok, teda súdy, systematickú kontrolu jednot-
livca, chceme vedu, ktorá by nám dala prostriedky prebiť sa 
temnými pralesmi ľudskej nevedomosti a ľudskej brutality, 
chceme umenie, ktoré by zušľachťovalo náš život, chceme 

kráľovstvo prekrásnych princípov morálky, ktoré svojou žia-
rou rozvíjajú dušu a dovoľujú jej usmievať sa, chce me ná-
boženstvo čistej lásky, po ktorom túži ľudská duša. To všetko 
sme chceli a chce me; máme teda plné právo nazývať sa náro-
dom demokratickým. K tomu Štefánik inokedy pridal: Chcem 
prispieť i ja – v tom úsilí vidím moju oddanosť, lásku k môjmu 
národu a k bytostiam, ktoré sú a budú mi večne milé. Nech 
je každý z nás dnes lepším, ako bol včera, a vlasť naša bude 
veľká a slávna.

Vedel v sebe zlúčiť exaktnosť vedca s rojčivo-dobrodruž-
ným mládencom, strohý úsudok s fantáziou umelca, závratné 
okamihy s vypätím vôle. Zostane zapísaný medzi hvezdárov, 
cestovateľov, vojakov, diplomatov, samotárov i očarujúcich 
spoločníkov, medzi Slovanov i svetoobčanov. Hľadal vo 
vede, v spoločenskom zápase i v politike ozvenu svojej duše. 
Cieľom je úsilie: byt' mravným, aby mravnosť bola prehĺbe-
ná, teda intelektuálnym zdokonaľovaním viesť v harmóniu 
seba so zákonmi sveta.

Obraz	vnútra,	význam	myšlienky

Zaujímavý je pohľad do vnútorného sveta M. R. Štefánika. 
Zostanem vždy svoj verný kultu pravdy, krásy, energie, sily... 
Spájala sa v ňom neha i sila, heroizmus i sen, smäd po po-
znaní diaľok a tajomstiev Zeme. Písal básne, vložil citový 
rozmer aj do politiky. Mojou jedinou ctižiadosťou je snaha 
využiť každý okamih na rozvoj schopností srdca a ducha... 
Účelne a logicky žije len ten, kto využíva každý okamih na 
prehĺbenie intelektu. Čím bystrejší je náš um, čím väčšie je 
množstvo v nás spracovaných vedomostí, tým hlbšia je súd-
nosť človeka, tým jasnejšia je a vrúcnejšia jeho pomoc von-
kajšiemu svetu. Uvedomoval si aj ďalšie súvislosti: Niet slo-
body, kde niet vzdelania a charakteru... Konanie dobra! Toť 
ten kameň múdrosti... Teraz ide o to, premeniť duše, a to bude 
nové víťazstvo, ktoré musíme dobyť, pretože akýkoľvek ďalší 
pokrok závisí od tejto činnosti. Svoju obetavosť prenášal aj na 
druhých: Je potrebné ľudí učiť veriť, je potrebné ich milovať 
napriek všetkým chybám, je potrebné učiť ich milovať, ale 
je nevyhnutné tiež pracovať a učiť iných pracovať! Možno 
najsympatickejším obrazom jeho optimizmu sú slová: Nie je 
jednoducho možné, aby všetko vynaložené úsilie, všetko pre-
žité utrpenie bolo márne, aby mal byť koniec všetkým náde-
jam vo víťazstvo ideálov. Mal dušu rytiera bez bázne a hany.

Určoval	súradnice	svojej	duše

Búrlivý bude môj život a plný zápasu. So šťastím by som sa 
delil, ak však padnem, chcem padnúť sám... Žil som večnosť 
v sekundách. Chcel byť vedátorom, zanechal odkaz politic-
ký. Život svoj naplnil trpezlivým úsilím i častým utrpením, 
s dušou ubolenou a telom vysileným. Namáham sa, borím, 
riskujem, kombinujem i docielim, ale len dočasne. Tými naj-
rôznejšími a najfantastickejšími cestami sa tlčiem – avšak 
nemôžem do prístavu. S neskrotnou vierou v ideály sa vedel 
obetovať do krajnosti. Veriť, milovať, pracovať. Chcel pris-
pieť k duchovnej stavbe chrámu ľudskosti, vedeckého po-
kroku a spoločenskej slobody i spravodlivosti. Je treba ísť. 
Neustále ísť...

Dušan Jedinák
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Objednávka časopisu

tak možnosť objednať časopis pre žiakov a školu, pričom 
platby budú oddelené. Krížikom v príslušnom políčku vy-
značte, ku ktorej faktúre máme pripočítať poštovné a balné.
Objednávky	 nám	 prednostne	 zasielajte	 e-mailom	 na 

našu e-mailovú adresu predplatne@mladyvedec.sk.
Môžete ich však zaslať aj poštou na adresu

 P-MAT, n. o.
	 Mladý	vedec	–	objednávka
 P. O. BOX 2
 814 99  Bratislava 1

Termín	odoslania	objednávok: do 18.	9.	2009

V prípade, že potrebujete tlačenú faktúru vopred, za jej 
zaslanie vám budeme účtovať poštovné a balné vo výške 
0,83 €.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na 
adrese predplatne@mladyvedec.sk.

V budúcom školskom roku 2009/2010 vyjdú tri čísla časopi-
su Mladý vedec – 9. číslo v októbri 2009, 10. číslo v januári 
2010 a 11. číslo v máji 2010. 

Cena časopisu pozostáva z dvoch položiek: ceny za samot-
ný časopis a poštovného a balného. Cena za každé číslo je 
1 euro, teda ročné predplatné je vo výške 3 eurá. V prípade, 
že chcete odoberať rôzne počty kusov z jednotlivých čísel 
časopisu, vyznačte to v objednávke. Výšku poštovného a bal-
ného uvádzame v tabuľke. Pri väčších objednávkach bude 
výška poštovného a balného určená individuálne.

Tento spôsob zvýhodňuje veľké objednávky pred menšími, 
preto odporúčame objednávať časopis spoločne prostredníc-
tvom školy alebo rodičovského združenia.

Spôsob úhrady predplatného bude trochu odlišný oproti to-
muto školskému roku. Po prijatí objednávky vám e-mailom 
zašleme zálohovú faktúru. Po jej uhradení vám spolu s prvým 
budúcoročným číslom (číslo 9) časopisu príde zúčtovacia 
faktúra.

Ďalšou možnosťou, ktorú vám na základe vašich žiadostí 
ponúkame, je vystavenie dvoch faktúr na jednu adresu. Máte 

OBjEdnáVKA čASOPISU nA šKOLSKý
ROk 2009/2010

Počet	kusov	časopisu Poštovné	a	balné	za	jedno	číslo Poštovné	a	balné	spolu
1	–	4 0,83 € (25,00 Sk) 2,49 € (75,01 Sk)
5	–	8 1,31 € (39,47 Sk) 3,93 € (118,40 Sk)
9	–	16 2,62 € (78,93 Sk) 7,86 € (236,79 Sk)
17	–	40 3,54 € (106,65 Sk) 10,62 € (319,94 Sk)
41	–	80 4,04 € (121,71 Sk) 12,12 € (365,13 Sk)
81	–	120 5,50 € (165,69 Sk) 16,50 € (497,08 Sk)

OBjEdnáVKA čASOPISU MLAdý VEdEc

Názov	školy:  ..................................................................................... IČO: ..........................................

Meno	odberateľa	(kontaktná osoba):  ..................................................................................................

Adresa:	 Ulica	a	číslo:  .........................................................................................................................

  PSČ	a	miesto:  .......................................................................................................................

E-mail:  .............................................................................................. Telefón:  ....................................

    Žiadame zaslať tlačenú faktúru vopred (pri doručení objednávky po termíne za poplatok 0,83 €).

Podpis a pečiatka:  .................................................................................................................................

Fyzika

Počet objednávaných kusov
9. číslo 10. číslo 11. číslo Poštovné a balné

1. faktúra
2. faktúra
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KVANTOVÝ POČÍTAČ
Kvantový počítač je téma, o ktorej koluje viac mýtov ako 
snáď o hocičom inom. Tento článok chce objasniť čo najprí-
stupnejšou formou, čo za tým celým vlastne je. Problémom je 
však samotné fyzikálne pozadie kvantovej mechaniky, ktoré 
je značne komplikované. Aby na prečítanie textu nebolo po-
trebné absolvovať dvojsemestrálny kurz kvantovej mechani-
ky, na niektorých miestach budeme zjednodušovať. Tam, kde 
zjednodušenia najviac menia význam vysvetľovaných vecí, 
pripájame poznámky pre skúsenejších čitateľov.

Základom teórie je kvantový bit, ktorý sa nazýva aj qubit. 
Klasický bit ako základnú pamäťovú jednotku si môžeme 
predstaviť ako mincu, ktorá leží na podložke jednou stra-
nou nahor. V polohe mince je obsiahnutá informácia – ktorá 
z dvoch možných strán je hore. Táto informácia sa možno 
zdá na prvý pohľad banálna, stačí však, aby mincí bolo ved-
ľa seba naukladaných veľa, a mince sa stávajú pamäťovým 
médiom, do ktorého, pri dohodnutom spôsobe kódovania, 
môžete zapísať prakticky hocičo. Len pre orientáciu, minútu 
hudby zakódujete do zhruba 10 miliónov klasických mincí, 
či bitov. Qubit sa od klasického bitu líši v tom, že kvanto-
vá mechanika umožňuje minciam ležať v „kombinovaných“ 
stavoch. Ak by sme (v súlade s terminológiou fyzikov) strany 
mince označovali symbolmi |0ñ a |1ñ, klasická minca má po-
tom k dispozícii len dva stavy – už spomínané |0ñ a |1ñ. Čísla 
číslujú akoby strany mince, zvláštne zátvorky, do ktorých sa 
píšu, zaviedol Dirac a sú iba konvenciou. Kvantová minca sa 
líši od klasickej tým, že umožňuje aj rôzne kombinácie, na-

príklad α= +|0
2

〉 〉|1 . Ak sa minca nachádza v tomto stave, zna-

mená to, že je otočená nahor jednou aj druhou stranou súčas-
ne – niečo, čo si pri klasickej minci vôbec nevieme predsta-
viť.

Blochova sféra

Blochova sféra je obľúbenou pomôckou na vizualizáciu 
možných stavov jedného qubitu. Každý bod na sfére odpo-
vedá jednému stavu qubitu, napríklad severný a južný pól 
predstavujú stavy |0ñ a |1ñ, všeobecný stav ψ sa dá popísať 
zadaním uhlov φ a 2θ. Pre j = °90 , q= °45  dostávame už 
spomínaný stav α. Tento stav skutočne leží na sfére presne 
„medzi“ pólmi, ako sa dá už z jeho zápisu predpokladať.

Načo je to dobré pochopíme, ak sa podobne ako pri klasic-
kom bite pozrieme na to, akú informáciu umožňuje uskladniť 
viacero qubitov. Ak stav α interpretujeme tak, že qubit leží 
zároveň v stave |0ñ a zároveň v stave |1ñ, dvojica qubitov 
môže súčasne ležať až v štyroch stavoch. Dostaneme ich, ak 
stavy, v ktorých jednotlivé qubity ležia, „vynásobíme“, pri-
čom používame klasické distributívne zákony, teda zátvorky 
roznásobujeme podľa pravidla „každý s každým“. Výpočet 
potom formálne vyzerá takto:

0 1
2

0 1
2

1
2

00 01 10 11
+

Ä
+

= + + +( ),
kde pravá strana rovnice symbolizuje štyri stavy, v ktorých sa 
dvojica qubitov môže nachádzať.

Využitie tejto vlastnosti v praxi si ukážeme na tomto prob-
léme: Máme dané číslo n, ktoré nie je prvočíslom, a chceme 
nájsť aspoň jedného jeho netriviálneho deliteľa (t. j. deliteľa 
rôzneho od 1 a n). Pozrime sa najprv na problém v klasickom 
prípade. Niekoľkými ťuknutiami do kalkulačky nie je prob-
lém zistiť, či je n deliteľné nejakým číslom, napríklad 13. 
Stačí teda postupne skúšať všetky čísla od 2 po n -1  a neja-
kého deliteľa časom nájdeme. Ak sa zamyslíte, zistíte, že do-
konca ani netreba ísť po n, stačí skúšať po n . Predstavme 
si však na chvíľu, že by sme k dispozícii mali „kvantovú kal-
kulačku“, to znamená zariadenie, ktoré zoberie na svoj vstup 
nie nutne jedného deliteľa ale rovno kombinovaný stav nie-
koľkých qubitov deliteľ                 deliteľ            deliteľn1 2⊗ ⊗ ⊗�  a ako 
výsledok dá stav zvyšok zvyšok zvyšok   .n1 2⊗ ⊗ ⊗�  Ta-
kýmto zariadením by sa dala otestovať deliteľnosť n rôzny-
mi číslami naraz. Už sme si povedali, že dva qubity dokážu 
naraz reprezentovať štyri čísla. Vo všeobecnosti k qubitov 
dokáže reprezentovať 2k čísel. Stačí teda zobrať dostatočne 
veľký počet qubitov, dostať ich do stavu, v ktorom reprezen-
tujú všetky možné delitele čísla n, a kvantovou kalkulačkou 
zistiť, či niektorý z možných deliteľov nedelí číslo n bezo 
zvyšku. A je to!

Peter Williston Shor (1959), americký vedec pracujúci v oblasti 
teoretickej informatiky. Preslávil sa vynálezom algoritmu na rýchle 
faktorizovanie čísel v roku 1994. Pre mnohých vedcov bolo práve 
toto potrebným stimulom, ktorým sa nechali presvedčiť o vysokej 

výpočtovej sile kvantového počítača.
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ktorí zavretí v laboratóriu pracujú na aktívnej obrane kraji-
ny veľmi zvláštnym spôsobom – „presviedčajú“ fotóny, aby 
faktorizovali.

Okrem faktorizácie je jedným (a asi posledným známym 
a spomenutiahodným) spôsobom využitia kvantového počí-
tača simulácia kvantových systémov. Je to celkom prirodzené 
– hlavným problémom, ktorému čelíme pri rátaní na kvan-
tovom počítači, je meranie, ktoré vieme robiť iba pravdepo-
dobnostne, a teda nedokonalo. Kvantové systémy (napríklad 
niekoľko atómov spojených väzbami v molekule) sú pri svo-
jej existencii merané presne tým istým spôsobom, a tak kvan-
tový počítač, hoci je svojím nepríjemne pravdepodobnost-
ným spôsobom merania diskvalifikovaný z riešenia mnohých 
klasických úloh, stačí na „rovnocenný“ problém, ktorým je 
simulácia kvantových systémov. Kvantovým počítačom teda 
vieme efektívne predpovedať, ako sa budú systémy vyvíjať, 
čo má pre fyziku a najme na jej praktické využitie nesmierny 
dopad.

Vďaka schopnosti lúštiť v súčasnosti používané šifry sa 
kvantový počítač stal konceptom, ktorý trápi ľudí z celkom 
praktických dôvodov. Preto sa pozrime na možné scenáre, 
akými sa jeho budúci vývoj môže uberať.

Momentálna situácia je taká, že najúspešnejšie kvantové 
počítače dokázali na prvočísla rozložiť tak akurát číslo 15. 
Kde je problém, ťažko povedať. Qubit je abstraktný koncept 
– tak ako klasický bit môžeme realizovať mincou položenou 
na stole, polohou zárezu v platinovom pásiku alebo znamien-
kom náboja preneseného na vodič, aj qubit sa dá realizovať 
viacerými spôsobmi. Zatiaľ každá realizácia má nejaký svoj 
problém, ktorý znemožňuje, aby na jeho princípe fungoval 
poriadny kvantový počítač. 

Jedným z najmodernejších pokusov o realizáciu qubitu sú 
takzvané kvantové bodky (quantum dots). Ide o umelo chyte-
né elektróny. Napríklad v atóme je elektrón chytený príťažli-
vou silou od jadra, vďaka čomu pri svojom pohybe neopúš-
ťa atóm. Bodky sú teda akési „umelé atómy“. Na obrázku 
sú koloidné kvantové bodky ožiarené UV žiarením. Bodky 
vyžarujú svetlo v rôznych vlnových dĺžkach v závislosti od 
svojej veľkosti.

Častým problémom napríklad je, že kvantová informácia 
sa veľmi rýchlo stráca kvôli nedostatočnej izolácii systému 
od okolia. Inokedy je problémom, že so systémom nevieme 
zaobchádzať dostatočne opatrne, aby sme pri manipulácii 
informáciu v qubitoch nezničili. Celé to trochu  pripomína 
človeka v boxerských rukaviciach, ktorý sa snaží zaviazať si 
šnúrky od topánok. Ak je to tak, je pravdepodobné, že raz sa 
naučíme ku qubitom „primerane správať“ a kvantový počítač 
raz postavený bude. Čo to bude znamenať pre ľudstvo, ťažko 
povedať. Súčasné asymetrické šifry sa stanú nepoužiteľnými. 

Po prečítaní predchádzajúceho odseku môže v čitateľovi 
vzniknúť mylný dojem, že s pomocou kvantového počítača sa 
každý problém spočívajúci v tom, že musíme vyskúšať veľa 
možností, dá vyriešiť kvantovým počítačom oveľa rýchlejšie. 
Problémom je meranie. Inými slovami, darmo si systém nie-
čo „vnútorne“ – ako keby sám pre seba – vypočíta, ak sa nám 
nepodarí výsledok namerať, tak si kvantovo nezapočítame. 
Na jednoduchom príklade si ukážeme, ako funguje meranie. 
Reč bude o jednom konkrétnom druhu merania. Existujú aj 
iné, problémy s nimi však ostávajú rovnaké.

Ak máme qubit v stave p q0 1+ , tak jeho mera-
ním dostávame vždy výsledok |0ñ s pravdepodobnosťou 
p a |1ñ s pravdepodobnosťou q ( p q+ =1). Teda napríklad 

stav α= +|0
2

〉 〉|1
 bude dávať pri meraní ako výsledok nuly 

aj jednotky rovnako často, stav 1 0 9 1
10

| + |ñ ñ  dá jednotku

v 9 prípadoch z 10. To ale znamená, že experimentálne odlí-

šiť stavy |1ñ a 1 0 999 1
1 000
+  je skoro nemožné, pretože

druhý zo stavov sa bude v 999 prípadoch z 1 000 „tváriť“ ako 
prvý stav. To je aj dôvod, prečo je v skutočnosti efektívnych 
kvantových algoritmov tak málo. Pri probléme faktorizácie 
máme šťastie, že existuje jeden veľmi šikovný matematic-
ký trik, vďaka ktorému vieme meranie podstatne zefektív-
niť. Nebudeme zachádzať do prílišných detailov, záujemcom 
o podrobný opis tohto algoritmu odporúčam popularizačný 
článok Scotta Aaronsona, jedného z najväčších kvantových 
informatikov a popularizátorov tejto témy v súčasnosti. Člá-
nok je prístupný na jeho blogu

http://scottaaronson.com/blog/?p=208.
Keď už trochu tušíme, ako funguje meranie, skúsme sa ešte 

raz vrátiť k stavu dvoch qubitov, ktorým sme sa už zaobe-

rali, a to 1
2

00 01 10 11+ + +( ). Keď teraz premeriame

prvý qubit a ako výsledok dostaneme napríklad nulu, druhý 

qubit ostane v stave |0
2

ñ ñ+ |1 – jednoducho sme z predchádza-

júcich štyroch členov ponechali iba tie, ktoré začínali nulou 
pričom túto nulu nepíšeme, lebo nás zaujíma stav druhého qu-
bitu. Ten, ako vidíme, môže pri meraní dať ako výsledok nulu 
aj jednotku – a to nezávisle od toho, čo nameriame na prvom 

qubite. Čo však nastane, ak sa pozrieme na stav 00 11
2
+ ?

Spravte podobnú úvahu a uvidíte, že svet kvantovej mechani-
ky je skutočne plný prekvapení.

Môj kamarát sa cez nudné hodiny strednej školy zvykol 
hrávať tak, že rozkladal veľké čísla na prvočísla. Rozklada-
nie na prvočísla však zďaleka nie je len hra. Možno viete, že 
väčšina známych a prakticky všetky používané asymetrické 
šifrovacie systémy stoja na probléme rozkladania veľkých čí-
sel na prvočísla. Keď uvážime, že pomocou asymetrického 
šifrovania sa v praxi realizujú digitálne podpisy alebo voľby 
cez internet, začína byť jasné, prečo niektorí ľudia po kvan-
tových počítačoch tak prahnú. Nielen že hocikomu hocičo 
rozkódujete, ale navyše za neho môžete hocičo podpísať či 
odvoliť. V takejto situácii sa stáva celkom pochopiteľným, 
keď napríklad armáda financuje skupinu kvantových fyzikov, 
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Kvantoví informatici síce tvrdia, že nie je dôvod na paniku, 
pretože kvantový počítač spolu so sebou prinesie kvantové 
šifrovanie, ktoré bude dokonca lepšie ako súčasné asymet-
rické šifry. Tieto vyhlásenia však treba brať s rezervou. Od 
kvantového počítača schopného zlomiť aj najlepšie súčasné 
šifry je ku kvantovému šifrovaniu ešte obrovský kus cesty 
(dosť možné, že väčší ako od súčasných počítačov k počíta-
čom kvantovým), a tak sa môže stať, že ostaneme zaseknutí 
kdesi uprostred: bez kvantových šifier a s nepoužiteľnými 
klasickými šiframi. Nakoniec je asi najpravdepodobnejšie, 
že z tejto situácie nám pomôžu kryptológovia tým, že vy-
myslia také klasické šifrovanie, ktoré bude aj pre kvantový 
počítač ťažké. Význam kvantového počítača tak pre kryp-
tológiu opadne a neostáva než dúfať, že súčasné „kvantové 
šialenstvo“ motivované kryptológiou postačí na to, aby sa po-
čítač skutočne postavil a hŕstka fyzikov mala kde rátať svoje 
problémy, ktoré sú pre klasické počítače také náročné. Bude 
jedným z ďalších ľudských vedecko-technických výdobyt-
kov, ktorý dosiahneme primárne vďaka našim militantným 
pohnútkam.

Existuje však aj možnosť, že kvantový počítač postavený 
nebude, a to z principiálnych dôvodov. Najlepšie to pocho-
píme, ak sa pozrieme na iný, fiktívny, stroj, a to perpetuum 
mobile druhého druhu (ďalej PMDD). Je to stroj, ktorý do-
káže premeniť teplo na mechanickú energiu. Podobné stroje 
v praxi existujú, od PMDD sa však líšia jednou podstatnou 
vlastnosťou – okrem zdroja tepla (ohrievača) potrebujú mať 
aj „zdroj chladu“, takzvaný chladič. Stroj potom premieňa 
teplo na mechanickú prácu, časť tepla sa však nepremení na 
prácu, ale odoberie ju chladič. Teplo z ohrievača (QH ) sa me-
ní na vykonanú prácu (W) a teplo stratené na chladiči (QC). 
Pre PMDD by malo platiť QC = 0 .

Schematické znázornenie tepelného stroja

PMDD túto stratovosť nemá a všetko teplo premieňa na 
mechanickú energiu so 100% účinnosťou. Nejde teda o vý-
robu energie z ničoho (ako pri klasickom perpetuum mobi-
le), je to len 100% efektívna premena jednej zložky energie 
na inú. Medzi fyzikálnymi zákonmi však dlho neexistoval 
žiadny, ktorý by existenciu PMDD vyvracal. Všetky problé-
my spojené s konštrukciou PMDD vyzerali byť technického 
rázu a dalo sa predpokladať, že budú odstránené. PMDD sa 
však fyzikom skonštruovať dlho nedarilo, čo postavilo vedu 
na rázcestie: Alebo ide o problém „človeka v boxerských ru-
kaviciach zaväzujúcich šnúrky od topánok“ a všetko, čo po-
trebujeme, je technicky lepší prístup k problému, alebo nám 
unikol nejaký dôležitý fyzikálny zákon, ktorý vylučuje aby 
PMDD existovalo. Problém sa nakoniec vyriešil zavedením 
pojmu entropia a formuláciou druhej vety termodynamickej. 

Podľa nej musí entropia v systéme zákonite narastať, z čoho 
sa po drobnom počítaní dá odvodiť jednoznačný výsledok – 
žiadne PMDD existovať nikdy nebude. Samozrejme, druhá 
veta termodynamická nie je dokázaná inak než faktom, že 
sa ju nikomu, napriek mohutnej snahe, nepodarilo vyvrátiť. 
Vyvrátiť by sa dala tak, že by sa skonštruoval dej, pri ktorom 
by entropia systému klesala, alebo najlepšie, keby priamo 
skonštruoval PMDD. To sa však nikomu nepodarilo. Ak máte 
pocit, že toto je argumentácia kruhom, tak máte pravdu. Bo-
hužiaľ, fyzika takto občas funguje a asi neexistuje rozumnejší 
spôsob ako vedecky poznávať svet. Na obranu fyzikov však 
treba uviesť ešte dva fakty: Po prvé, druhá veta termodyna-
mická sa dá testovať (pozor, testovať neznamená dokázať, ale 
snažiť sa vyvrátiť) aj iným spôsobom, ako sa snažiť konštru-
ovať PMDD, a po druhé, fyzici to ozaj robia – neuspokojili sa 
s ňou ako dogmou a snažia sa ju neustále, aj keď neúspešne, 
experimentálne vyvracať.

Pre problematiku kvantového počítania z toho vyplýva, že 
napríklad zajtra môže niekto prísť s prelomovým objavom: 
definuje nejakú veličinu, volajme ju quentropia (entropia je 
pojem definovaný aj pre kvantové stavy, jej neustále zvyšo-
vanie však podľa všetkého nie je v rozpore s kvantovým po-
čítaním), ktorá pri všetkých známych kvantových procesoch 
narastá, v kvantovom počítači by však niektoré výpočtové 
procesy túto veličinu znižovali. Argumenty za znižovanie 
qentropie budú natoľko presvedčivé (aj keď, samozrejme, 
toto tvrdenie bude nedokázateľné v rámci klasickej kvanto-
vej fyziky, pretože tá existenciu kvantového počítača pripúš-
ťa), že sa nakoniec pridá k axiómam kvantovej fyziky. Na 
ľudí konštruujúcich kvantový počítač sa začne pozerať ako 
na ľudí, ktorí sa snažia o búranie zaužívaných pravidiel, fy-
zici sa zmieria s tým, že nebudú rýchlo simulovať kvantové 
systémy, kryptológovia stratia motiváciu na vymýšľanie asy-
metrických šifier nezaložených na probléme faktorizácie ale-
bo diskrétneho logaritmu a používatelia digitálnych podpisov 
budú môcť spávať o čosi pokojnejšie.

Tomáš Kulich
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Netradičné	akvárium

Ak túžite po veľkom a zaujímavom akváriu, možno práve toto 
vyhovie vašim požiadavkám. Jeho výška je spolu so stolíkom 
1,4 metra a jeho pôdorys je 1,3 x 1,1 metra. Objem všetkých 
jeho častí je 230 litrov. Jeho cena je približne 2 000 €.

Zdroje:  http://gadgets.zive.cz/index.php?q=node/3171
 http://www.octopusstudios.com/aquagallery.htm

Mechanická	mäsožravá	rastlina

V šiestom čísle časopisu sme písali o mäsožravých rastlinách. 
Táto rastlina však nie je rastlinou v pravom slova zmysle, 
pretože je mechanická. Jej senzory spoľahlivo rozoznajú kaž-
dý pohyb, a tak jej žiadna korisť neunikne. 

Zdroj:  http://gadgets.zive.cz/index.php?q=node/3169

Inteligentný	kohútik

Tento kohútik vám umožní kontrolovať teplotu teplej vody 
a zároveň vám zobrazí aj množstvo, ktoré ste spotrebovali. 
Tento prakticky využiteľný nápad je zatiaľ len v štádiu kon-
ceptu, avšak vzhľadom na veľmi priaznivé ohlasy je viac než 
pravdepodobné, že sa čoskoro začne hromadne vyrábať.

Zdroje: http://gadgets.zive.cz/index.php?q=node/3115
 http://www.yankodesign.com/2008/01/15/faucet-
buddy-tells-you-about-water/

Držiak	na	nanuky

V tomto teplom letnom počasí príde najmä pre tých najmen-
ších určite vhod takýto držiak na nanuky. Umožní vám zjesť 
ho bez toho, aby ste si ušpinili ruky od kvapiek, ktoré z neho 
v teplom počasí odkvapkávajú.

Zdroj: http://gadgets.zive.cz/index.php?q=node/3608

VTIPNÉ VYNÁLEZY
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MP3	prehrávače	do	vody

Ľudí, ktorí nevedia vydržať bez hudby ani pri plávaní, určite 
zaujmú nasledujúce dva MP3 prehrávače. Prvým z nich je 
Iriver Speedo Aquabeat. Jeho kapacita je 2 GB a môžete sa 
s ním ponoriť až do hĺbky 3 metre. Stojí približne 120 eur. 
Väčším problémom ako jeho cena je však to, že momentálne 
je jeho nákup obmedzený len na Japonsko.

Druhým, ktorý zaujme hlavne svojím vzhľadom, je Aqua-
Cube Waterproof MP3 Player. Ten tiež obsahuje vnútornú 
pamäť 2 GB a umožňuje počúvať hudbu do hĺbky 3 metre, 
je však menší a ľahší – má dĺžku 6 centimetrov a váži len 
16 gramov. Jeho cena je tiež nižšia – vyjde na necelých 85 eur. 
Jediným jeho negatívom je to, že je momentálne vypredaný.

Zdroje:  http://www.7gadgets.com/2009/06/11/iriver-spee-
do-aquabeat/12316

 http://www.7gadgets.com/2009/06/10/aquacube-
waterproof-mp3-player/12221

Solárna	nabíjačka	pre	mobilné	telefóny

Ak sa vyberiete na dlhší výlet, častým problémom býva vý-
drž mobilných telefónov. Pomocou tejto solárnej nabíjačky si 
však môžete telefón dobíjať takmer všade.

Zdroj: http://www.7gadgets.com/2009/06/05/solar-charger-
for-mobile-phone/12129

Zakázané	územie	pre	domáce	zvieratá

Ak máte v dome či byte psa alebo mačku, určite ste už premýš-
ľali nad tým, ako ich naučiť, aby sa istým miestam vyhýbali. 
Tento prístroj ich to naučí za 
vás. Pozostáva z dvoch čas-
tí – vodotesného vysielača v 
tvare kameňa a obojka. Ak 
sa zviera priblíži k vysiela-
ču na vzdialenosť menšiu 
ako 5 metrov, obojok vyšle 
elektrický impulz, ktorý ho upozorní, že sa blíži do zakáza-
nej zóny. Výrobca ponúka okrem tohto jedného vysielača aj 
možnosť zakúpenia 50 metrov špeciálneho kábla, ktorý vám 
umožní presnejšie vyznačiť zakázané územie.

Zdroj:  http://www.7gadgets.com/2009/05/29/outdoor-pet-
boundry/11971

Ak vás tieto vynálezy zaujali a chceli by ste si niektorý znich 
kúpiť, ale nechcete si ho sami objednávať v zahraničných ob-
chodoch, napíšte nám a možno ich už čoskoro nájdete v na-
šom internetovom obchode na stránke www.pmat.sk.
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Kov,	ktorý	núti	kvapaliny	stúpať	nahor

Americkí vedci nedávno dokázali prinútiť kovy, aby z nich 
voda nestekala, ale naopak, stúpala po nich nahor. Tento vyná-
lez by v budúcnosti mohol nájsť uplatnenie v širokom spektre 
odborov od počítačových technológií po zdravotníctvo.

Kapilarita, teda vzlínavosť, je jav, ktorý má v prírode veľmi 
dôležitú úlohu. Vďaka kapilarite sa napríklad dostane voda 
z koreňov stromov až k ich vrcholkom. Prinútiť kvapalinu, 
aby bez pomoci púmp či iných zariadení stúpala nahor proti 
gravitačnému spádu, bolo dlhý čas snom veľkého množstva 
inžinierov. 

Chunlei Guo, profesor optiky z University of Rochester 
v americkom štáte New York spolu so svojím asistentom 
Anatolijom Vorobyjevom nedávno vyvinuli postup, prostred-
níctvom ktorého sú schopní prinútiť povrch kovu, aby na 
prítomnosť kvapaliny reagoval presne tak, ako si vopred na-
plánujú.

Základným problémom, ktorý museli vedci prekonať, bolo 
prinútiť molekuly kvapaliny, aby boli k molekulám kovu pri-
ťahované silnejšie ako k sebe navzájom. Akým spôsobom 
je možné niečo také dosiahnuť? Kľúč spočíva v unikátnej 
úprave na prvý pohľad hladkého povrchu. Aby sme zistili, 
že povrch nie je hladký, ale pokrytý drobnými jamkami a ka-
nálikmi, museli by sme sa preniesť do veľkostí niekoľkých 
nanometrov. Túto zvláštnu úpravu dosiahli vedci pomocou 
neuveriteľne silného úderu laserovým lúčom, ktorý zvládne 
jediné zariadenie – femtosekundový laser. Ten dokáže sústre-
diť obrovské množstvo energie na malú plochu v neuveriteľ-
ne krátkom okamihu (femtosekunda je 10–15 sekundy). 

V súčasnosti pracujú vedci na urýchlení a zlacnení celej 
technológie, ktorá by mohla viesť k takmer revolučným 
zmenám v mnohých odvetviach. „Náš vynález by mohol byť 
využívaný napríklad pri chladení počítačových procesorov. 
Špeciálna úprava povrchov kovov by taktiež mohla premeniť 
kovové plochy v antibakteriálne zóny. Baktérie sú totiž, rov-
nako ako iné organizmy, tvorené z veľkej časti vodou,“ pozerá 
do budúcnosti prof. Guo. Ich unikátna technológia dokonca 
nie je viazaná na použitie konkrétneho typu materiálu, ale do-
káže k takýmto kúskom prinútiť prakticky ľubovoľný druh 
kovu.

Jan Weyer
Prevzaté z časopisu 21. STOLETÍ

http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2009060801

Stopercentná	šifra	na	obzore?

Teleportovanie ľudí na veľkú vzdialenosť je stále ešte ne-
uskutočniteľné a patrí zatiaľ do ríše fantázie. Ale vedecké la-
boratóriá krok po kroku odhaľujú tajomstvá premiestňovania 
informácií i objektov pomocou prenosového lúča.

Keď pred štyrmi rokmi vedci v Austrálii dokázali telepor-
tovať laserový lúč, vzbudil tento pokus pozornosť na celom 
svete, ako medzi odborníkmi, tak medzi laikmi. Lúč bol vte-
dy prenesený na vzdialenosť pol metra. Aj tak však veľa ľudí 
ešte stále pochybovalo o možnostiach tohto zvláštneho druhu 
dopravy.

V roku 2004 to boli opäť Austrálčania, ktorí teleportovaním 
preniesli vysokofrekvenčný zvukový záznam. V tom istom 
roku sa potom vo Viedni podarilo rakúskym odborníkom pre-
niesť svetelné častice cez Dunaj na vzdialenosť 600 metrov. 
Pri tomto pokuse bol použitý optický kábel vedený potrubím 
viedenskej kanalizácie, ktorý spojil dve laboratóriá, v ktorých 
sa prenášané častice na opačných brehoch rieky nachádza-
li. Možnosti, ktoré skúmanie teleportovania prináša, museli 
v tom čase už uznať aj dovtedy najväčší skeptici.

Úspešný	prenos	atómov

Vedecký tím z Inštitútu Nielsa Bohra z Kodanskej univerzi-
ty vedený profesorom Eugenom Polzikom posunul nedávno 
hranice možností teleportovania opäť o poriadny kus ďalej. 
Podarilo sa mu totiž preniesť nielen kvantovú informáciu, ale 
i makroskopický objekt, ktorý obsahoval niekoľko biliónov 
atómov. Zatiaľ len na vzdialenosť pol metra, ale kto vie, čo 
Dáni dokážu nabudúce.

Podľa ich vlastných vyjadrení sa totiž vzdialenosť pre te-
leportovanie môže v budúcnosti oveľa predĺžiť. Navyše, 
už spomínaného pol metra je veľmi slušná vzdialenosť, ak 
si uvedomíme, že dovtedy sa atómy podarilo presunúť len 
na vzdialenosti v rádovo mikrometroch, nehľadiac na to, že 
vzdialenosť bola obmedzená aj priestorom, v ktorom po-
kus prebiehal. „Je to ďalší krok vpred, pretože prvýkrát ide 
o teleportovanie medzi svetlom a hmotou, teda medzi dvoma 
odlišnými objektmi. Jedným je nosič informácií a druhým je 
pamäťové médium,“ prehlásil profesor Polzik.

Zaujímavosti Zaujímavosti
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Teleportovanie	na	oceľovom	stole

Celý experiment prebiehal na optickom stole z ocele s roz-
mermi 1 x 2 metre. Stôl bol pritom podložený pneumatický-
mi nohami, ktoré mali za úlohu zabrániť vibráciám, ktoré by 
pokus mohli zmariť. Na stole vznikla zložitá optická sústava 
skladajúca sa zo šošoviek a zrkadiel. Nemohol samozrejme 
chýbať laser a zariadenie, ktoré svetelný lúč dokáže upraviť 
tak, aby bol pre úspech experimentu optimálny.

Potom boli do sklenenej kocky vložené atómy cézia. Tie 
boli ožiarené svetelným lúčom, magnetickým poľom boli 
upravené ich vlastnosti a potom bol na ne namierený laser. 
Tým boli atómy pospájané so svetelnými časticami (fotón-
mi). Ďalším laserovým lúčom sa vlastnosti fotónov premietli 
do vlastností atómov cézia.

Trochu	zložitejší	fax

Teleportovať možno ako vlastnosti fotónov, tak aj hmotných 
častíc. Samotná teleportácia spočíva v tom, že sa určitá infor-
mácia najprv rozloží a o nepatrný zlomok sekundy neskôr sa 
opäť zloží do pôvodnej podoby na inom mieste. Originál je 
naskenovaný, vďaka čomu sa získajú všetky dôležité infor-
mácie.

Potom nasleduje prenos informácií na určité miesto, kde 
sa vytvorí kópia originálu. To je dôležité si uvedomiť, preto-
že je všeobecne rozšírená predstava, že pri teleportovaní sa 
na cieľovom mieste poskladá pôvodný objekt. Tento mýtus 
je zrejme inšpirovaný seriálmi typu Star Trek alebo filmami, 
ktorým bola napríklad kultová Mucha.

Princíp teleportovania by sa dal prirovnať k faxu. Keď sa 
z faxového prístroja odosiela text či obrázok, na druhej strane 
Zeme vylezie jeho kópia. Na prvý pohľad sa zdá rovnaká, 
ale stále ide len o kópiu zloženú z iných častíc, než z akých 
pozostáva originál.

Neprelomiteľná	šifra

V súčasnosti vedci počítajú s využitím teleportovania v kvan-
tových počítačoch, šifrovaní a komunikačných technológiách. 
Kódovanie a šifrovanie informácií by malo byť stopercentne 
bezpečné, čo sa ani pri všetkých dnešných technických vy-
moženostiach nedarí.

Neprelomiteľná šifra, ktorá vznikne pôsobením kvanto-
vých javov, znie síce ako hudba budúcnosti, ale v odborných 
kruhoch sa už nahlas rozpráva o jej využití. Kvantovú infor-
máciu totiž nie je možné zmeniť na rozdiel od informácie 
klasickej. „Kvantová informácia má oveľa väčšiu informačnú 
kapacitu a je nemožné ju odpočúvať. Prenos kvantovej in-
formácie je možné uskutočniť absolútne bezpečne,“ dodáva 
profesor Polzik.

Na	výsledky	čakajú	aj	spravodajské	služby!

V komunikácii by teleportovanie a jeho teoretické základy 
mali pomôcť k oveľa rýchlejšiemu prenosu výrazne väčšieho 
objemu dát. Otázka zdieľania tajných či osobných údajov je 
pritom v súčasnej dobe považovaná za jednu zo základných 
a najdôležitejších otázok, pred ktorú sú postavené telekomu-
nikačné spoločnosti či informačné a bankové systémy. Vždy 
sa nájde nejaký fiškus, ktorý sa, aj keď nie je pozvaný, do 
podobných údajov rád zavŕta.

Ak budú experimenty s teleportovaním úspešné, dá sa oča-
kávať jeho skoré využitie i v praxi. Teleportovanie by sa dalo 
najviac využiť v bankách, poisťovniach a telekomunikáciách. 
Vzhľadom na jeho bezpečnosť by sa iste hodilo aj spravodaj-
ským službám celého sveta. 

Je to prvý článok reťazca, na konci ktorého by mali byť 
superrýchle kvantové počítače. Tie by mohli pracovať až 
miliónkrát rýchlejšie než počítače, ktoré poznáme z bežného 
života dnes.

Strašidelný	diaľkový	účinok

Albert Einstein nazýval teleportovanie „strašidelným diaľ-
kovým účinkom“. Jeho princíp spočíva vo vytvorení dvojíc 
fotónov, ktoré medzi sebou interagujú tak, že ich kvantové 
vlastnosti sú navzájom previazané. Tento proces fyzici nazý-
vajú kvantové prepletenie. Ak sa tieto fotóny potom oddelia, 
môžeme zmerať vlastnosti jedného fotónu a potom ho zničiť. 
Potom dochádza k okamžitému prenosu vlastností na druhý 
fotón, aj keď je od pôvodného fotónu vzdialený.

Na to, aby sme sa mohli teleportovať tak, ako to poznáme 
zo seriálu Star Trek, je ale predsa len ešte veľmi ďaleko.

Martin Janda
Prevzaté z časopisu 21. STOLETÍ

http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2006121907
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CUKROVKA – CHOROBA, KTORÁ ROZHODNE
NIE JE AŽ TAKÁ SLADKÁ

Glukóza. Prúdi v našom tele spolu s pestrou zmesou krv-
ných doštičiek, krviniek, cholesterolu, kyslíka a najrozlič-
nejších bielkovín. Krv, dômyselné médium nášho tela, takto 
sprostredkuje energiu získanú z potravy skoro všetkým tkani-
vám. Niekoľko málo buniek, napr. spermie, glukózu spraco-
vávať nevedia a energiu získavajú z fruktózy. To, ako veľmi 
je glukóza ako palivo potrebná, dokazuje aj jej prísna regulá-
cia – naše telo sa aj za cenu konzumácie vlastných bielkovín 
snaží glukózu udržať v rozmedzí 3,6 – 6,5 mmol na liter krvi. 
Takto prísne je glukóza regulovaná kvôli mozgu, pre ktorý je 
takmer výhradným zdrojom energie.

Svaly nie sú natoľko závislé od externého prívodu glukózy, 
dokonca samy pomáhajú zachraňovať situáciu svojím sprá-
vaním – bielkoviny z nich uvoľňované sú v pečeni premieňa-
né na glukózu procesom zvaným glukoneogenéza. V menšej 
miere sa tak deje i počas bežného dňa, keď človek prijíma 
veľa bielkovín a telo ich nestíha využívať ako stavebný mate-
riál. V takomto prípade ich použije ako zdroj energie vo forme 
cukru alebo ich pretransformuje až na tuk. Počas hladovania 
je tento proces vystupňovaný a my tak prichádzame o veľké 
množstvo užitočných bielkovín. Okrem bielkovín spotrebú-
va naše telo aj tuky, následkom čoho vznikajú tzv. ketolátky 
(napr. acetón, ktorý cítiť v dychu diabetika v kóme a ktorý 
zapácha ako riedidlo).

Cukrovka, po latinsky diabetes, nie je nič iné ako zvláštna 
forma hladovania – bunky síce plávajú v mori glukózy, ale 
keďže ich glukózový prenášač závislý od inzulínu nefunguje, 
nemôžu ju použiť.

Prestup krvného cukru do buniek nie je jednoduchou zále-
žitosťou. Svaly a tuk potrebujú na umožnenie vstupu glukózy 
do buniek inzulín. Tieto bunky percentuálne tvoria väčšinu 
nášho tela. Pri troche zovšeobecnenia môžeme povedať, že 
tkanivá, u ktorých potreba glukózy nie je až taká naliehavá, 
inzulín na vstup glukózy do buniek potrebujú, avšak tie naj-
dôležitejšie orgány, ako napríklad mozog, nie. Nemôžu si to 
dovoliť – od glukózy sú mozgové bunky také závislé, že po 
piatich minútach bez nej začínajú odumierať.

Inzulín pôsobí na inzulínové receptory na membránach bu-
niek a zvyšuje ich priepustnosť. Tým umožní vstup glukózy 
do buniek. Potom je glukóza spálená až na ATP, využiteľnú 
formu energie pre procesy obnovy a rastu bunky.

INZULÍN

Hormón inzulín je tvorený β-bunkami podžalúdkovej žľa-
zy (pankreasu). Jej výnimočnosť spočíva v ovládaní dvoch 
funkčne odlišných systémov. Na jednej strane tvorí ako žľaza 
tráviaceho traktu sekrét, ktorý obsahuje enzýmy nevyhnutné 
na trávenie. Pankreatické enzýmy sa aktivujú až po uvoľnení 
do tenkého čreva, kde začnú štiepiť tuky, cukry a bielkoviny 
tak, aby mohli byť využité naším telom. V pankrease musia 
byť tieto enzýmy uložené v neaktívnej forme, inak by „strá-
vili“ pankreas samotný.

Druhá, no nemenej dôležitá funkcia pankreasu je produkcia 
inzulínu, ktorý je hlavným regulátorom hladiny glukózy v na-

šom tele. Ak po jedle stúpne krvný cukor, pankreas produkuje 
inzulín a odovzdáva ho priamo do krvi. Inzulínom bol liečený 
prvý človek už v roku 1922, avšak inzulín vyrábaný za pomo-
ci genetických technológií sa datuje až od roku 1979.

Inzulín, kľúčová bielkovina pre vznik cukrovky, je stará, 
evolučne veľmi konzervovaná bielkovina. Mechanizmus 
jeho fungovania je rovnaký u červov, rýb i cicavcov. Do-
konca aj rybí inzulín je účinný v terapii ľudského diabetu. 
Ešte účinnejší (a preto používanejší) však bol kravský inzu-
lín, ktorého sekvencia aminokyselín sa od ľudského inzulínu 
líši iba tromi aminokyselinami. K prasatám však máme ešte 
bližšie – odlišnosť je len v jedinej aminokyseline, a preto sa 
donedávna vyrábal inzulín pre diabetikov práve čistením pra-
sačieho inzulínu. Takto sa v roku 1970 podarilo dosiahnuť 
takmer 99% čistotu inzulínu, ktorá nevyvolávala v ľuďoch 
už skoro žiadne alergické reakcie. Vývoj však šiel nezadrža-
teľne dopredu a neuspokojil sa s 99 %, a tak v roku 1982 na 
trh vstúpil ľudský inzulín. Pripravený bol pomocou rekom-
binantej DNA technológie – do jadra hostiteľských baktérií 
Escherichia coli sa vložila časť ľudskej DNA zodpovedná za 
produkciu inzulínu.

RÔZNE	TVÁRE	DIABETU	

Už na základe symptómov, ktoré privádzajú diabetika k le-
károvi, môžeme rozlíšiť diabetes I. a II. typu. Kým diabetes 
II. typu prebieha spočiatku bez ťažkostí, takže sa často diag-
nostikuje len „náhodou“ pri bežných vyšetreniach, diabetika 
I. typu často prezradí jeho zúbožený výzor, veľký hmotnostný 
úbytok a v najťažších a najprudšie prebiehajúcich stavoch ke-
toacidotická kóma. Navyše takýto 
pacient veľa močí, pretože glukóza 
prekročila hraničnú koncentráciu 
v krvi (približne 10 mmol na liter 
krvi). Za takýchto podmienok už 
nie je spätne vstrebávaná v oblič-
kách, ale vylučovaná močom. Na 
základe osmotického spádu glukó-
za so sebou berie vodu, a tak diabe-
tik okrem cenného zdroja energie 
prichádza ešte aj o ňu.

Medicína Medicína

Inzulín v kryštalickej podobe

Modrý kruh na bielom po-
zadí – poznávacie znamenie 
ľudí trpiacich na diabetes

28



Medicína Medicína

odkiaľ pochádzajú, bol 8 %. Po presťahovaní do USA, kde sa 
stal ich životný štýl sedavejším a energetický príjem vyšším, 
množstvo chorých vzrástlo na 50 %.

OBEZITA	–	VSTUPNÁ	BRÁNA	K	CUKROVKE

Keďže inzulín povzbudzuje chuť k jedlu, jeho vyššia hladina 
vedie k väčšiemu príjmu potravy. To vedie k obezite, ktorá 
inzulínovú rezistenciu ešte zhoršuje. A bludný kruh sa uza-
tvára.

Zatiaľ čo u diabetu I. typu je jediným účinným liekom in-
zulín, u toto typu diabetu sa zvyknú podávať sekretagogá, lát-
ky, ktoré povzbudzujú tvorbu a vylučovanie inzulínu (u dia-
betikov I. typu sú Langerhansove bunky zničené a tento typ 
liečby by nebol účinný). Jeden z najznámejších liekov proti 
cukrovke (sulfonylurea) stimuluje uvoľňovanie inzulínu tak, 
že sa naviaže na draslíkové kanály na cytoplazmatickej mem-
bráne buniek podžalúdkovej žľazy, čím sa zvýši koncentrá-
cia vápnika vnútri bunky. Zvýšená koncentrácia vápenatých 
katiónov je pre bunku signálom, ktorý jej rozkáže uvoľniť 
viac inzulínu. V súčasnosti sa viac používa metformín, ktorý 
na rozdiel od sulfonyurei nevyvoláva nebezpečnú hypogly-
kémiu. Navyše neznámym mechanizmom zlepšuje využíva-
nie glukózy na periférii tela. Najjednoduchším, najlacnejším 
a pritom veľmi účinným liekom však stále zostáva redukcia 
hmotnosti.

DIABETES	POČAS	TEHOTENSTVA

Cukrovka objavujúca sa u ťarchavých žien je oficiálne tre-
tím, špecifickým typom cukrovky, ktorý sa objavuje asi v 4 % 
všetkých tehotenstiev. Rovnako ako u prvých dvoch typov 
diabetu, aj tu zohráva genetická predispozícia silnú rolu. Na 
prvý pohľad by sa zdalo, že príroda vie, čo robí, keď zníži 
citlivosť tela mladých, pôvodne zdravých matiek voči inzulí-
nu – v krvi im potom koluje viac glukózy, ktorú si o to ľahšie 
môže „kradnúť“ plod. A naozaj, pôrodná hmotnosť detí, kto-
rých matky trpeli cukrovkou, sa pohybuje okolo štyri a pol 
kila. Avšak tieto deti v neskoršom veku trpia oveľa častejšie 
chorobami ako je obezita, vrodené vývojové chyby, cukrovka 
či srdcovo-cievne ochorenia.

A čo s mladou mamičkou po pôrode? Tretina z nich sa vráti 
k pôvodnému zdravotnému stavu, u tretiny sa neskôr v prie-

DIABETES	I.	TYPU

Pretože diabetes I. typu začína spravidla v mladom veku, 
označoval sa kedysi ako juvenilný (detský) diabetes. Diabe-
tes mellitus I. typu dedí nasledujúca generácia s pravdepo-
dobnosťou 3 – 5 % od matky alebo otca. Ak sú obaja rodi-
čia diabetici, stúpa riziko na približne 10 – 25 %. Súrodenci 
diabetických detí majú vlastné riziko ochorenia minimálne 
10 %.

V súčasnosti poznáme niekoľko genetických faktorov obja-
vujúcich sa u tohto ochorenia – až na pár výnimiek majú všetci 
pacienti s I. typom na svojich bielych krvinkách špeciál ne an-
tigény. Avšak na to, aby sa táto choroba naozaj prejavila, je 
potrebný spúšťač v podobe vírusovej infekcie.

Diabetes I. typu sa najčastejšie objavuje po prekonaných 
osýpkach či dokonca chrípke, keď bunky produkujúce inzu-
lín disponujú na povrchu podobnými antigénnymi moleku-
lami ako vírusové častice. Aktivovaný imunitný systém zač-
ne likvidovať všetko, čo mu vírusové častice čo i len letmo 
pripomína. Avšak aj 20 % zachovaných buniek v pankrease 
postačuje na produkciu inzulínu. Cukrovka sa objaví, až keď 
je zničených viac než 80 % β-buniek. Podávanie inzulínu je 
preto jedinou terapiou, ktorá vedie k zlepšeniu symptómov. 
Pred objavom inzulínu boli títo pacienti odsúdení na smrť 
v hyperglykemickej kóme – zaplavení glukózou, ktorej sa 
bunky ich tela nedokázali zmocniť.

DIABETES	II.	TYPU

Typickým predstaviteľom diabetu II. typu je obézny jedinec 
po štyridsiatke, ktorého blízky príbuzný trpí či trpel na toto 
ochorenie. Genetická predispozícia je tu ešte viac zdôrazne-
ná ako u diabetu I. typu. U jednovaječných dvojčiat diabeti-
kov I. typu sa vyvinie diabetes len v 40 %, u jednovaječného 
dvojčaťa diabetika II. typu sa diabetes vyvinie takmer vždy 
do roka od prvých prejavov choroby u súrodenca.

Kým diabetom I. typu sú s rovnakou frekvenciou postiho-
vané ženy aj muži, je pomer pohlaví pri diabete typu II. iný. 
Muži sú medzi 40. a 60. rokom života postihovaní častejšie 
než ženy, od 60. roku života je však tento pomer opačný.

Inzulín je pri tomto variante cukrovky vylučovaný v nor-
málnych či dokonca zvýšených množstvách, ale receptory na 
okolitých bunkách naň prestávajú reagovať, znižuje sa ich 
počet i aktivita. Takáto rezistencia na inzulín môže byť ná-
sledkom neustáleho nadmerného prísunu potravy, ktorý vedie 
k zvýšenému prísunu glukózy. Vysoká koncentrácia glukózy 
v krvi spôsobuje stúpanie hladiny inzulínu. Trvalým nadmer-
ným prísunom glukózy a stále zvýšenou hladinou inzulínu 
klesá na kmeňových bunkách pankreasu senzibilita a počet 
inzulínových receptorov. Uvoľnený inzulín tak už viac nesta-
čí nato, aby odbúral nadbytok glukózy, teda telo trpí na rela-
tívny nedostatok inzulínu, a musí sa uvoľniť ďalší. β-bunky 
pankreasu sa „namáhajú“ dlhšiu dobu, čo nakoniec vedie 
k ich vyčerpaniu, a tým k diabetu.

V Európe a v USA je táto forma diabetu, spôsobená z veľ-
kej časti práve zlými stravovacími návykmi, veľmi častá. To, 
nakoľko kombinácia genetiky a stravy predurčuje vznik cuk-
rovky, si môžeme ilustrovať na príklade indiánov z kmeňa 
Pima. Výskyt cukrovky v populácii tohto kmeňa v Mexiku, 
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zároveň dôvodom, prečo keď po mesiaci dajú dolu niekomu 
dolu sadru z nohy, svaly mu na nej atrofujú natoľko, že je 
o polovicu tenšia ako nezasiahnutá končatina).

Čím je nerv dlhší, tým je väčšia šanca, že jeho nervové 
vlákna budú poškodené. Preto bývajú zasiahnuté najčastejšie 
práve dolné končatiny, ktorých nervové výbežky majú ne-
zriedka dĺžku cez jeden meter. Diabetické poškodenie nervov 
postihuje až 50 % všetkých diabetikov a objavuje sa súmerne 
na obidvoch nohách.

Proces, pri ktorom sa glukóza v krvi vo zvýšenej miere 
viaže na bielkoviny v koži bez potreby enzýmov, sa nazý-
va glykácia. Prebytočná glukóza sa nehromadí iba v krvnom 
riečisku, ale s časovým odstupom sa prejaví aj zvýšením 
koncentrácie cukru v koži a podkožnom tkanive. Analogicky 
sa v červených krvinkách glukóza spája s krvným farbivom 
hemoglobínom a vzniká glykovaný hemoglobín. Keďže čer-
vené krvinky majú až trojmesačnú životnosť, je práve gly-
kovaný hemoglobím spoľahlivým ukazovateľom ako dôsled-
ne a disciplinovane dodržiaval diabetik diétu v posledných 
mesiacoch. Nepríjemné je, že glykáciou sa menia chemické 
a biologické vlastnosti bielkovín a koža sa tak stáva zraniteľ-
nejšou a náchylnejšou na kožné ochorenia.

V dôsledku kombinácie všetkých troch faktorov (cievne 
zmeny, diabetická neuropatia a glykácia bielkovín) je škála 
problémov, s ktorými sa diabetikova noha môže stretnúť, na-
ozaj pestrá. Mazové i potné žľazy v dôsledku neuropatie pre-
stávajú fungovať, dôsledkom čoho je široké spektrum mož-
ných kožných ochorení.

Najväčšie riziko pre diabetika však spočíva v jeho oslabe-
nej schopnosti pociťovať bolesť. Dokáže si ublížiť aj drob-
ným kamienkom v topánke, ktorý necíti, a chodí s ním nie-
koľko kilometrov. Alebo si pri zohrievaní nôh na elektrickom 
kúrení nevšimne, že jeho chodidlo je už jeden veľký pľuzgier, 
a zaregistruje to až, keď mu tento pľuzgier praskne. Tieto 
zranenia samy o sebe nie sú až takým problémom, väčším 
problémom je skutočnosť, že sa hoja veľmi pomaly. Často 
sa nezahoja vôbec, a tak dochádza k odumieraniu tkanív. To 
začína väčšinou na najperiférnejších častiach nôh a postupne 
stúpa vyššie. Potom sa tkanivo zvykne infikovať, dochádza 
k zápalom a jediné, čo ostáva, je amputácia časti končatiny.

DIABETICKÁ	RETINOPATIA

Cievy na sietnici majú okrem ich úzkeho priemeru ešte jed-
nu veľkú výhodu pri posudzovaní stavu cukrovkára – dajú 
sa veľmi ľahko sledovať. Nie je potrebný žiaden invazívny 
zákrok, stačí neveľký prístroj zvaný oftalmoskop, ktorým sa 
presvetlí oko tak, aby boli viditeľné cievy na sietnici.

behu života vyvinie diabetes II. typu a tretina z nich ostane 
diabetičkami až do konca života.

DIABETES	Z	VONKAJŠIEHO	POŠKODENIA	
PANKREASU

Diabetes mellitus môže byť vyvolaný aj sekundárne poško-
dením podžalúdkovej žľazy vonkajšími činiteľmi. Ak tento 
orgán vo svojej funkcii čiastočne alebo úplne zlyhá, dôjde 
k sekundárnemu nedostatku inzulínu, čím sa nastolí diabetic-
ký stav metabolizmu. V takomto prípade je opäť nevyhnutná 
liečba inzulínom. Príčinou kompletného zlyhania podžalúd-
kovej žľazy môže byť nadmerné chronické požívanie alkoho-
lu, žlčové kamene alebo nádory, ktoré si vyžadujú operatívne 
odstránenie podžalúdkovej žľazy.

AKÉ	DLHODOBÉ	KOMPLIKÁCIE	HROZIA	
DIABETIKOVI?

Najčastejšou príčinou hospitalizácie pacientov chorých na 
diabetes je diabetická noha. Bez ohľadu na to, ako to znie, 
v niektorých nemocniciach už existujú oddelenia s názvom 
„Noha“, množia sa lekári špecialisti zvaní podiatri (preložili 
by sme to ako „nožní“). Dôvodov, prečo sa prevažná časť 
amputácií robí práve diabetikom, je hneď viacero.

Zmeny na cievach postihujú na nohách najdrobnejšie ka-
piláry i veľké tepny. Nedisciplinovaní diabetici si v snahe 
predísť nemohúcnosti z hypoglykémie radšej udržujú glyké-
miu trvalo zvýšenú. Vysoká hladina krvného cukru spôsobí, 
že výstelkové bunky na cievach pohlcujú viac cukru, než je 
normálne. Naviazaná glukóza mení charakter štrukturálnych 
bielkovín, následkom čoho sa cievna stena stáva hrubšou, ale 
paradoxne aj ľahšie zraniteľnou. Okrem toho sa spomaľuje 
krvný prietok, v dôsledku čoho dochádza k zhoršenému záso-
bovaniu kože kyslíkom. Poškodenie ciev je však úzko späté 
s poškodením nervov.

Nervy sú tiež vyživované cievami. Vysoká hladina krvné-
ho cukru poškodzuje úplne všetky druhy nervových vlákien 
v našom tele. Okrem toho, že diabetici slabšie cítia bolesť 
(vedenú senzitívnymi nervovými vláknami), majú oslabenú 
aj motorickú zložku, teda tú, ktorá je zodpovedná za ciele-
ný pohyb. Ako sa redukuje množstvo stimulov šíriacich sa 
nervami, oslabujú sa aj tkanivá späté s týmito nervami (to je 
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Sietnica je vnútorná vrstva oka. Okrem tyčiniek a čapíkov 
sú v nej uložené aj nervové vlákna a cievy, ktoré ju vyživu-
jú. Ich úzky priesvit (cievy na sietnici patria k najdrobnejším 
v ľudskom tele), ich robí ľahko zraniteľným a tak i citlivým 
ukazovateľom zmien spôsobených cukrovkou.

U diabetikov dochádza k zmenám v štruktúre cievnej steny, 
vznikajú cievne uzávery a vypukliny, následkom čoho je siet-
nica nedokrvená, má málo kyslíka. V tomto štádiu je na nej 
možné zistiť uloženiny tukových buniek, rozliatu krv (väč-
šinou v strede) opuch a okrsky odumretého tkaniva sietnice. 
Diabetická slepota je vôbec najčastejšia príčina straty zraku 
v strednom veku. Patrí medzi neskoré komplikácie cukrovky, 
prichádza po 5 – 20 rokoch trvania choroby. Len výnimoč-
ne sa vyvinie skôr, ako je zistená cukrovka. Cukrovka však 
nepoškodzuje iba sietnicu – vysoká hladina krvného cukru 
poškodzuje aj optický nerv, a tak zahmlené videnie spolu s le-
targiou a únavou sú jednými z prvých varovných príznakov, 
ktoré ľudí prinútia vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

DIABETES	A	ŠTATISTIKA

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2000 trpelo 
diabetom 2,8 % populácie, čo predstavuje 171 miliónov dia-
betikov. Predpokladá za, že do roku 2030 sa toto číslo zdvoj-
násobí. Prevažná väčšina diabetikov (približne 90 %) trpí 
diabetom II. typu. Na Slovensku sa počet chorých odhaduje 
na 300 000. 

DIABETES	U	ZVIERAT

Štatistiky prezrádzajú, že u psov majiteľov chorých na dia-
betes je zvýšená pravdepodobnosť tohto ochorenia. Je to lo-
gické, stačí si uvedomiť, že cukrovka je vo väčšine prípadov 
spätá s obezitou ako u ľudí, tak u zvierat. U ľudí so sedavým 
spôsobom života by bolo chybou očakávať vyšportovaných 
zvieracích maznáčikov. Čo ale nedokážeme vysvetliť, je fakt, 
prečo je diabetes oveľa častejší u psov ženského pohlavia, ale 
u mačiek je častejší u samcov.

KONTROLOVANIE	HLADINY	KRVNÉHO	
CUKRU	

Väčšina súčasných glukometrov na meranie glykémie vyu-
žíva elektrochemickú metódu, ktorá je založená na meraní 
elektrického prúdu medzi pracovnou a registračnou elektró-

dou tzv. ampérometriou. Na testovacom prúžku je úzka ka-
pilára, ktorou je krv nasávaná dovnútra. Tu prebehne oxidá-
cia glukózy za vzniku peroxidu vodíka. Čím viac je glukózy 
v krvi, tím viac vznikne molekúl peroxidu vodíka. Ten je 
potom elektrolyticky rozkladaný na katióny vodíka a anióny 
kyslíka. Katióny vodíka putujú ku katóde. Takto vzniknutý 
prúd záporne nabitých častíc meria glukometer ako elektric-
ký prúd. Veľkosť prúdu odpovedá výslednej glykémii.

SÚČASNÉ	TRENDY	V	TERAPII	CUKROVKY

Inzulínová pumpa je určená najmä pre diabetikov I. typu. 
Liečba kontinuálnou podkožnou infúziou najviac napodob-
ňuje prirodzenú sekréciu inzulínu, a preto je doposiaľ najlep-
šou (a zároveň najdrahšou) alternatívou v terapii cukrovky. 
Inzulín je aplikovaný širokou kanylou zavedenou pod kožu 
v oblasti brucha. Avšak množstvo inzulínu si musí regulo-
vať diabetik sám, nie je to tak, že inzulínová pumpa sama 
dávkuje inzulín podľa hladiny glykémie. Súčasný trend je 
vytvorenie takej inzulínovej pumpy, ktorá by plne nahradila 
β-bunku zdravého organizmu. Ako ideálne sa zdá byť softvé-
rové prepojenie inzulínovej pumpy s kontinuálnym senzorom 
glykémie. To znamená, aby pumpa dokázala dávkovať inzu-
lín priamo úmerne aktuálnym zmenám glykémie, ktorú by 
súčasne merala vo veľmi krátkych intervaloch.

Aj keď objav inzulínovej pumpy podstatne zredukoval 
množstvo bolestivých vpichov inzulínovým perom, aj kanylu 
inzulínovej pumpy treba každých 5 – 6 dní obmieňať. Preto sa 
vedci pokúšajú vytvoriť inzulín, ktorý by sa dal užívať orál-
nou alebo inhalačnou formou. Pozoruhodné je, že inhalačná 
forma je oveľa účinnejšia u fajčiarov než u nefajčiarov.

Rozhodne najelegantnejším riešením v terapii cukrovky by 
bolo vypestovať si nové kvalitné bunky Langerhansových 
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ostrovčekov. Možnosti, ktorými by sa to dalo docieliť, je hneď 
viacero – povzbudiť zostávajúce β-bunky k deleniu, teda pri-
dať im určité stimulujúce gény resp. aktivovať spiace gény, 
ktoré bunka má.  Lenže, takéto pohrávanie sa s proliferač-
nou aktivitou je veľmi nebezpečné vzhľadom na potenciál ny 
vznik nádorov (ten je úzko spätý s proliferačným bujnením, 
ktoré sa vymklo kontrole). Inou ponúkanou možnosťou je 
vypestovať úplne nové bunky z kmeňových buniek. Veľmi 
sľubné v tomto smere sú kmeňové bunky kostnej drene, ktoré 
sú značne plastické a možno by si „nechali povedať“, aby vy-
tvorili bunky pankreasu. Podobne nádejne vyzerajú kmeňové 
bunky získané z pečene. Pečeň totiž vzniká z rovnakej záro-
dočnej vrstvy ako pankreas, čo celú situáciu uľahčuje. Zatiaľ 
však ani jedna z ciest nepriniesla vytúžené ovocie.

STRAVA	DIABETIKA

Glykemický index (GI) je bezrozmerná veličina, ktorá udá-
va rýchlosť využitia glukózy z určitej potraviny. Vychádza 
z toho, že glukóza ma glykemický index rovnajúci sa 100. 
Napríklad celozrnný chlieb má GI = 65, teda glukóza v ňom 
obsiahnutá je telom využitá za približne dvakrát dlhšiu dobu 
ako glukóza v čistom stave. To v praxi znamená, že z potravín 
s nižším GI dokáže telo využiť energiu, ktorá sa uvoľňuje 
postupne, čo je pre trávenie výhodné. Navyše, tento druh po-
travín nezaťažuje náš organizmus veľkými výkyvmi v hla-
dine krvného cukru, ktorý môže prispievať k vzniku diabe-
tu II. typu. Medzi potraviny odporúčané diabetikom radíme 
väčšinu ovocia a zeleniny, orechy, nelúpanú ryžu, celozrnný 
chlieb a iné. Okrem toho, že majú nízky glykemický index, 
obsahujú aj veľa vlákniny, ktorá dlhšie zotrvá v žalúdku a na-
vodí tak pocit sýtosti. Tieto odporúčania sa však netýkajú dia-
betikov prvého typu. Pretože ich pankreas inzulín netvorí, sú 
ušetrení prehnanej reakcie. Mali by iba poznať približný GI 
potravín, aby mohli adekvátne zvýšiť alebo znížiť časový in-
terval medzi podaním inzulínu a skonzumovaním potraviny.

Potraviny s vysokým glykemickým indexom sú zemiaky, 
med, burizony, glukóza, pivo (GI = 110). Diabetici by sa ich 
mali vystríhať, avšak v prípade hypoglykemického záchva-
tu môžu byť práve ony život zachraňujúce. Tieto potraviny 
nie sú najvhodnejšie ani pre zdravého človeka – stáva sa, že 
záchranka dovezie mladé dievča či ženu, ktorá zrazu stratí 
vedomie. Príčina? Slečna si po tom, ako celý deň nič neje, dá 

presladenú tyčinku, následkom čoho jej veľmi rýchlo stúpne 
hladina glukózy v krvi. Na to pohotovo zareaguje pankreas 
vylúčením inzulínu, ale niekedy to „prestrelí“ a vylúči nea-
dekvátne množstvo inzulínu. Ten spôsobí, že priveľa glukózy 
prestúpi do buniek a iba málo jej zostáva v krvi. Takýto stav 
nazývame hypoglykémia a môže viesť až k strate vedomia.

Glykemický index ovplyvňuje mnoho faktorov, ako je ob-
sah vlákniny, postup prípravy, dĺžka varenia danej potraviny 
a pod. Hodnotu GI potraviny však nemožno brať ako jediný 
faktor ovplyvňujúci glykemickú reakciu. Rýchlosť vstrebá-
vania glukózy do krvi ovplyvňuje aj celkové množstvo trá-
veniny v žalúdku. Ak sa nechceme vzdať potravín s vyso-
kým GI, stačí ich skombinovať s tukmi, ktoré značne brzdia 
rýchlosť trávenia. Napríklad obyčajný biely rožok má veľmi 
vysoký GI, avšak konzumovaný s plátkom syra alebo šunky 
sa GI razantne zníži.

HISTÓRIA	DIABETU

Slovo „diabetes“ pochádza z gréčtiny a znamená „roztiahnu-
té nohy“ (kvôli nadmernému vylučovaniu moču). Bežne sa 
však prekladá ako „priechod“ alebo ako „močová úplavica“. 
„Mellitus“ je latinské slovo a znamená „medový“. Názov 
„diabetes mellitus“, čiže „medový prietok“ alebo aj „cukrová 
úplavica“, sa vzťahuje na sladkú chuť moču cukrovkárov.

Už starovekí Indovia si všimli, že moč istej skupiny cho-
rých priťahuje hmyz, obzvlášť mravce. Po vypátraní príči-
ny nazvali „chorobou sladkého moču“. O niekoľko storočí 
neskôr Avicenna, osvietený perzský lekár, opísal abnormál-
ny apetít a kolaps sexuálnych funkcií sprevádzajúcich toto 
ochorenie. Dokonca bol schopný rozlišovať medzi diabetom 
I. a II. typu. Avicenna, tak ako mnoho lekárov pred ním a za 
ním, nemal veľa iných diagnostických pomôcok ako vlastné 
zmysly, teda čuch a chuť. Áno, ochutnávanie moču bolo po 
celé stáročia tým najsprávnejším vyšetrením, ktoré doktorov 
privádzalo k diagnóze cukrovky. V roku 1889, kedy Joseph 
von Merig a Oskar Minkowski pochopili význam podžalúd-
kovej žľazy pre túto chorobu, už moč potrebné ochutnávať 
nebolo –  nahradilo ho chemické stanovenie glukózy v moči. 
K tomuto dôležitému objavu sa dopracovali pozorovaním 
psov, ktorým vyoperovali pankreas. Psy bez podžalúdkovej 
žľazy javili rovnaké symptómy ako ľudia chorí na diabetes. 
Od pochopenia významu pankreasu k objaveniu inzulínu bol 
už iba krôčik – a za tento krôčik bola v roku 1923 udelená 
Nobelova cena. Dostal ju Frederick Grant Banting a riadi-
teľ laboratória MacLeod, ktorí sa o ňu podelili s ostatnými 
spolupracovníkmi a svoj objav predali svetu za symbolický 
jeden dolár.

No ani dnes však zďaleka nie sú objasnené všetky otázky 
týkajúce sa príčin a hlavne následkov choroby zvanej diabe-
tes mellitus, a naďalej platí výrok jedného z Aristotelových 
učiteľov: „Diabetes je záhadným ochorením.“

Katarína Molnárová
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Aj tento rok vyhlasujeme fotografickú súťaž pre čitateľov časopisu Mladý vedec. 
Tento rok môžete súťažiť v dvoch kategóriách – Mladý vedec na cestách a Voľná 
tvorba. V prvej kategórii budú súťažiť fotografie, na ktorých budete spolu so svo-
jím časopisom Mladý vedec na čo najzaujímavejšom mieste. V druhej kategórii 
môžete súťažiť s ľubovoľnou vlastnou fotografiou, ktorej obsah súvisí so zamera-
ním časopisu Mladý vedec, teda s prírodnými a technickými vedami.

Súťaže sa môže zúčastniť každý čitateľ časopisu Mladý vedec. Do jednej kate-
górie môže jedna osoba zaslať maximálne tri fotografie, pričom ocenenená môže 
byť najviac jedna z nich. 

Zapojením sa do súťaže súhlasíte so zverejnením svojich fotografií na stránkach 
časopisu Mladý vedec a na webových stránkach www.mladyvedec.sk bez nároku 
na honorár.

Svoje fotografie v rozlíšení minimálne 1024 x 768 pixlov nám zasielajte do 
10. septembra 2009 e-mailom na adresu fotosutaz@mladyvedec.sk. Maximálna 
veľkosť jednej fotografie je 10 MB. Ku každej zasielanej fotografii pripojte jej ná-
zov, meno autora a kontaktné údaje. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj-
te na uvedenej e-mailovej adrese.
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