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Milí čitatelia!

Práve držíte v ruke jubilejné 10. číslo časopisu, ktorým zá-
roveň začíname aj 4. ročník časopisu. V tomto čísle vám pri-
nášame opäť niekoľko zaujímavých článkov – dozviete sa, 
ako funguje ponorka, spoznáte teóriu relativity a astrofyziku. 
Z biológie sme pre vás pripravili nielen pokračovania seri-
álov Rastliny okolo nás a Skvosty v rastlinnej ríši, ale pri-
nášame aj ďalšie zaujímavé články o vtákoch, ale aj o inom 
človeku v nás alebo šiestych zmysloch v živočíšnej ríši. Ako 
pozvánku na jarnú prechádzku môžete brať článok o botanic-
kej záhrade v Tatranskej Lomnici. Z medicíny sa zase venu-
jeme častokrát spomínanej duševnej chorobe – schizofrénii. 
V seriáli o slovenských jaskyniach pokračujeme jaskyňami 
v Demänovskej doline. V seriáli o bridži sa v tomto čísle 
budeme venovať jeho prvej a základnej fáze – dražbe. Pre 
mladých informatikov sme pripravili krátky článok o algo-
ritmoch triedenia zoznamov. Zo známych i menej známych 
osobností si v tomto čísle pripomenieme Jozefa Maximiliána 
Petzvala.

V neposlednom rade vám v tomto čísle prinášame aj vzo-
rové riešenia úloh prvej série korešpondenčnej súťaže, vý-
sledkovú listinu a zadania úloh druhej série. Pri opravovaní 
sme sa stretli s odpisovaním, ktoré bolo odmenené 0 bod-
mi, i viacerými veľmi zaujímavými slovnými spojeniami 
či novotvarmi. O tie najzaujímavejšie sa s vami podelíme. 
V 7. úlohe sme sa dozvedeli, že klepton je toxická kategória. 
V 10. úlohe bol korešpondenčný seminár MATMIX preme-
novaný na MATIMAX a dokonca aj MATRIX. V úlohe 15 
sme zase zistili, že niektorí z vás by začali dražiť preto, lebo 
to treba. Iní si zase spočítali karty a zistili, že ich majú 85, 
aj keď na obrázku ich bolo len 14. Z novotvarov sme našli 
v úlohe 19 slová mandžel a mandželka, genetici by sa zase 
pozastavili nad adelami miesto alel. Uvidíme, čo všetko nám 
prinesie druhá séria korešpondenčnej súťaže.

Možno ste si v druhej polovici februára všimli nedostup-
nosť našej webovej stránky, ktorá je spôsobená prevodom do-
mény časopisu. Tento proces bohužiaľ nemôžeme urýchliť. 
Preto sme počas tohto prechodného obdobia pre vás pripra-
vili dočasné riešenie na adrese www.p-mat.sk/mladyvedec, 
ktoré síce neposkytuje úplnú funkcionalitu pôvodnej stránky, 
ale k základným informáciám sa na tejto stránke dostanete. 
Očakávame, že stránka by mohla byť opäť dostupná v prvej 
polovici marca. V prípade potreby e-mailového kontaktu nám 
môžete písať na adresu mladyvedec@p-mat.sk.

V tomto čísle vám opäť prinášame informácie o zaujíma-
vých aktivitách iných organizácií v najbližších mesiacoch. 
Na poslednej strane obálky môžete nájsť pozvánku na dve 
zaujímavé akcie, ktoré sa budú konať v marci, a predstave-
nie enviroportálu. Na konferencii v Kysuckom Novom Meste 
sa môžeme stretnúť aj osobne, pretože jedným z príspevkov, 
ktoré odznejú na konferencii, bude aj príspevok o projekte 
a časopise Mladý vedec a ďalších popularizačných aktivitách 
v oblasti vedy a techniky.

Martin Hriňák
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AKO FUNGUJE PONORKA
Niečo z histórie

Medzi najdokonalejšie a technicky najprepracovanejšie stroje 
súčasnosti patria určite ponorky. Ich história sa začala písať 
už za čias Alexandra Veľkého, ktorého vojaci použili zrejme 
ako prví na svete pri obliehaní Tirosu akúsi podvodnú komo-
ru. V dochovaných písomnostiach sa o tomto čine zmieňu-
je samotný Aristoteles, ktorý pôsobil ako Alexandrov učiteľ 
a vychovávateľ. Iná písomná zmienka o „lodi“ pohybujúcej 
sa po morskom dne pochádza z čínskych prameňov a je tak 
isto datovaná niekoľko storočí pred naším letopočtom.

Potom sa predchodcovia dnešných ponoriek na dlhší čas 
vytratili, aby sa znovu objavili v 16. storočí, keď anglický 
vynálezca William Bourne načrtol koncepciu lode operujúcej 
pod vodnou hladinou a využívajúcej na ponáranie a vynára-
nie tzv. balastné nádrže. Bola to však na nejaký čas iba teore-
tická úvaha. K zostrojeniu prvej skutočnej ponorky došlo až 
o niekoľko desaťročí neskôr. Zaslúžil sa o to holandský uče-
nec Cornelius Drebb, ktorý postavil ponorný čln vyrobený 
z dreva. Poháňaný bol pomocou vesiel, ktoré boli prestrčené 
otvormi v bokoch plavidla. Do Drebbovej ponorky sa vošlo 
20 ľudí a dokázala sa ponoriť až do hĺbky 20 metrov. Au-
tor svoj vynález dokonca predviedol verejnosti a v Londýne 
s ním preplával pod vodou z Westminsteru do Greenwicha. 
Písali sa dvadsiate roky 17. storočia a Európou sa začínali 
šíriť prízraky tridsaťročnej vojny. 

Cornelius Drebb predvádza obyvateľom Londýna svoj 
vynález vo vodách Temže

Netrvalo dlho a vojenskí stratégovia si uvedomili, že pod-
vodné plavidlo by mohli využiť na potápanie nepriateľských 
lodí. K prvému pokusu došlo na americkom kontinente počas 
boja za americkú nezávislosť od Veľkej Británie, keď sa po-
norka Korytnačka skonštruovaná americkým inžinierom Da-
vidom Bushnellom pokúsila neúspešne potopiť britskú vojno-
vú loď. Táto ponorka bola vybavená vrtákom, ktorým mala 
do dna lode navŕtať dieru a do nej pomocou háku upevniť 
nálož s výbušninou.

Prielom vo vývoji ponoriek zaznamenal americký inžinier 
Robert Fulton, ktorý roku 1798 zostrojil ponorku Nautilus. 
Toto podmorské plavidlo už malo moderný aerodynamický 
tvar, bolo vybavené pohonom pre pohyb na hladine aj pod 
vodou a malo horizontálne aj vertikálne kormidlo.

Ďalším úspechom konštruktérov a vynálezcov bol vývoj 
pohonných jednotiek ponoriek. Za revolučný krok k skutoč-
ne moderným ponorkám sa v tomto smere považuje ponor-

ka Holland (okolo 1900), ktorú na hladine poháňal benzíno-
vý motor s vnútorným spaľovaním, zatiaľ čo pod hladinou sa 
o pohon staral elektrický motor s dobíjateľnou batériou. 

Bushnellova Korytnačka v múzeu

Veľkého využitia sa ponorky dočkali od roku 1914. Jednak 
svet zachvátila prvá svetová vojna, počas ktorej sa ponorky 
zaradili medzi najobávanejšie a najničivejšie zbrane, a jed-
nak sa začali používať na výskumné účely (práve v tomto 
roku bola na vodu spustená prvá výskumná ponorka). V čase 
prvého celosvetového vojnového konfliktu sa ponorky použí-
vali dokonca aj na prepravu pošty medzi Nemeckom a USA. 
Rovnako počas druhej svetovej vojny zaznamenali ponorky 
veľký pokrok v konštrukcii, ale najmä vo výzbroji a taktike 
nasadenia pri vojenských operáciách. V čase studenej vojny 
opäť tvorili dôležitú strategickú zbraň v rukách superveľ-
mocí. S nástupom jadrového pohonu, vývojom balistických 
striel a modernými formami komunikácie došlo k poslednej 
veľkej prestavbe ponoriek do podoby, v akej ich poznáme 
dnes. V súčasnosti ich má vo výzbroji 33 krajín sveta.

Konštrukcia ponoriek

Rovnako ako na loď či iné teleso pôsobí na ponorku vo vode 
vztlaková sila. Na rozdiel od lode sa však u ponorky vyžaduje 
schopnosť kedykoľvek sa ponoriť alebo vynoriť. To je dôvod, 
pre ktorý sa musia výrobcovia ponoriek zaoberať jej celkovou 
hustotou. Aby sa ponorka dala dobre ovládať, musí mať jej 
hustota približne rovnakú hodnotu, ako je hustota vody. Po-
tom to funguje ako s ľudským telom. Ak sa nadýchneme, do-
kážeme sa udržať na hladine vody, ale ak vydýchneme, začne 
naše telo vo vode klesať. Rozdiel je v tom, že hustota ponor-
ky sa nemení dýchaním, ale pomocou balastných (vyrovnáva-
cích) nádrží. Tie môžu byť naplnené vodou alebo vzduchom. 
Keď je v nich vzduch, je ponorka ľahká a pláva na hladine. 
Ak sa naplnia vodou, hmotnosť ponorky sa zvýši a ponor-
ka sa začne potápať. Ak je množstvo vzduchu a vody v nádr-
žiach vyvážené, ponorka sa dokáže v oceáne voľne vznášať. 
Pre prípad, že sa chce ponorka dostať z hĺbky na hladinu, sa 
na každej ponorke nachádza zásoba stlačeného vzduchu. Ten 
sa vpustí do balastných nádrží a vytlačí z nich vodu. 

Technika Technika
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Technika Technika

Nákres Fultonovej ponorky Nautilus

Aby sa ponorka mohla pod hladinou pohybovať ľubovoľ-
ným smerom, je vybavená chvostovým (vertikálnym) a hĺb-
kovým (horizontálnym) kormidlom. Pomocou chvostového 
kormidla môže meniť smer do strán (funguje to podobne ako 
pri veslovaní). Na zmenu sklonu (uhla ponorenia alebo vy-
norenia) sa používa hĺbkové kormidlo, ktoré vyzerá ako malé 
pohyblivé krídelká a nachádza sa spravidla v zadnej časti tru-
pu ponorky.

Samotná ponorka musí byť zhotovená z veľmi pevného 
a odolného materiálu, pretože vo väčších hĺbkach je vystave-
ná obrovským tlakom, ktoré by ju mohli spučiť ako konzervu. 
Najväčšia oficiálna operačná hĺbka moderných vojenských 
ponoriek dosahuje hodnotu okolo 600 metrov. Na výrobu po-
noriek sa preto okrem ocele používa aj titán alebo rôzne odol-
né zliatiny a kompozitné materiály. Ešte väčšou odolnosťou 
sa môžu popýšiť špeciálne hlbokomorské ponorky a batyska-
fy, ktoré sa používajú najmä na vedecké účely. Tieto plavidlá 
dokážu bezpečne zostúpiť až do hĺbky niekoľko tisíc metrov, 
kde skúmajú okrem morskej fauny a flóry napr. podmorské 
vulkány či náleziská ropy a zemného plynu.

Prierez jedného z nasledovníkov Fultonovho Nautila

Pohon

Pri pohybe na hladine používajú ponorky často vznetové 
motory. Avšak pre činnosť spaľovacieho motora je potrebné 
dostatočné množstvo vzduchu. Ten je ale v ponorke potreb-
ný najmä na vynáranie a samozrejme aj na dýchanie. Preto 
sa pre pohyb pod vodou používa elektrický pohon. Kým je 
ponorka na hladine a má zapnuté vznetové motory, poháňajú 

sa nimi aj generátory, ktoré dobíjajú batérie. Pod vodou sa 
zapnú elektrické motory, ktoré sú napájané týmito batéria-
mi, a roztáčajú lodnú skrutku. Okrem toho dodávajú batérie 
energiu aj do ďalších zariadení na palube. Keďže kapacita 
batérií je obmedzená, musí sa po nejakom čase ponorka vy-
noriť a zapnúť vznetové ponory. Tým je jej pobyt pod vodou 
časovo obmedzený. Aby mohli ponorky dobíjať batérie aj bez 
vynorenia na hladinu (t. j. načerpať vzduch potrebný pre chod 
spaľovacích motorov), začal sa používať vzduchový komín 
(šnorchel), pomocou ktorého sa dá čerpať vzduch aj pri plav-
be v tzv. periskopovej hĺbke.

Prierez modernou britskou bojovou ponorkou 

Revolučným krokom v tejto oblasti bolo zavedenie jadro-
vého pohonu. Prvá jadrová ponorka bola symbolicky pome-
novaná Nautilus a na vodu ju americká armáda spustila v roku 
1955. Jadrové generátory nepotrebujú kyslík a ponorka môže 
zostať pod hladinou aj niekoľko mesiacov. Jadrový reaktor 
používaný na ponorke je v porovnaní s klasickým reaktorom 
menší a používa ako palivo vysoko obohatený urán, ktorý 
umožňuje získať veľký výkon aj z relatívne malého reaktora. 
Palivové články dokážu zabezpečiť úplný chod ponorky až 
na dobu 10 rokov. Pre núdzové prípady majú však aj jadrové 
ponorky na palube zabudované batérie.

Americká jadrová ponorka Typhoon, ktorá má vo výzbroji 
24 medzikontinentálnych balistických rakiet, je považovaná za 

najdlhšiu jadrovú ponorku súčasnosti

Život na palube ponorky

Aby mohla na palube ponorky fungovať ľudská posádka, je 
potrebné zabezpečiť v prvom rade dostatok vzduchu na dý-
chanie. To ale nie je všetko. Pri vydýchnutí sa do okolia dos-
táva aj oxid uhličitý, ktorý je pre človeka ďalej nepoužiteľný 
a vo veľkom množstve dokonca toxický. Okrem toho sa pri 
dýchaní zvyšuje vlhkosť prostredia a pokiaľ by nebola prie-
bežne odstraňovaná, začala by sa zrážať na stenách a zariade-
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niach ponorky. Pri bežnej prevádzke ponorky sa do „ovzdu-
šia“ dostávajú aj rôzne nečistoty, pachy a prach.

Kyslík získava posádka buď z tlakových nádrží alebo 
z kyslíkového generátora. Je to zariadenie, ktoré dokáže pro-
dukovať kyslík vďaka elektrolýze vody. Moderné ponorky sú 
dokonca vybavené zariadením, ktoré monitoruje množstvo 
kyslíka vo vzduchu a automaticky ho reguluje.

Vzniknutý oxid uhličitý sa odstraňuje pomocou tzv. práč-
ky vzduchu. Ide o chemickú likvidáciu tohto plynu pomocou 
nátronového vápna, čo je zmes hydroxidu sodného a hydro-
xidu vápenatého. Nadmerná vlhkosť sa na ponorke odstraňu-
je buď chemicky alebo odvlhčovačom vzduchu. Dym, prach 
a ďalšie nečistoty sa odstraňujú filtrovaním.

Na zabezpečenie chodu ponorky je potrebná aj úžitková 
a pitná voda. Veľké ponorky sú vybavené destilačnými zaria-
deniami, ktoré dokážu vyrábať zo slanej morskej vody pitnú. 
Morská voda sa v nich zohrieva tak dlho, kým sa úplne ne-
vyparí. Tým sa z nej odstráni všetka soľ. Pary sa potom chla-
dia a zrážajú v zbernej nádrži na pitnú vodu. Výrobná kapa-
cita takéhoto zariadenia na modernej ponorke môže byť aj 
viac ako 100 000 litrov pitnej vody denne. Takto vyrobená 
voda sa používa na pitie, prípravu jedla či na osobnú hygie-
nu posádky.

Okrem vody treba na palube ponorky zabezpečiť aj prime-
ranú teplotu. V hlbinách oceánov sa pohybuje teplota vody 
zvyčajne okolo 4 °C. Kovová konštrukcia ponorky pri tepel-
nej výmene s okolím preto veľmi rýchlo stratí svoju teplotu. 
Aby sa na palube udržala príjemná teplota, vyhrieva sa vnút-
ro ponorky energiou z jadrových reaktorov, motorov alebo 
v prípade núdze z batérií. Teplota udržiavaná na palube pono-
riek dosahuje zvyčajne hodnotu okolo 22 °C, čo je porovna-
teľné s príjemnou izbovou teplotou, ktorú si užívame vo svo-
jich domovoch počas vykurovacieho obdobia.

Orientácia a navigácia

Čo sa týka riadenia ponoriek, je podstatný rozdiel medzi po-
norkami výskumnými a ponorkami vojenskými. Ponorky po-
užívané na výskum morského dna, podmorskej fauny a flóry 
či prehliadku vrakov lodí sú spravidla malé a majú pomerne 
veľké okná, cez ktoré si ich málopočetná posádka môže pre-
zerať bezprostredné okolie ponorky. Okrem toho sú vybave-
né svetlami a pracujú na malom priestore. Ich práca nie je 
tajná a nemusia sa nijako skrývať či maskovať. Naproti tomu 
ponorky vojenské sú podstatne väčšie plavidlá, ktoré operujú 
na obrovskom priestore a vo veľkých hĺbkach, kde je úplná 
tma. Ich pohyb má byť utajený pred nepriateľom, preto sa 
orientujú a pohybujú pomocou špeciálnych zariadení. 

Pri pohybe na hladine sa určuje presná poloha ponorky po-
mocou prijímača globálneho pozičného systému (GPS). Pod 
hladinou však tento systém nepracuje, preto sa používa iner-
ciálny navigačný systém (IGS), ktorý určuje polohu ponor-
ky bez priameho zameriavania – počítač vypočíta polohu 
ponorky presným meraním prejdenej vzdialenosti od pôvod-
ného miesta a smeru. IGS sa udržiava stále vo vodorovnej 
polohe a je zameraný pevne určeným smerom pomocou gy-
roskopov bez ohľadu na polohu ponorky. Na začiatku plavby 
sa do prístrojov zadajú údaje o jej presnej polohe. Prístroj na 
meranie zrýchlenia premeriava pohyby vo všetkých smeroch, 

počítač preráta prejdenú vzdialenosť a smer a tak určí mo-
mentálnu polohu plavidla. Tento systém je však spoľahlivý 
iba niekoľko dní, pretože potom sa začnú prejavovať nahro-
madené chyby. Na každej modernej ponorke sa nachádzajú 
aspoň dva systémy IGS, ktoré pracujú nezávisle od seba. 
Aby sa nahromadené chyby korigovali, priebežne sa dopĺňa-
jú údaje o polohe ponorky pomocou GPS, sonarov, radarov, 
vysielačiek a družíc (vtedy sa musí ponorka aspoň na chvíľu 
dostať na hladinu). Družice vysielajú správy o ich obežnej 
dráhe a časové signály riadené atómovými hodinami. Ponor-
ka má vlastné hodiny, podľa ktorých sa vypočíta doba preno-
su správy a zo známej rýchlosti šírenia rádiového signálu sa 
určí vzdialenosť ponorky od družice. Výpočtom vzdialenosti 
od štyroch rôznych družíc systému GPS sa potom určí presná 
poloha ponorky.

Pri vyhľadávaní cieľov, ako aj pri určovaní hĺbky vody pod 
ponorkou, používajú ponorky sonar. Rozlišujeme dva druhy 
sonarov: aktívny a pasívny. Aktívny sonar vysiela do okolia 
zvukové, prípadne ultrazvukové vlny. Zvuk sa vo vode šíri 
veľmi dobre. Ak sa odrazí od nejakej prekážky, sonar ho opäť 
zachytí a zo známej rýchlosti zvuku a času, za ktorý sa vrá-
til odrazený signál, prístroje rýchlo vypočítajú vzdialenosť 
objektu, od ktorého sa signál odrazil. Pasívny sonar iba za-
chytáva zvuky prichádzajúce z okolia. Vojenské ponorky ho 
používajú v prípade, keď nechcú nepriateľovi prezradiť svoju 
polohu. Občas sa však stane, že sa dve ponorky zrazia a dôjde 
ku katastrofe. Zatiaľ poslednou väčšou nehodou tohto dru-
hu bola zrážka britskej a francúzskej ponorky, ku ktorej do-
šlo v Atlantiku začiatkom februára 2009. Obe ponorky boli 
vybavené jadrovými zbraňami. Zrážka sa našťastie odohrala 
pri malej rýchlosti pohybu oboch plavidiel a nedošlo k žiad-
nej ujme na zdraví členov posádok ani na zariadení ponoriek.

Niekoľko zaujímavostí na záver

● Nápadom zostrojiť podmorské plavidlo sa zaoberal aj naj-
väčší renesančný mysliteľ Leonardo da Vinci. Jeho nápa-
dy však zostali iba v jeho fantázii a na niekoľkých nákre-
soch, ktoré sa dochovali.

● Počas prvej svetovej vojny prišla britská admiralita s ná-
padom zaradiť do výzbroje „parné“ ponorky. Tie boli na 
hladine poháňané dvomi parnými turbínami. Pri plavbe na 
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hladi ne používali dva komíny, ktoré sa museli pri ponore 
zasunúť do vnútra ponorky. Kým však stihli kotly vychlad-
núť, bolo vnútri ponorky neznesiteľné teplo. Takýchto po-
noriek bolo vyrobených jedenásť a prakticky všetky posti-
hol tragický koniec.

● V júni 1944 sa spojenci zmocnili nepoškodenej nemeckej 
ponorky a na jej palube našli dôležité prístroje, ale najmä 
šifrovacie knihy, čo pomohlo konečnej porážke nemecké-
ho ponorkového loďstva.

● Prvá jadrová ponorka Nautilus sa pýši aj tým, že sa v roku 
1958 ako prvá ponorka dostala k severnému pólu a úspeš-
ne ho podplávala pod ľadom.

● V roku 1960 oboplávala americká atómová ponorka Triton 
Zem pod vodou, pričom sledovala trasu, po ktorej sa za-
čiatkom 16. storočia pohyboval so svojou výpravou Ferdi-
nand Magellan. Plavba Tritonu bola dlhá 66 786 km a tr-
vala 12 týždňov.

● Bolo zaznamenaných niekoľko prípadov záhadných zmiz-
nutí ponoriek. Medzi prvé prípady sa zaradila izraelská po-
norka Dakar, ktorá v roku 1968 zmizla bez stopy vo vo-
dách Stredozemného mora. 

● Ešte v tom istom roku sa stratila moderná americká útoč-
ná ponorka Scorpion. Jej pozostatky však boli objavené po 
145 dňoch pátrania. Zvyšky ponorky vyfotografoval ba-
tyskaf Trieste v hĺbke okolo 2 500 metrov.

● V 90. rokoch 20. storočia bola prvýkrát v histórii zadržaná 
moderná ponorka, ktorú používala kolumbijská mafia na 
prepravu drog. Neskôr sa začali v Kolumbii vyrábať mini-
ponorky s cieľom využívať ich na podobné nelegálne úče-
ly. Niektoré krajiny preto spustili oficiálny program na vy-
hľadávanie a zadržiavanie takýchto plavidiel. Medzi po-
sledné úspechy mexických námorných síl patrí zadržanie 
malej ponorky plnej kokaínu, ku ktorému došlo v júli 2008 
vo vodách Tichého oceánu.

● Najmodernejšia americká ponorka triedy Virginia nemá 
žiadny periskop a orientuje sa len pomocou sústavy sona-
rov a moderného elektronického systému. 

● V súčasnosti sa snažia niektoré krajiny nájsť spôsob, ako 
vyrobiť lacné ponorky určené na ničenie lodí. Ich hlavným 
konštrukčným prvkom sa má stať betón. Betónové ponor-
ky by na svoju obeť číhali na morskom dne a v správnom 
okamihu by ju zasiahli supermodernou raketovou strelou. 
Možno nikoho neprekvapí, že prím hrá v tomto smere taká 
námorná veľmoc, ako je Rusko.

Schéma ruskej betónovej ponorky (v hornej časti obrázka vidíme jej 
veľkosť v porovnaní s konvenčnou vojenskou ponorkou)

● V roku 1995 sa do Guinessovej knihy rekordov zapísala aj 
ruská ponorka K – 44, ktorá vystrelila „dopravnú“ raketu 
Vlna. Tá dopravila v priebehu 20 minút modul s vedeckou 
aparatúrou a poštou z oblasti Barentsovho mora na Kam-
čatku. Táto akcia bola označená ako najrýchlejšie doruče-
nie poštovej zásielky na svete.

● Pre prípad nehôd vojenských ponoriek a ich následné vy-
hľadávanie a záchranu iniciovala americká vláda vývoj 
a výrobu špeciálnej záchrannej hlbinnej ponorky schop-
nej dostať sa do hĺbky 1 100 metrov a vziať na palubu až 
24 stroskotancov.

● Medzi najväčšie námorné katastrofy v dejinách sa zapí-
sali havárie ruských atómových ponoriek Komsomolec 
(1989) a Kursk (2000), pri ktorých prišlo spolu o život 
159 námorníkov. V prvom prípade vznikol požiar na pa-
lube najmodernejšej ruskej ponorky s dvojitým titánovým 
plášťom, ktorá mala dosiahnuť až neuveriteľnú operačnú  
hĺbku 1 000 metrov. V prípade atómovej ponorky Kursk 
došlo k neočakávanému výbuchu v prednej časti plavi-
dla a jeho následnému potopeniu vo vodách Barentsovho 
mora. 

● Súčasné vojenské ponorky sú vybavené modernými a veľ-
mi účinnými zbraňami. Z paluby ponorky je možné vypúš-
ťať balistické rakety s jadrovými hlavicami.

● Do výbavy ruských ponoriek triedy Oscar II patrí v súčas-
nosti aj torpédo Škval, ktoré dosahuje rýchlosť až 100 m/s. 
Za túto rýchlosť vďačí jednak svojmu raketovému motoru, 
a jednak javu superkavitácie. Ten spočíva v tom, že povrch 
torpéda je počas pohybu ofukovaný plynom, ktorý okolo 
neho vytvára akýsi plášť s minimálnym odporom.

● V súčasnosti je asi najznámejšou ponorkou sveta americ-
ká miniponorka Alvin, ktorá sa používa na vedecké účely. 
Dokáže sa dostať do hĺbky 4 500 metrov. Do tejto hĺbky sa 
ponára dve a pol hodiny. Alvin sa preslávil najmä svojou 
účasťou na prieskume vraku Titanicu.

Ľubomír Konrád
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Začalo to úplne nevinne. Jedna žena v Spojených štátoch 
amerických chcela pred niekoľkými rokmi dostávať od 
svojho bývalého partnera výživné na deti. Bolo preto treba 
dokázať, že je naozaj otcom. Podrobil sa rutinnému testu  
otcovstva, ktorý bol spojený s genetickou analýzou celej rodi-
ny. Výsledok bol prekvapivý. On síce bol otcom testovaných 
detí, ale žena nebola ich matkou. Celý prípad išiel pred súd 
a chceli jej odobrať deti, nepomáhali ani záznamy z pôrod-
nice, že sú naozaj jej. Testy jasne ukazovali, že sú navzájom 
príliš geneticky vzdialení na to, aby mohla byť ich matkou.

Záchrana prišla z inej časti USA. Tam iná žena čelila rov-
nakému problému, ale za úplne iných okolností. Potrebovala 
transplantáciu obličky. Vhodní darcovia zvyčajne bývajú deti 
a preto testovali, ktoré z jej dospelých detí je s ňou najkom-
patibilnejšie, čiže najpodobnejšie z hľadiska génov, ktoré 
sú nevyhnutné na úspešný priebeh transplantácie. Výsledok 
bol však rovnako nečakaný ako v predchádzajúcom prípa-
de – z genetického hľadiska ani jedno dieťa nebolo jej. Leká-
ri sa tejto záhade snažili prísť na koreň a zistili, že táto žena 
je chiméra. 

Grécka mytológia a moderná medicína

V gréckej mytológii predstavuje chiméra živočícha, ktorý je 
niečo medzi levom, kozou a hadom. Z medicínskeho hľadis-
ka to je organizmus, ktorého telo je zložené z dvoch alebo 
viacerých skupín geneticky rozdielnych buniek, ktoré pochá-
dzajú z viacerých zygot (zygota je zárodok, ktorý vznikne po 
oplodnení vajíčka spermiou). Môže vzniknúť napríklad vte-
dy, keď zárodky dvojvaječných dvojčiat splynú do jedného 
zárodku alebo lepšie povedané, jeden zárodok absorbuje dru-
hý. Dieťa, ktoré sa narodí, je zložené z buniek dvoch ľudí – je 
zároveň svojím dvojčaťom. 

Chiméra v gréckej mytológii

Takto to bolo aj v prípade obidvoch amerických žien. 
Niektoré časti tela majú zložené z buniek jedného typu, zvy-
čajne prevládajúceho (z buniek „seba samej“), iné z buniek 
druhého typu (z buniek „svojej sestry“). Zjednodušene po-
vedané, ich krvné bunky, ktoré sú zvyčajne skúmané, obsa-
hujú genetickú informáciu prvého typu, ako keby ich vlastnú 
DNA. Pohlavné orgány sú ale zložené z buniek s genetickou 
informáciou druhého typu, s DNA ich sestry. Preto vajíčka, 
ktoré produkujú a ktoré sú neskôr oplodnené, nemajú rovna-
kú genetickú informáciu ako bunky v krvi. Obrazne poveda-
né, tieto dve ženy porodili deti „svojej sestry“.

Princíp vzniku chiméry je znázornený na nasledujúcom ob-
rázku. Ľudia majú každý gén dvakrát – jeden od matky a je-
den od otca. Počas vytvárania ľudských pohlavných buniek je 
množstvo genetickej informácie redukované na polovicu, aby 
v nich bol každý gén zastúpený iba raz. Po splynutí vajíčka 
a spermie má dieťa rovnaké množstvo genetickej informácie 
ako jeho rodičia. Počas tejto redukcie sa môžu vytvárať rôz-
ne kombinácie génov podľa toho, ktorá z dvoch verzií génu 
sa dostane do pohlavnej bunky. Preto jeden človek vytvára 
mnoho typov viac či menej rozdielnych pohlavných buniek. 
Môže sa stať, že približne v rovnakom čase splynie vajíčko 
s genetickou informáciou typu 1 so spermiou s genetickou in-
formáciou typu 2 a vajíčko s génmi typu 3 so spermiou s gén-
mi typu 4. Vzniknú zárodky 12 a 34. Ak ostanú samostatné, 
narodia sa dvojičky, a ak v skorom štádiu splynú, narodí sa 
chiméra. 

Princíp vzniku chiméry

Existuje aj iný typ chimérizmu. Zárodky dvojčiat spolu ne-
splynú, ale jedno embryo je osídlené bunkami druhého em-
brya, pričom z embryí vzniknú samostatní jedinci. Príkladom 
je ďalšia žena z USA. S novým manželom nemohla otehot-
nieť, tak sa chceli dozvedieť, kde je chyba. Zistilo sa, že síce 
on má nedostatočné množstvo spermií, ale ona je muž. Ge-
netická analýza jej krvi jednoznačne ukázala, že má chromo-
zómy XY a nie XX, ako by žena mala mať. Bolo to zvlášt-
ne, pretože z predchádzajúceho manželstva mala zdravé deti 
a nemala absolútne žiaden problém s plodnosťou. Pri podrob-
nejšej analýze sa zistilo, že vo všetkých tkanivách vrátane po-
hlavných orgánov má chromozómy XX, len jej krvné bunky 
sú mužské. Táto žena sa narodila ako dvojča – jej brat však 
4 dni po pôrode umrel. Jeho bunky ešte v embryonálnom štá-
diu z neznámych príčin osídlili práve tú časť, z ktorej sa tvo-
ria krvné bunky.

 Ako odhaliť chiméru na prvý pohľad

Spomínaná žena mala šťastie, že jej brat sa vyvíjal ako sa-
mostatný jedinec a do nej preputovala len časť jeho buniek. 
Vďaka tomu ostala ženou. Niekedy sa totiž stane, že spolu 
splynú zárodky, ktoré nie sú rovnakého pohlavia. Vtedy na-
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stáva problém. Keď je žena zmesou dvoch žien, nemusí to 
byť vôbec vidieť, ale keď má človek niektoré časti tela žen-
ské a niektoré mužské, to už spôsobí nejaké chybičky krásy. 
Dotyčný alebo dotyčná je viac či menej hermafroditom, pod-
ľa toho, ako sa „dohodnú“ jeho bunky. Niekedy sa môže stať, 
že sa v danej osobe tvoria aj spermie aj vajíčka, často majú 
títo jedinci aspoň vonkajšie pohlavné orgány oboch typov.

Ak aj majú chiméry všetky bunky rovnakého pohlavia, 
v niektorých prípadoch sa dajú odlíšiť od „normálneho“ člo-
veka. V ultrafialovom svetle sa dá vidieť, že koža takýchto 
ľudí nie je homogénna, ale akoby pozliepaná z viacerých ku-
sov a rozdielne časti kože môžu mať rôzne stupne ochlpenia. 
Aj napriek týmto znakom ale väčšina chimér pravdepodobne 
ostala a ostane neodhalená, preto sa nedá odhadnúť, ako je 
chimérizmus rozšírený medzi ľuďmi.

Kurióznym prípadom je pokus o „premiešanie“ zárodkov 
ovce a kozy. Hoci ide o dva rozdielne druhy, vedcom sa po-
darilo docieliť umelé splynutie zárodkov a výsledný živo-
čích vyzeral tak, ako sa očakávalo. Na prvý pohľad bolo jas-
ne vidieť, že ide o chimé-
ru – časti kože, ktoré po-
chádzali zo zárodku kozy, 
boli pokryté srsťou, a čas-
ti kože pochádzajúce zo zá-
rodku ovce boli pokryté vl-
nou. Chiméra však nie je 
hybridom ovce a kozy – ten 
vzniká oplodnením kozieho 
vajíčka baraňou spermiou 
alebo naopak. 

Mikrochiméra nie je malá chiméra

Hoci to znie desivo, rakovina môže byť u človeka infekč-
ná – od jedného človeka sa tým istým typom rakoviny nakazí 
druhý človek. To sa deje vtedy, keď rakovinu vyvoláva vírus 
a človek sa ním nakazí. Tak to je napríklad pri rakovine krč-
ka maternice. Môže sa tiež stať, že sa človek nakazí priamo 
rakovinovými bunkami, ktoré uňho spôsobia rakovinu. Tento 
spôsob ochorenia môže nastať počas tehotenstva, keď rako-
vinové bunky preputujú z matky do plodu, z plodu do matky, 
alebo u dvojčiat z jedného plodu do druhého.

Vyzerá to, ako keby rakovinové 
bunky boli niečím špecifické a to im 
umožnilo takto putovať počas teho-
tenstva. V skutočnosti sú ale úplne 
obyčajné, pretože to dokáže každá 
bunka. A nielenže to dokáže, ale 
to aj robí – bunky tehotnej matky 
úplne bežne osídľujú telo dieťaťa, 
bunky dieťaťa osídľujú telo matky 
a dvojčatá si vymieňajú svoje bun-
ky. Najľahšie sa to pozoruje u žien, 
ktoré mali aspoň jedného syna. Ešte 
aj 50 rokov po pôrode sa u nich na-
chádzajú mužské bunky s chromo-
zómami XY. Preto sú ženy, ktoré 
boli aspoň raz tehotné, typické mik-
rochiméry.

Mikrochiméra je taký organizmus, ktorý obsahuje na roz-
diel od chiméry len malé množstvo „cudzích“ buniek, kto-
ré môžu byť na ľubovoľných miestach v tele. Tieto bunky sa 
dajú získať spomínanými spôsobmi počas tehotenstva. S veľ-
kou pravdepodobnosťou má každý z nás v sebe bunky svo-
jej matky – preto sme všetci mikrochimérami. A ak napríklad 
žena bola tehotná s tromi rôznymi mužmi a s každým mala 
syna, má vo svojom tele okrem svojich buniek a buniek svo-
jej matky tri rozdielne typy mužských buniek s tromi rozdiel-
nymi chromozómami Y. Nehovoriac o tom, že ak pochádzala 
z dvojičiek, má ešte k tomu aj bunky svojho súrodenca.

Aké to má výhody?

Predpokladá sa, že základnou príčinou toho, že bunky dieťa-
ťa putujú do tela matky a osídľujú ho, je ovplyvnenie jej imu-
nitného systému. Rastúci plod je z hľadiska imunitného sys-
tému zhluk cudzorodých buniek žijúcich a množiacich sa na 
úkor matky. Imunitný systém matky je však počas tehoten-
stva potlačený a bunky dieťaťa sa v takejto zvýhodnenej si-
tuácii snažia, aby si telo na ne „zvyklo“ a nepovažovalo ich 
za cudzie. V opačnom prípade by sa imunitný systém mohol 
voči dieťaťu nepriateľsky naladiť a považovať ho za parazita.

 Pre matku je prítomnosť buniek dieťaťa tiež výhodná. Zis-
tilo sa to pokusmi na myšiach, keď vedci pomocou génovej 
manipulácie vytvorili myšiaka, ktorý mal DNA fosforeskujú-
cu na zeleno. Skrížili ho s myšou s normálnou DNA. Tí mali 
spolu potomkov, ktorých DNA podľa zákonov genetiky tiež 
svietila na zeleno. Po tehotenstve našli už aj u myši bunky so 
svietiacou DNA, ktoré boli rozmiestnené po celom tele. Po-
tom tento istý pokus zopakovali s myšami, ktoré mali poško-
dený nejaký orgán, napríklad pečeň, obličky alebo mozog. 
Zistili, že bunky plodov osídlili poškodené miesta a často po-
škodenie opravili. Na dané miesto bol totiž dodaný dostatok 
funkčných buniek, z ktorých sa vyvinuli bunky potrebné pre 
dané tkanivo. Toto funguje aj opačne – boli zaznamenané prí-
pady, že bunky matky opravili poškodenie srdca plodu.

 Ďalšia výhoda plynie pre matku z charakteru imunitné-
ho systému. Úspech transplantácie orgánu či transfúzia krvi 
závisí od toho, či imunitný systém príjemcu nové elementy 
prijme za svoje, alebo ich považuje za cudzie a nebezpeč-
né a snaží sa ich zabiť. Pokiaľ telo ženy obsahuje aj bunky 
dieťaťa, jej imunitný systém toleruje nielen také nové bun-
ky, ktoré sú dostatočne geneticky podobné bunkám matky, 
ale aj tie, ktoré sú podobné bunkám dieťaťa. Vďaka tomu jej 
môže byť úspešne transplantovaný orgán či dodaná krv od 
viacerých darcov, než by tak bolo bez mikrochimérizmu.

Aby sa ale ženy necítili príliš dokonalé, prítomnosť bu-
niek dieťaťa má aj zatiaľ zistenú jednu nevýhodu. Tieto mla-
dé bunky majú veľký potenciál deliť sa, väčší v porovnaní 
s bunkami matky. Každé delenie bunky je spojené s rizikom 
mutácie a preto majú bunky dieťaťa väčšiu šancu stať sa ra-
kovinovými bunkami.

Mikrochimérizmus zatiaľ nie je dostatočne preskúmaný 
a vedci mu v súčasnosti venujú veľkú pozornosť – umelo vy-
volaný by totiž mohol napomôcť transplantáciám u všetkých 
pacientov.

Lenka Veselovská

Biológia Biológia

Chiméra, ktorá vznikla zmiešaním 
zárodkov ovce a kozy

Počas tehotenstva bunky 
matky osídľujú telo dieťaťa 
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Jedna z najzaujímavejších slovenských 
botanických záhrad sa nachádza na úze-
mí mesta Vysoké Tatry. Je ňou Expo-
zícia tatranskej prírody Štátnych lesov 
TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Nájsť 
ju môžete veľmi jednoducho – umiest-
nená je vedľa známeho Múzea TA-
NAP-u južným smerom. Pre verejnosť 
býva otvorená od začiatku mája do po-
lovice septembra. Rozlohou je pomerne 
veľká – rozprestiera sa na ploche troch 
hektárov. 

Celkový pohľad na botanickú záhradu

Návštevníci si môžu pozrieť byliny 
a dreviny, ktoré sa vyskytujú v Tatrách. 
Ich identifikáciu im umožňujú tabuľky, 
ktoré obsahujú slovenský a latinský ná-
zov príslušného druhu:

Počas prechádzok tatranskou prí-
rodou, ba ani v rámci vysokohorskej  
turistiky niektoré vzácne skvosty milov-
níci flóry vidieť vôbec nemôžu, pretože 
často rastú vo veľkých vzdialenostiach 
od turistických chodníkov, v teréne, 
ktorý je pre bežného návštevníka Tatier 
neprístupný.

V roku 2009 sa v tejto botanickej 
záhrade nachádzalo 280 druhov rast-
lín. Rástli tu druhy vyskytujúce sa na 
vápencovom i žulovom geologickom 
podklade, aj druhy obľubujúce mokra-

de. Oči návštevníkov potešil pohľad na 
mak tatranský – endemický druh Tatier 
i Fatry, či dryádku osemlupienkovú – je-
den z glaciálnych reliktov (podrobnejšie 
informácie o tejto rastline boli zverejne-
né v ôsmom čísle časopisu).

Mak tatranský (Papaver tatricum)

Najviac rastlín v Expozícii tatranskej 
prírody kvitne v máji a v júni. Počas 
hlavnej turistickej sezóny, ktorá v Tat-
rách zvyčajne trvá od júla do augusta, 
bola veľká časť tatranskej flóry už od-
kvitnutá. Rastliny v Tatrách sa prispô-
sobili vysokohorskému prostrediu, pre 
ktoré je charakteristické krátke vegetač-
né obdobie. 

Záujemcovia o pestovanie tatran-
ských rastlín si môžu priamo v areáli 
expozície kúpiť semená alebo sadenič-
ky týchto rastlín. Na výber mali minulý 
rok 67 druhov, ktoré ponúkali pracovní-
ci Štátnych lesov TANAP-u (napríklad 
vyhľadávaný klinček ľadovcový či ve-
ternicu narcisokvetú).

Klinček ľadovcový (Dianthus glacialis)

Na nasledujúcej strane vás pozývame 
na krátku fotoexkurziu touto botanic-
kou záhradou (jednotlivé druhy boli za-
chytené fotoobjektívom 10. mája 2009). 
Možno bude pre vás vhodným podne-
tom k osobnej návšteve tohto prekrás-
neho areálu.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

 

Veternica narcisokvetá 
(Anemone narcissiflora)

Kurička Gerardova (Minuartia gerardii)

Devätorník veľkokvetý  
(Helianthemum grandiflorum)

Devätorník alpínsky (Helianthemum alpestre)

FOTOEXKURZIA BOTANICKOU ZÁHRADOU 
V TATRANSKEJ LOMNICI

Biológia Biológia
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Skalník matranský (Cotoneaster matrensis)

Diablik močiarny (Calla palustris)

Iskerník pahorský  
(Ranunculus pseudomontanus)

Arábka alpínska (Arabis alpina)

Žltohlav najvyšší (Trollius altisimmus)

Veronika alpínska (Veronica alpina)

Lomikameň pižmový (Saxigraga maschata)

Andromédka sivolistá (Andromeda polifolia) 

Popolavec hlavatý (Tephroseris capitata)

Valeriána celistvolistá  
(Valeriana simplicifolia)

Páperník pošvatý (Eriophorum vaginatum)
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V tejto časti seriálu si predstavíme nie-
koľko rastlinných druhov, ktoré kvitnú 
začiatkom jari.

Deväťsil hybridný

Deväťsil hybridný (Petasites hybri-
dus) nájdete v niektorých knihách aj 
pod názvom deväťsil lekársky (Petasi-
tes officinalis). Slovenský rodový ná-
zov poukazuje na to, akú veľkú silu mu 
v minulosti ľudia pripisovali (magické 
číslo deväť – deväť síl). Druhový názov 
súvisí s jeho využitím v ľudovom lekár-
stve. Rodový latinský názov je odvode-
ný od slova petasos – slnečný klobúk, 
čo súvisí s jeho obrovskými listami.

Táto trváca bylina pretrváva obdobie 
vegetačného pokoja hľuzovito zhrubnu-
tým podzemkom. Skoro na jar z neho 
vyrastá 20 – 80 cm vysoká hrubá mäsi-
tá stonka s ružovými šupinkami. Na jej 
vrchole sa nachádza skupina súkvetí – 
úborov purpurovej farby, ktoré sú uspo-
riadané do strapca.

Deväťsil hybridný

Kvitne v marci a v apríli. Koncom 
kvitnutia sa objavujú srdcovité listy so 
zúbkatým okrajom, ktoré postupne do-
rastajú do obrovských rozmerov (prie-
mer približne 60 cm). Tvarom sú po-
dobné podbeľovým a lopúchovým, sú 
však omnoho väčšie. Deväťsil má do-
konca zo všetkých našich bylín najväč-
šie listy.

Listy deväťsilu hybridného sú spočiatku 
menšie, postupne však dorastajú do  

obrovských rozmerov

Podbele, lopúchy i deväťsily patria 
do čeľade astrovité (Asteraceae), vy-
skytujú sa však na odlišných stanoviš-
tiach. Deväťsil hybridný rastie v mier-
nom pásme Európy a Ázie na brehoch 
vodných tokov, vo vlhkých lesoch a na 
mokrých lúkach od nížin až po horský 
stupeň.

Patrí medzi liečivé rastliny – koreň 
obsahuje slizy, horčiny, triesloviny, pe-
tasín, inulín a silicu. Slizy sú zložené 
cukry (polysacharidy), ktoré s vodou 
rýchlo zväčšujú objem a tvoria ochran-
ný povlak v mieste aplikácie. Využíva-
jú sa na liečenie zápalov ako prípravky 
tlmiace kašeľ, ochranné látky na sliz-
nice a na uľahčenie vnikania dráždi-
vých účinných látok do organizmu.  
Deväťsil hybridný bol v antike a v stre-
doveku pokladaný za hlavné liečivo 
proti moru. V nemčine má podľa tejto 
súvislosti dokonca i svoje meno Pes-
twurz (Pest – mor). V súčasnosti ho me-
dicína toleruje ako ľudový prostriedok 
proti ochoreniu dýchacích ciest (kašeľ, 
zachrípnutie), súčasťou oficiálnych lie-
kopisov však nie je, pretože jeho farma-
kologické účinky ešte nie sú podrobne 
preskúmané.

Deväťsil biely

Deväťsil biely (Petasites albus) je blíz-
ky príbuzný vyššie opísaného druhu. 
Odlišuje sa od neho žltkastobielou far-
bou kvetov a bledozeleným šupinkami 
na stonke.

Rastie vo vlhkých lesoch a pri pra-
meniskách, kde je verným sprievodcom 
vodných tokov v podhorskom a hor-
skom stupni. Na rozdiel od predchádza-
júceho druhu, ktorého výskyt je pomer-
ne hojný, deväťsil biely sa vyskytuje  
roztrúsene. 

Deväťsil biely

Kvitne v marci a v apríli. Oba spomí-
nané druhy patria medzi dôležité jarné 
medonosné rastliny, ktoré opeľujú vče-
ly.

Krivec žltý 

V botanických kruhoch je známy pod 
latinským názvom Gagea lutea a je za-
radený do čeľade ľaliovité (Liliaceae).

Z podzemnej cibule vyrastá jeden 
čiarkovitý list a vedľa neho 15 – 25 cm 
vysoká stonka s dvoma menšími listeň-
mi a 1 – 10 kvetmi.

Krivec žltý na brehu rieky Poprad vo Svite

RASTLINY OKOLO NÁS

Biológia Biológia
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Kvety vyrastajú na nerovnako dlhých 
stopkách a vytvárajú spolu súkvetie ne-
pravý okolík. Každý kvet sa skladá zo 
šiestich okvetných lístkov, ktoré sú 
z vnútornej strany žlté a z vonkajšej ze-
lené.

Krivec žltý – detail kvetov

Kvitne od marca do mája. Jeho seme-
ná majú olejovitý prívesok. Požierajú 
ich mravce, ktoré takýmto spôsobom 
semená tejto rastliny zároveň rozširujú. 
Rastie zvyčajne vo vlhkých lesoch na 
vápenatom podloží i na brehoch poto-
kov. Okrem Európy sa vyskytuje i na 

Kaukaze a východným smerom zasahu-
je až do Sibíri.

Slezinovka striedavolistá

Slezinovka striedavolistá (Chrysosple-
nium alternifolium) patrí podľa dĺžky 
života k trvácim bylinám a podľa stav-
by tela do čeľade lomikameňovité (Sa-
xifragaceae).

Z tenkého šupinatého podzemku vy-
rastá 5 – 20 cm vysoká stonka, ktorá 
sa na vrchole rozkonáruje. Listy s če-
peľou srdcovito obličkovitého tvaru sú 
dobrým poznávacím znakom, podobne 
ako drobné žltozelené kvety s prieme-
rom 2 – 3 cm. Zaujímavou skutočnos-
ťou je, že kvety nemajú vyvinutú koru-
nu, ale iba kalich, ktorý sa skladá zo šty-
roch žltozelených kališných lístkov.

Slezinovka striedavolistá – detail kvetov

Kvitne od marca do júna. Je ozdobou 
tienistých vlhkých lesov, výrazná far-
ba jej kvetov dodáva celému okoliu ná-
padný vzhľad a prezrádza príchod jari. 
Rastie na prameniskách a pozdĺž vod-
ných tokov od nížin až po alpínsky stu-
peň.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

Slezinovka striedavolistá

OPERENCE OKOLO NÁS
V zimnom období a v skorých jarných 
mesiacoch, keď zelenej vegetácie ešte 
nebýva veľa, sa nám môže podariť po-
zorovať celé kŕdle operencov. Nachá-
dzajú sa na miestach, ktoré im posky-
tujú dostatok potravy. K takýmto patria 
i oblasti so semenami bodliakov a koru-
ny drevín obsypané dužinatými plodmi. 
V tomto článku vám predstavíme druhy, 
pre ktoré sú vyššie spomenuté semená 
a plody lákavým zdrojom potravy.

Stehlík pestrý, v niektorej literatúre 
uvádzaný aj ako aj stehlík obyčajný, 
je medzi zoológmi známy pod menom 
Carduelis carduelis. Zaraďujú ho do 
radu vrabcotvaré (Passeriformes), kto-
rý je známejší pod slovenským syno-
nymom spevavce (pre tohto vtáka je 
charakteristický trilkovitý spev, vysoké 
plynulé zvuky „tsvit“ – „tsvit“ – „tsvit“ 
alebo mäkké „ej – háj“). V rámci tohto 
radu patrí do čeľade pinkovité.

Tento operenec púta pozornosť pozo-
rovateľov nápadným sfarbením tela – na 
jeho povrchu sa strieda béžové, hnedé, 

čierne, biele, červené a žlté perie: Hla-
vičku tvorí červené čelo, čierne temeno 
a biele líca. Tvár samca je sýtočerve-
ná, samica ju má menej výraznú. Od 
ostatných častí tela ju oddeľuje béžový 
„obojok“. Vzadu si môžeme všimnúť 
hnedý chrbát, biely trtáč (kostrč), čierny 
chvost, vpredu biele brucho i hruď a bé-
žovú panvu. Na krídlach sa strieda čier-
ne a žlté sfarbenie, ktorého usporiadanie 
do farebných pásov môže pozorovateľ 
najlepšie sledovať počas letu pripomí-
najúceho tanec. Vtáčie perá sú rovnako 
ako naše nechty a vlasy tvorené látkou, 
ktorá sa nazýva keratín. 

Stehlík pestrý pri konzumácii semien bodliakov

Stehlík pestrý patrí k semenožra-
vým vtákom, o čom svedčí i jeho ma-
sívny krátky kužeľovitý zobák, kto-
rý mu umožňuje lúskať semená rastlín. 
Okrem semien bodliakov, pri konzumo-
vaní ktorých ho môžeme vidieť najčas-
tejšie, jeho potravu tvoria tiež lopúchy 
a šalát. V jarnom období si pochutná-
va i na kvetoch vŕby – bahniatkach a že-
rie i hmyz.

Patrí k našim stálym vtákom, pred-
nosť dáva zarasteným lúkam a pasien-
kom, poľným lesíkom, okrajom lesov 
a brehovým porastom. Vidieť ho môže-
te i v stromoradiach okolo ciest, v par-
koch, v cintorínoch a v záhradách – od 
nížin až po horské oblasti do nadmor-
skej výšky približne 1 000 m. Hniezdi 
dva razy do roka. Miskovité hniezdo 
stavia samica na stromoch pri koncoch 
konárov. Je vytvorené zo stebiel, ko-
rienkov, listov a machu. Samica znáša 
štyri až päť vajec, ktoré majú bielu až 
belasú farbu s hnedými škvrnami. Sedí 
na nich trinásť až štrnásť dní, počas 
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ktorých ju samec kŕmi. Mláďatá po vy-
liahnutí kŕmia dva týždne obaja rodičia 
– najskôr hmyzom, potom zrnom zmäk-
nutým v hrvoli. Dospelý jedinec dorastá 
do veľkosti 14 cm. Okrem Európy žije 
i v západnej Ázii a v severnej Afrike.

Tento operenec patrí na Slovensku 
k zákonom chráneným druhom národ-
ného významu. Spoločenská hodnota 
jedného jedinca je 165,97 €.

Príbuzným vyššie spomenutého dru-
hu, ktorý u nás tiež žije celoročne, je 
stehlík zelený (Carduelis chloris), na-
zývaný i zelienka. Jeho druhový názov 
súvisí s celkovým sivozeleným zafar-
bením. Iba na krídlach a na chvoste má 
žlté plôšky. Dosahuje veľkosť približne 
ako vrabec (približne 12 cm).

Stehlík zelený (Carduelis chloris)

Stehlík zelený sa od stehlíka pestrého 
odlišuje i silným hrubým zobákom, kto-
rý mu umožňuje živiť sa aj väčšími se-
menami. Pohybuje sa vlnovitým letom. 
Obýva lesné okraje a krovinaté pasien-
ky, kde ho možno počuť podľa mono-
tónnych nosových zvukov „čví“, ktoré 
sa často striedajú s hlasným trilkova-
ním. Často navštevuje i parky a záhrady, 
kde z kŕmidiel odháňa ostatné malé vtá-
ky. Spôsob rozmnožovania tohto dru-
hu, zloženie potravy i výskyt je podob-
ný ako u stehlíka pestrého. Na území 
Slovenskej republiky patrí k chráneným 
druhom národného významu, pričom 
spoločenská hodnota jedného jedinca je 
165,97 €.

Drozd čvíkotavý (Turdus pilaris) je 
v rámci zoologického systému rovnako 
ako oba predchádzajúce druhy zarade-
ný do radu spevavce. Je jedným zo zá-
stupcov čeľade drozdovité (Turdidae), 
ktorá je pomenovaná podľa jeho rodo-

vého mena. Jeho druhové meno sa dáva 
do súvislosti so zvukmi „čak“ –„čak“ 
– „čak“, ktoré vydáva počas letu počas 
jasnej švitorivej piesne, ktorá sa skladá 
z troch alebo štyroch tónov.

K poznávacím znakom tohto operen-
ca patrí sivá hlava a záhlavie, gaštano-
vohnedý chrbát, výrazne škvrnitá oran-
žovohnedá hruď a biele boky. Počas letu 
si pozorovatelia môžu všimnúť sivý tr-
táč a čierny chvost. Hniezdi v kolóni-
ách na okrajov lesov. Hniezda bývajú 
na stromoch alebo kroch. Sú postavené 
z konárikov a z trávy, spevňuje ich hli-
na. Samica znáša štyri až sedem zelen-
kastých škvrnitých vajec, na ktorých se-
dia trinásť až štrnásť dní obaja rodičia. 
Mláďatá po vyliahnutí kŕmia spoločne 
štrnásť až pätnásť dní. Dospelé jedince 
dorastajú do veľkosti 26 cm.

Zložkami ich potravy je hmyz, čer-
vy, slimáky. Slimačie ulity drozd rozbí-
ja o kamene, aby sa dostal k šťavnatej 
pochúťke vo vnútri schránky ulitníka. 
Pri tejto činnosti sa do okolia šíria 
ostré praskavé zvuky, ktoré okoloidú-
cich môžu upozorniť na jeho prítom-
nosť. V zimných mesiacoch môžeme 
vidieť celé kŕdle týchto vtákov v sadoch 
a v záhradách, kde si v korunách drevín 
pochutnávajú na dužinatých plodoch.

Tvrdé semená nachádzajúce sa vnút-
ri dužinatého oplodia prejdú tráviacou 

sústavou operencov a vylučujú sa tru-
som často vo veľkých diaľkach, čím 
tieto druhy vtákov výrazne prispievajú 
k rozširovaniu drevín.

Drozd čvíkotavý žije v severnej 
a strednej Európe a na území západnej 
Sibíri. Na Slovensku sa vyskytuje počas 
celého roka. Patrí k zákonom chráne-
ných druhov národného významu. Spo-
ločenská hodnota jedného jedinca pred-
stavuje 165,97 €.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

Biológia Biológia

K potrave drozda čvíkotavého patria i jablká

Plody jarabiny vtáčej sú vyhľadávanou 
potravou drozda čvíkotavého
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SKVOSTY V RASTLINNEJ RÍŠI
Z rastlín, ktoré môžu návštevníci bota-
nickej záhrady v Tatranskej Lomnici vi-
dieť, vám bližšie predstavíme dva druhy, 
ktoré kvitnú v skorých jarných mesia-
coch a obdivovateľov upútajú nápadnou 
farbou svojich kvetov.

Horec Clusiov 

Zástupca rovnomennej čeľade horcovi-
té (Gencianaceae) je v literatúre známy 
aj pod svojím synonymickým názvom 
horcokvet Clusiov. Jeho latinský názov 
je Gentiana clusii, resp. Ciminalis clu-
sii. Grécky názov Gentiane, resp. latin-
ský Gentiana súvisí s menom ilýrskeho 
kráľa Gentisa. Druhový názov clusii sú-
visí s významným lekárom a slávnym 
botanikom Charlesom de l´Ecluseom. 
Narodil sa 19. februára 1526 vo fran-
cúzskom meste Arras, zomrel 4. aprí-
la 1609 v holandskom Leidene ako Ca-
rolus Clusius. Vo svojich prácach opísal 
vyššie uvedenú bylinu ako Gentianella 
major verna – väčší jarný horček. Bo-
tanickej činnosti sa venoval aj na úze-
mí dnešného západného Slovenska, kde 
navštívil Stupavu a jej blízke okolie.

Horec Clusiov (Gentiana clusii)

Obdobie vegetačného pokoja pre-
konáva táto trváca bylina krátkym ne-
rozkonáreným podzemkom, z ktorého 
vyrastajú kožovité listy v prízemnej ru-
žici a 1 – 8 cm dlhá stonka zakončená 
jedným veľkým kvetom s priemerom 
5 – 6 cm. Skladá sa zo zeleného kalicha 
a modrej koruny zvončekovitého tvaru.

Horec Clusiov – detail kvetov

Vrchné listy na stonke vyrastajú v jed-
nom až dvoch pároch, sú menšie kopi-
jovitého tvaru. Kvitne od apríla do júla. 
Po odkvitnutí kvetu sa stonka predlžuje 
až do dĺžky 10 cm.

Na Slovensku sa táto bylina vysky-
tuje v Malej a Veľkej Fatre, Chočských 
vrchoch, Západných, Belianskych 
i Nízkych Tatrách, v Slovenskom 
a Muránskom krase. Rastie na vápen-
cových skalách, na sutinách a na skal-
ných terasách v horskom a v subalpín-
skom stupni. Nápadné kvety neuniknú 
pozornosti turistov, sú okrasou hor-
ských lúk celej severnej pologule. Pra-
videlne sa stávajú dekoráciou alpských 
kalendárov.

Ľudia ho v minulosti považovali za 
náš najkrajší horec, a preto sa ho sna-
žili presádzať do záhrad. Ich úsilie 
však mnohokrát neprinieslo očakáva-
né výsledky. Táto bylina žije v symbi-
óze s hubami, ktoré žijú na jej podzem-
ných orgánoch. Prostredníctvom nich 
čerpá vlahu a živiny. Pri presádzaní do-
chádza k narušeniu jemných hubových 
vlákien, a preto rastlina hynie.

Táto rastlina patrí k zákonom chráne-
ným druhom národného významu, pri-
čom spoločenská hodnota jedného je-
dinca predstavuje 16,57 €. 

Prvosienka pomúčená

Prvosienka pomúčená (Primula fari-
nosa), patrí do čeľade prvosienkovité 
(Primulaceae). Latinské rodové meno 
Primula je zdrobneninou od slova pri-
mus – prvý, čo súvisí s dobou skorého 
jarného výskytu a kvitnutia tejto rastli-
ny. Druhové meno farinosa je odvode-
né od latinských slov far – múka, resp. 
faris – múčnatý, pomúčený. Vzťahuje 
sa na múčnatý poprašok na rube listov, 
stvole a kalichu.

Trváca bylina prežíva koreňmi, ktoré 
obsahujú drogu saponín – látku, ktorá 
po premiešaní s vodou pení ako mydlo 
(pomenovanie pochádza z latinského 
slova sapo – mydlo). Obvykle sa slizni-
cami nevstrebáva do krvi, preto sa môže 
úspešne používať ako liek uľahčujúci 
vykašliavanie. (Ale pozor! Niektoré sa-
poníny sa vstrebávajú do krvi a potom 
spôsobujú rozklad červených krviniek 
– napr. u jedovatého vranovca štvorlis-
tého.)

Prvosienka pomúčená (Primula farisonosa)

Listy prvosienky pomúčenej vyrasta-
jú v prízemnej ružici. Stonka – stvol je 
na konci zakončená hustým okolíkom 
svetlofialových kvetov. Kvitne od mája 
do júla.

V Slovenskej republike k miestam 
jej výskytu patria Vysoké a Nízke Tat-
ry, Veľká Fatra, Orava a Slovenský raj, 
kde rastie do nadmorskej výšky približ-
ne 1 500 metrov. Rastie v európskych 
a ázijských pohoriach – v Pyrenejách, 
na Balkáne, Kaukaze, v Alpách až do 
nadmorskej výšky 2 700 m. Vyskytuje 
sa i na južnej pologuli – v Andách, Pa-
tagónii a Ohňovej zemi. Patrí k treťo-
horným reliktom, k nám sa počas ľado-
vých dôb rozšírila z Ázie.

Vyhľadáva najmä slatinné lúky vo vá-
pencových pohoriach, rašeliniská pri 
horských potokoch a zamokrené kame-
nisté zárasty. Tieto údolné lúky sa nie-
kedy využívajú ako provizórne sklady 
dreva, niekde sa ťaží rašelina. Jej sta-
novištia ubúdajú aj v dôsledku odvod-
ňovania, preto je jej výskyt čoraz vzác-
nejší.

Na Slovensku patrí k chráneným dru-
hom národného významu, pričom spo-
ločenská hodnota jedného jedinca pred-
stavuje 26,56 €.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža
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Pozor, vysoké napätie!

Keď spolu komunikujú dva paúhory, priam doslova to me-
dzi nimi iskrí – ako „slová“ im totiž slúžia elektrické impul-
zy. Paúhor elektrický, rovnako ako napríklad elektrické raje, 
dokáže vytvárať vo svojom tele elektrické napätie a následne 
aj elektrické výboje. Jeho elektrické orgány vznikli premenou 
svalovej hmoty na elektrické plátky fungujúce ako elektric-
ké batérie. Dokáže vytvárať dva typy elektrických výbojov 
– prvé, slabšie, s napätím približne 10 V, slúžiace najmä na 
orientáciu v kalných vodách juhoamerických riek, ktoré na-
hrádzajú jeho slabý zrak. 
Paúhory ich využívajú aj 
na vyhľadávanie koristi, 
spomínanú komunikáciu 
a na hľadanie partnera na 
párenie. Na lov a obranu 
využívajú silné impulzy 
s napätím až 650 V, kto-
rými môžu omráčiť aj do-
spelého človeka či koňa, preto je to účinný spôsob na odstra-
šenie predátorov a usmrtenie alebo ochromenie koristi. Na 
paúhorovi je tiež zaujímavé, že hoci je ryba, na svoj život po-
trebuje dýchať atmosferický kyslík. Vďaka tomu môže žiť vo 
vodách s veľmi nízkym obsahom kyslíka, pretože až 80 % 
tohto životodarného plynu získa dýchaním nad hladinou. 

Aj niektoré ďalšie vodné živočíchy využívajú elektrinu na 
lov koristi, ale iným spôsobom. Drsnokožce (žraloky a raje) 
a aj vtákopysk majú elektroreceptory, ktorými dokážu vní-
mať prítomnosť elektrického poľa, ktoré môže byť vyvolané 
pohybmi svalov živočíchov, napríklad aj pomalým pohybom 
skriel pri dýchaní rýb (skrely sú kostené pokrývky žiaber – je 
to tá časť, ktorá sa hýbe, keď ryby dýchajú). Vďaka tomu od-
halia korisť, ktorú normálne nevidia, napríklad zahrabanú do 
piesku na dne alebo plávajúcu v kalnej vode. U drsnokož-
cov sa tieto receptory nazývajú Lorenziniho ampuly a okrem 
elektrického poľa sú citlivé aj na slanosť, teplotu a tlak vody. 

Umiestnenie Lorenziniho ampúl na hlave žraloka

Ako sa dá vidieť ušami

My ľudia počujeme zvuky v rozmedzí približne 20 až 
20 000 Hz a hoci to je pomerne dosť, stále nám uniká mno-
ho zvukov prírody. Slony medzi sebou komunikujú na úrov-
ni okolo 14 Hz a počujú aj tóny s frekvenciou 5 Hz. Naopak, 
netopiere (okrem kaloňov) a niektoré iné živočíchy využívajú 
vyššie tóny s frekvenciou 50 000 až 100 000 Hz, ktoré sú nad 
hranicou toho, čo sme schopní rozlíšiť. Netopiere tieto vyso-

ŠIESTE ZMYSLY V ŽIVOČÍŠNEJ RÍŠI
Hovorí sa, že existuje päť základných zmyslov – zrak, sluch, 
čuch, hmat a chuť, pomocou ktorých my a zvieratá vnímame 
svet. V skutočnosti ale živočíchy zvládajú omnoho viac – na-
príklad vidieť v ultrafialovom spektre, rozoznať pohyb sln-
ka na oblohe, rozlíšiť teplotný rozdiel 0,005 °C, orientovať 
sa pomocou zvuku či magnetického poľa Zeme a na zákla-
de vône zistiť, ktorý partner je najlepší z hľadiska vylepše-
nia imunitného systému potomka. To posledné údajne neve-
domky dokáže aj človek. Ak sa chcete dozvedieť, ako rôzne 
vnímajú svet okolo seba rôzne druhy živočíchov, alebo prečo 
sú pre ľudí voňavky vlastne zbytočné, čítajte ďalej.

Kto komu ako vonia

Ľudia na vyjadrenie negatívnych emócií voči iným ľuďom 
radi používajú frázu: „Nemôžem ho ani cítiť!“ Málokto tuší, 
že toto vyjadrenie má pravdepodobne vedecké opodstatne-
nie. Stoja za tým gény nazývané MHC, ktorých produkty sa 
uplatňujú v imunitnom systéme – rozoznávajú potenciálne 
nebezpečné zvyčajne cudzorodé elementy v tele, ako naprí-
klad vírusy či baktérie. Majú veľa rôznych typov a čím roz-
manitejšie ich človek má, tým rôznorodejšie nebezpečenstvá 
vedia odhaliť. Preto je pre imunitný systém potomka dobré, 
aby jeho rodičia mali MHC gény od seba čo najodlišnejšie.

U myší sa zistilo, že MHC gény ovplyvňujú aj tvorbu teles-
ného pachu – myš s inými MHC génmi inak vonia. A myši si 
naozaj najviac vyberali takých partnerov, ktorí mali výrazne 
odlišný pach, a teda aj odlišné MHC gény. Podobne to vyšlo 
aj u iných cicavcov, u rýb a dokonca údajne aj u človeka. Ale 
to, či nám niekoho (čistotného) prirodzený pach vonia alebo 
smrdí, registrujeme len podvedome.

Zo stavovcov majú najlepšie vyvinutý čuchový orgán ci-
cavce, ale u každého druhu jeho výkonnosť závisí od poč-
tu čuchových buniek. Veľmi dobre sú na tom napríklad pso-
vité šelmy – psy dokážu zaregistrovať pach látky v tisíckrát 
až desaťtisíckrát nižšej koncentrácii ako ľudia. U plazov, naj-
mä u hadov, má klasický čuchový orgán v nose len podrad-
nú úlohu. Namiesto neho hady využívajú tzv. vomeronazálny 
orgán. Majú ho aj cicavce, ale u nich nemá až takú význam-
nú úlohu. Nachádza sa na dne nosnej dutiny a úzkym kanáli-
kom je spojený s ústnou dutinou. Hady preto „čuchajú“ jazy-
kom – naň sa zachytávajú pachové čiastočky zo vzduchu a pri 
zasunutí jazyka do ústnej dutiny sa dostávajú k receptorom 
vo vomeronazálnom orgáne. Hady sa takto orientujú v teré-
ne, lovia a hľadajú partnera na rozmnožovanie. Zistilo sa, že 
samci severoamerických užoviek pásikavých stopujú samič-
ku tak, že jazykom „olizujú“ všetky premety, ktorých sa pri 
svojom plazení dotkla. 

Biológia Biológia
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modrú a ultrafialovú farbu, a preto dokážu odlíšiť viac fareb-
ných odtieňov ako my.

Vtáky a včely majú schopnosť vnímať ultrafialové žiarenie 
a vďaka tomu ich pohľad na svet „získava iný rozmer“. Kve-
ty, ktoré sú v našich očiach jednofarebné biele, svetlozelené či 
žlté, majú na hladine UV svetla výraznú kresbu navádzajúcu 
opeľovačov k zdroju nektáru. Tmavé vzory sú často koncen-
trované v strede kvetu a vďaka tomu ho lepšie vidieť v poras-
te ostatných rastlín. Bezfarebný moč hrabošov je v očiach ich 
vtáčích predátorov žiarivo žltý, čo im uľahčuje nájdenie ko-
risti. A perie papagájov a spevavcov získava v ultrafialovom 
svetle vzory často výrazne odlišné od toho, ako ich vidíme 
my. Rozdiely medzi pohlaviami sú takto zreteľnejšie viditeľ-
né a tiež to umožňuje rozoznať druhovú príslušnosť, pretože 
dva druhy vtákov, ktoré sa nám javia ako takmer rovnaké, sú 
v očiach vtákov rozdielne už na prvý pohľad.

Tri kvety vo viditeľnom svetle vyzerajú takmer rovnako (naľavo), 
v ultrafialovom svetle majú odlišnú kresbu (napravo)

Samostatnou kapitolou sú zložené oči hmyzu a kôrovcov, 
ktorými sa dá tiež všeličo zaujímavé uvidieť. Napríklad zlo-
žené oči sú veľmi výhodné na pohybové videnie – my sme 
schopní vnímať len 18 – 20 obrázkov za sekundu, vtáky 150 
a lietajúci hmyz až 300. Vďaka tomu je hmyz schopný za-
registrovať detaily aj pri veľmi rýchlo sa meniacom obraze. 
Naopak, kraby zase vedia vnímať aj veľmi pomalý pohyb – 
vidia, ako sa slnko pohybuje po oblohe.

Hady na love
Tri skupiny hadov lovia svoju korisť pomocou tepla. Vyu-
žívajú na to zmysel, ktorým je obdarených len málo živočí-
chov. Okrem veľhadov, pytónov a štrkáčov ho majú už len 
netopiere živiace sa krvou nazývané upíry a niektoré vtáky. 
Aj my ľudia síce dokážeme cítiť teplo, ale hady svojimi ter-
moreceptormi priam vidia infračervené žiarenie vychádzajú-
ce z tiel svojej koristi. Ich korisťou sú teplokrvné cicavce, 
najčastejšie rôzne hlodavce. Termoreceptory sa nachádzajú 
v jamkách nad hornou perou pytónov (vľavo) a veľhadov ale-
bo pod očami štrkáčov (vpravo). Dokážu zachytiť teplotný 
rozdiel len 0,005 °C a vďaka tomu odhaliť prítomnosť koris-
ti v nore. Porovnaním signálov z rôznych jamiek dokonca ve-
dia určiť umiestnenie koristi.

Lenka Veselovská

Termoreceptory (červené šípky) a nozdry (čierne šípky) na hlavách 
pytóna (vľavo) a štrkáča (vpravo)

ké tóny využívajú na orientáciu v teréne a lov koristi. Tento 
jav sa nazýva echolokácia.

Netopier vydáva krátke zvukové signály, často kratšie ako 
5 milisekúnd, a vzdialenosť od prekážky či koristi meria pod-
ľa času, ktorý uplynie od vyslania signálu po príjem odraze-
nej ozveny (echa). Takto je schopný zaregistrovať predmet 
vo vzdialenosti minimálne 10 – 15 mm. Ak by bol bližšie, 
vyslaný signál a ozvena by sa zliali do jedného zvuku. Ne-
topiere tvoria vysoké tóny hrtanom, vydávajú ich nosom 
alebo ústnym otvorom a ozvenu zachytávajú ušami. Rôzne 
objekty odrážajú netopierom vyslané zvukové vlny rôznymi 
spôsobmi a na základe toho netopier dokáže rozlíšiť nielen 
tvar a veľkosť objektu, ale aj materiál jeho povrchu a smer 
a rýchlosť pohybu. Či je objekt napravo alebo naľavo neto-
pier odlíši podľa toho, či ozvenu začuje najprv pravým alebo 
ľavým uchom. Smer pohybu sa dá určiť na základe toho, aká 
je frekvencia prichádzajúcej ozveny. Ak je frekvencia ozveny 
nižšia ako frekvencia vyslaného signálu, objekt sa vzďaľuje, 
ak vyššia, objekt sa približuje, a ak rovnaká, objekt sa nehý-
be.

Echolokačný systém má okrem netopierov aj jedna skupina 
veľrýb, do ktorej patria napríklad delfíny, vorvane a kosat-
ky. Je tam ale jeden veľký rozdiel – rýchlosť zvuku vo vode  
(približne 1 560 m/s) je asi štyrikrát vyššia ako vo vzduchu 
(približne 343 m/s). Preto tieto živočíchy musia vydávať 
zvuky s ešte vyššou frekvenciou, približne 300 000 Hz. Vo 
vodnom prostredí takto „dovidia“ ďalej ako zrakom – delfíny 
zaregistrovali kovovú guľôčku s priemerom 1 mm vo vzdia-
lenosti 100 metrov (vedci delfíny naučili, aby určitým spô-
sobom zareagovali, napr. sa niečoho vopred určeného dotkli, 
keď zaregistrujú predmet).

Zvuk je vytváraný pri prechode vzduchom cez vdychovací 
otvor a je modulovaný cez tzv. melon, teleso pozostávajúce 
z tukov s rôznymi hustotami. Kvôli vode majú tieto živočíchy 
uši uzavreté voskovými zátkami, a preto je ozvena z veľkej 
časti prijímaná cez dutinu v dolnej čeľusti vyplnenú olejovi-
tou tekutinou a odtiaľ nasmerovaná do vnútorného ucha. 

Pohľad na svet inými očami

Hovorí sa, že ženy dokážu rozlíšiť viac farieb ako muži. Vtá-
ky však v rozlišovaní farieb človeka a aj všetky cicavce pre-
vyšujú. Farebné videnie je podmienené prítomnosťou aspoň 
dvoch rôznych typov svetlocitlivých buniek čapíkov. Každý 
typ čapíkov je citlivejší na inú časť farebného spektra, zjed-
nodušene povedané, vidíme ním iné farby. Väčšina cicavcov 
má len dva typy čapíkov a vidia podobne ako ľudia čiastočne 
farboslepí na zelenú a červenú farbu. My ľudia máme tri typy 
čapíkov citlivé na žltú, zelenú a modrofialovú farbu a preto 
farebné odtiene, ktoré vidíme, vznikajú miešaním troch zá-
kladných farieb. Na rozdiel od nás majú vtáky 4 až 5 typov 
čapíkov špecializovaných na červenú, zelenú, modrozelenú, 
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Predstavte si, že máte zoradiť zoznam ľudí podľa abecedy. 
Pre pár desiatok ľudí je to ešte zvládnuteľná úloha. Pokiaľ sa 
už množstvo blíži k stovke alebo tisícke, jednoduché postupy 
začínajú byť veľmi časovo náročné. Ukážeme si dva postupy, 
ktoré sú realizovateľné aj pomocou počítačového programu. 
Prvý z nich bude jednoduchý, ale pomalý. Druhý využíva 
menší trik, ale na druhej strane bude rýchlejší.

Oba postupy majú spoločnú jednu vlastnosť. Využívajú len 
to, že keď sa pozrieme na dva objekty, tak vieme povedať, 
ktorý z nich má byť skôr v poradí – porovnáme ich. Tu pred-
pokladáme, že porovnávanie je korektné, to znamená, že ak 
a b< , b c< , tak aj a c< . Uvedomme si, že pri takom bež-
nom triedení mien využívame napríklad aj to, že ľudia, kto-
rých meno začína na K, budú určite v poradí skôr ako tí, kto-
rých meno začína na R.

Triedenie výberom minima

Majme dva zoznamy. V prvom sú neutriedené objekty, druhý 
je zatiaľ prázdny, ale nakoniec v ňom budú všetky objekty 
utriedené (a prvý sa vyprázdni).

V každom kroku zoberieme z prvého zoznamu ten objekt, 
ktorý má byť najskôr v poradí, a presunieme ho do druhého 
zoznamu. Takže najskôr presunieme ten objekt, ktorý má byť 
prvý, potom druhý objekt v poradí atď.

Ukážka triedenia výberom minima postupne v šiestich krokoch. Ľavý 
stĺpec je vstupný (neutriedený) zoznam. Pravý stĺpec je výstupný 

(utriedený) zoznam.

Ako dlho nám to bude trvať? Majme na začiatku v pr-
vom zozname 5 objektov. Najprv musíme prejsť všetkých 
5 a z nich vybrať najmenší a ten presunúť. Potom sa musí-
me pozrieť na zvyšné 4 objekty v prvom zozname, vybrať 
z nich najmenší a presunúť ho atď. Nakoniec ostane posled-
ný objekt, na ktorý sa musíme pozrieť a presunúť ho. Celko-
vo vykonáme 5 4 3 2 1 15+ + + + =  pozretí. Navyše vyko-
náme ešte 5 presunov. Pokiaľ by objektov bolo n, tak by sme 
urobili n n n n n+ −( )+ + + + + = +( )1 3 2 1 3 22

 /  operá-
cií. Takto utriediť milión objektov by nezvládol v rozumnom 
čase ani bežný počítač.

Metóda rozdeľuj a panuj alebo triedenie zlievaním

Staré vojenské príručky tvrdia, že taktika „rozdeľuj a pa-
nuj“ je jednou z najúčinnejších. Poďme ju aplikovať aj na náš 
problém. Rozdeľme neutriedený zoznam s n prvkami na dva 
rovnako veľké zoznamy (ak máme nepárny počet objektov, 
tak v jednom zozname bude o jeden objekt viac). Utrieďme 
každý zoznam a nakoniec ich spojme dokopy.

Ak máme dva utriedené zoznamy a miesto na konečný 
utriedený zoznam, tak v každom kroku sa pozrieme na prvé 
objekty v oboch zoznamoch (tam, kde sú tie, ktoré majú byť 

najskôr v poradí) a vyberieme ten, ktorý má byť skôr v pora-
dí. Ten uložíme na prvé miesto v konečnom výstupnom zo-
zname. Tomuto procesu hovoríme zlievanie.

Ukážka zlievania v piatich krokoch. V dvoch stĺpcoch naľavo sú 
vstupné zoznamy. Vpravo sa postupne vytvára výstupný zoznam.

Ako dlho trvá zlievanie? V každom kroku sa musíme po-
zrieť na jeden objekt z každého zoznamu. Keďže chceme pre-
miestniť n objektov do výsledného zoznamu, musíme spraviť 
n krokov. V každom kroku spravíme jedno porovnanie a je-
den presun, čiže veľkosť kroku nezávisí od počtu objektov 
v zoznamoch. Prvé dva zoznamy utriedime presne tak isto. 
Každý rozdelíme na dva, utriedime a zlejeme. Takže celé to 
nakoniec vyzerá tak, že zoznam rozdelíme až na úplne malé 
zoznamy (zložené z jediného objektu) a začneme ich spájať. 

Ukážka triedenia zlievaním. Najprv zoznam rozdelíme na zoznamy 
s veľkosťou 1. Potom ich postupne začneme spájať.

Ako dlho to trvá? Zoberme si napríklad triedenie 8 objek-
tov, ktoré je na obrázku. V úplne poslednom kroku sme spojili 
8 objektov do jedného zoznamu. To zabralo 8 krokov. Úro-
veň predtým sme spojili objekty do dvoch zoznamov, každý 
zoznam mal 4 objekty, takže sme spravili 4 + 4 = 8 krokov. 
Podobným spôsobom zistíme, že na každej úrovni sme spra-
vili 8 krokov. A koľko máme úrovní? Úplne na začiatku máme 
zoznamy veľkosti 1. Tie na každej novej úrovni spojíme do 
dvakrát väčších zoznamov a skončíme až vtedy, keď máme 
úplne všetky prvky v jednom zozname. Takže počet úrovní 
bude najmenšie prirodzené číslo x, pre ktoré platí 2x n³ , kde 
n je počet triedených objektov. Napríklad pre milión objektov 
bude mať x hodnotu 20. Celkový počet krokov pre milión 
objektov bude teda 20 miliónov. To už je rozumnejší počet. 
Celkový počet krokov sa približne rovná n nlog2 .

V praxi sa využíva ešte niekoľko algoritmov. Z tých, ktoré 
sú porovnateľne rýchle ako triedenie zlievaním, spomeňme 
quicksort a heapsort (triedenie pomocou haldy). Navyše sa dá 
ukázať, že pokiaľ chceme triediť pomocou porovnávania, tak 
rýchlejšie ako na n nlog2  krokov sa to nedá. Príkladom triede-
nia bez porovnávania je napríklad triedenie zmlúv podľa roku 
podpísania, kde máme vopred nachystané miesto pre zmluvy 
s konkrétnym rokom podpisu. Potom triedenie spočíva v tom, 
že zoberieme zmluvu a uložíme ju na pripravené miesto.

Vladimír Boža

AKO UTRIEDIŤ VEĽKÝ ZOZNAM

Informatika 
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Medzi význačnými

V blízkosti Mozarta a Beethovena na Centrálnom cintoríne 
vo Viedni leží telo človeka, ktorý získal označenie krstný 
otec modernej optiky. Aj jeho zásluhou sa začal skutočný 
rozvoj fotografickej techniky (prvé fotografie urobil Daguere 
v roku 1839). Matematickými výpočtami umožnil korekcie 
optických sústav. Dostal sa medzi najvýznamnejších ved-
cov zo Slovenska v 19. storočí – Jozef Maximilián Petzval 
(6. 1. 1807 – 17. 9. 1891).

Profesor, člen akadémie

Dobrý vzťah k matematike získal až po vnútenom preštudo-
vaní vhodnej učebnice počas prázdnin, keď sa pripravoval 
v kvarte gymnázia na reparát z matematiky. Ľudovú školu vy-
chodil v Kežmarku. Nižšie gymnázium navštevoval v Podo-
línci, vyššie v Levoči. V rokoch 1823 – 1825 chodil do Krá-
ľovskej akadémie v Košiciach. Potom začal študovať v Pešti, 
kde v roku 1828 ukončil Institutum geometricum a získal in-
žiniersky diplom. V roku 1832 obhájil doktorát a od roku 
1835 sa stal riadnym vysokoškolským profesorom matemati-
ky, mechaniky a praktickej geometrie na Kráľovskej univer-
zite v Pešti. Vo Viedni bol 40 rokov profesorom vyššej mate-
matiky (1837 – 1877). Od roku 1849 bol členom Akadémie 
vied vo Viedni a od roku 1873 aj Uhorskej akadémie.

Výpočet a konštrukcia objektívu

Najväčšou vedeckou zásluhou, ktorú má J. M. Petzval, je 
aplikácia vedecky podloženej metódy výpočtu (1840) i kon-
štrukcia špeciálneho účelového objektívu. Po teoretických 
matematicko-fyzikálnych úvahách kombináciou viacerých 
šošoviek navrhol vysoko svetelný portrétny (1841) a krajinár-
sky objektív. Nimi sa dali robiť portréty prekvapujúcej krásy 
a ostrosti v kratšom expozičnom 
čase ako dovtedy. Portrétny ob-
jektív pozostával zo štyroch šo-
šoviek, ktoré mali korigovanú 
chromatickú chybu i guľový 
odklon. Krajinársky objektív sa 
začal uplatňovať od roku 1857. 
Výrobcom týchto objektívov bol 
Voigtländer, ale Jozef Petzval 
s ním nielenže nezbohatol, ale 
mal aj osobné konflikty. Medzi 
Petzvalove úspechy patria ďalšie 
vynálezy: princíp divadelného 
ďalekohľadu, vylepšený nový 
typ zväčšovacieho aj projekč-
ného prístroja, zdokonalenie 
mikroskopu i svetlometu. Osud 
optických prístrojov je celkom 
v rukách ľudí, na ktorých nemo 
s dôverou hľadia svojimi veľkými 
čírymi očami a nič nehovoria.

Vedecké výsledky v matematike i fyzike

Už v Pešti, ako mestský inžinier, zabránil technickým rieše-
ním neblahému účinku jarných záplav. Skúmal aj stabilitu 
mostov, lanových dráh a výškových budov. V matematike 
študoval teóriu algebraických rovníc, teóriu kruhového po-
hybu i analytickú mechaniku. Recenzoval Kulikove číselné 
tabuľky. Popri matematike sa zaoberal aj akustikou a balis-
tikou. Študoval teóriu kmitov napnutých strún, pripravoval 
teóriu tónových systémov. Napísal okolo 90 vedeckých prác 
a štúdií, napríklad o integrácii lineárnych diferenciálnych 
rovníc s konštantnými i premennými koeficientmi, o využití 
infinitezimálneho počtu v praxi. Celý rad svojich pôvodných 
myšlienok však nepublikoval.

Nezabudnuteľná viedenská figúra

V metropole na Dunaji patril k úspešným šermiarom. Veno-
val sa jazde na koni, atletike i turistike. Svojou odbornou i pe-
dagogickou činnosťou si získal uznanie ako nápaditý vedec 
i obľúbený učiteľ. Kúzelník spod Kahlenbergu si v zrušenom 
kláštore neďaleko Viedne zriadil mechanickú dielňu a labo-
ratórium. V dome si všetky práce, i tie najťažšie, vykonával 
sám. Skonštruoval aj zvláštny klavír a brúsil kvalitné šošov-
ky. Staromládenecký život prerušil a na staré kolená sa ože-
nil so svojou kuchárkou. Aj tak bol vždy známy svojou du-
chaplnosťou a vtipom.

Zostane zapísaný svojím dielom

Čo je Petzvalova veta, Petzvalova podmienka a Petzvalo-
va suma? Tá prvá sa zaoberá odstraňovaním zobrazovacích 
chýb, druhá naznačuje, ako pri práci s objektívom dosiahnuť 
rovinnosť zobrazovaného poľa. Petzvalova suma je charak-
teristický výraz pre zakrivenie poľa pri optických systémoch 

bez astigmatizmu. Jozef Maximilián Petzval 
– priekopník geometrickej optiky – sa stal 
v roku 1888 aj čestným členom Jednoty čes-
kých matematikov. Je to trochu symbolické, 
lebo možno jeho otec pochádzal z Lodenice 
pri Znojme a pôvodne sa volal Peczival.

Užitočný Európan

Podmanil som si svetlo, mám ho v hrsti, ale 
na svete je ešte príliš veľa tmy. J. M. Petzval, 
matematik a konštruktér objektívov, Európan 
s koreňmi na slovenskom Spiši, usmernil 
myslenie v optike využitím matematických 
úvah. Zaslúžil sa o rozvoj modernej fotogra-
fickej optiky. Jeho meno nevymizne z pamä-
ti, pokiaľ budú fotografie tešiť ľudské oči. 
Aj jeden kráter na odvrátenej strane Mesiaca 
nesie meno Petzval.

Dušan Jedinák

JOZEF MAXIMILIÁN PETZVAL
SVOJRÁZNY PROFESOR

Osobnosti
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Aj keď bol na zapojenie do súťaže v minulom roku veľmi 
krátky čas, sme radi, že sa vás do nej zapojilo niekoľko desia-
tok. Pre záujemcov je tu možnosť zapojiť sa aj v druhej sérii, 
ktorej zadania vám v tomto čísle prinášame.

Vzhľadom na množstvo riešení úloh s krátkou odpoveďou, 
ktoré mali rozsah niekoľko riadkov až strán, odporúčame 
vám zamyslieť sa nad rozsahom týchto úloh (úlohy s krátkou 
odpoveďou) a odpovedať podľa možností čo najstručnejšie.

Vo výsledkovej listine nájdete viacero riešiteľov, ktorí zís-
kali 0 bodov. Je to spôsobené tým, že boli členmi nejakej 
skupiny, ktorá navzájom odpisovala. Keďže naša súťaž je sú-
ťažou jednotlivcov, táto snaha bola aj primerané odmenená. 
Dúfame, že v ďalšej sérii nebudeme musieť opäť pristúpiť 
k týmto sankciám. Ak nie ste spokojní s hodnotením svojich 
riešení, môžete nám svoje reklamácie poslať na našu adresu.

Riešenia úloh s krátkou odpoveďou

1. Koľko jaskýň sa nachádza na Slovensku? (1 bod)
Odpoveď: 5 350.

2. Aké staré sú maltské megalitické stavby? (1 bod)
Odpoveď: 5 600 – 7 200 rokov.
Komentár: Za odpovede 5 200 – 3 600 p. n. l. ste získavali 
0 bodov, pretože ste si nesprávne prečítali otázku.

3. Ako dlho trvá celý proces premeny žubrienky na dospelú 
žabu? (1 bod)

Odpoveď: 4 mesiace.

4. Jedince ktorého pohlavia ropuchy bradavičnatej nosia je-
dince druhého pohlavia na miesto párenia? (1 bod)

Odpoveď: Samičie pohlavie.

5. V ktorom roku preletel prvýkrát Charles Lindbergh cez 
Atlantický oceán bez medzipristátia? Akú vzdialenosť pri-
tom prekonal? (2 body)

Odpoveď: V roku 1927 a prekonal vzdialenosť 5 089 kilo-
metrov.

6. Z akých častí sa skladá telo raka riavového? (2 body)
Odpoveď: Hlavohruď a bruško.

7. Čo je to klepton? (2 body)
Odpoveď: Klepton je taxonomická kategória označujúca ži-
vočíchy, ktore vznikli medzidruhovým krížením.

8. Aký je latinský názov astry kopcovej? (2 body)
Odpoveď: Aster amellus.

9. Ako sa sfarbí kvet čakanky obyčajnej, keď ho položíme na 
mravenisko a prečo? (3 body)

Odpoveď: Kvet čakanky obyčajnej sa po položení na mra-
venisko sfarbí na červeno pôsobením kyseliny mravčej, ktorú 
vylučujú mravce.

10. Koľko kategórií má korešpondenčná súťaž časopisu 
MATMIX? (3 body)

Odpoveď: 5 kategórií (A, B, C, Z, π).

11. Určte, v ktorom roku sa narodil Jur Hronec, v ktorom zo-
mrel a koľko rokov uplynulo v tomto roku od jeho smrti. 
(3 body)

Odpoveď: Jur Hronec sa narodil v roku 1881, zomrel v roku 
1959 a v roku 2009 uplynulo 50 rokov od jeho smrti.

12. Prečo Duchennova svalová dystrofia nepostihuje skoro 
vôbec ženy? (3 body)

Odpoveď: Táto choroba je viazaná na chromozóm X. Ak 
ženy zdedia od jedného rodiča poškodenú alelu, je tu stále 
veľká pravdepodobnosť, že tá od druhého rodiča bude v po-
riadku a choroba sa neprejaví.

13. Ako nazývame štyri základné farby kariet používaných 
v bridži? (4 body)

Odpoveď: Tref, káro, srdce, pika.

14. Aké dôsledky má pitie slanej morskej vody pre človeka? 
(4 body)

Odpoveď: Keď sa slaná voda dostane do žalúdka, osmotický 
tlak vysáva vodu z buniek a snaží sa zriediť vypitú slanú vodu 
(bunky sa dostanú do hypertonického prostredia). Človek je 
následkom toho dehydratovaný a nastáva smrť z nedostatku 
vody.
Komentár: Za uvedenie dehydratovania bez bližšieho zdô-
vodnenia ste mohli získať 1 bod.

15. Predpokladajme, že ste v bridžovej hre dostali nasledujú-
ce karty a máte dražiť ako otvárateľ. Čo by ste urobili ako 
prvé a prečo? (4 body)

Odpoveď: Keďže na obrázku je zobrazených 14 kariet 
a v bridži má každý hráč 13 kariet, tak treba zavolať rozhod-
cu, resp. rozdať karty ešte raz, pretože sa ďalej nemôže hrať.
Komentár: Ak ste uviedli, že by ste zalicitovali 1 srdce, pre-
tože máte 5 sŕdc a 14 bodov, mohli ste získať 1 bod.

VYHODNOTENIE 1. SÉRIE KOREŠPONDENČNEJ 
SÚŤAŽE

Súťaže  Súťaže
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Riešenia úloh s postupom riešenia

16. Podrobne vysvetlite, ako vznikajú zúbkované lemovania 
„záclon“ v jaskyniach. V ktorej slovenskej jaskyni spo-
mínanej v tomto čísle časopisu Mladý vedec ich môžeme 
pozorovať a ako sa nazýva najznámejší útvar tohto typu 
v tejto jaskyni? (5 bodov)

Odpoveď: Zúbky vznikajú striedaním suchých období, keď 
je málo zrážkovej vody (neprší alebo sa netopí sneh) a preto 
kvapeľ nerastie, a mokrých období, keď je vody veľa a kva-
peľ rastie. Môžeme ich pozorovať v jaskyni Driny a najzná-
mejší útvar sa nazýva Slonie uši.
Komentár: Za vysvetlenie procesu vzniku zúbkov ste mohli 
získať 3 body, po jednom bode za uvedenie jaskyne Driny 
a názov najznámejšieho útvaru Slonie uši. Veľa z vás opiso-
valo proces vzniku kvapľov a nie zúbkovaného lemovania. 
Za tieto riešenia ste však body nemohli získať.

17. Obchodník s elixírom má 6 sudov. V piatich z nich je eli-
xír, v jednom bylinkový čaj. Jednotlivé sudy majú objemy 
30 litrov, 32 litrov, 36 litrov, 38 litrov, 40 litrov a 62 litrov. 
Prvý zákazník kúpil dva sudy s elixírom. Druhý zákazník 
kúpil dvakrát toľko elixíru ako prvý zákazník. V koľkolit-
rovom sude sa nachádza bylinkový čaj? (6 bodov)

Odpoveď: Najprv si ukážeme, že druhý zákazník si kúpil 
práve tri sudy. Prvý zákazník si kúpil minimálne 62 litrov eli-
xíru, pretože dva najmenšie sudy majú objemy 30 a 32 litrov. 
Druhý zákazník si preto kúpil aspoň 124 litrov elixíru. Keďže 
celkový objem dvoch najväčších sudov je len 102 litrov, mu-
sel si kúpiť aspoň 3 sudy. Keďže však v jednom sude je čaj, 
mohol si kúpiť maximálne tri sudy s elixírom. Preto si kúpil 
práve tri sudy s elixírom. Ak označíme objem elixíru v litroch 
kúpený prvým zákazníkom ako E, tak druhý zákazník si kú-
pil 2E litrov elixíru. Preto je celkový objem elixíru 3E litrov. 
Celkový objem sudov je však 238 litrov. Toto číslo dáva po 
delení troma zvyšok 1. Preto aj sud s bylinkovým čajom má 
objem, ktorý dáva zvyšok 1 po delení troma. Taký sud je však 
len jeden a má objem 40 litrov. Preto sa bylinkový čaj nachá-
dza v 40-litrovom sude.
Komentár: Za správnu odpoveď bez zdôvodnenia ste mohli 
získať 1 bod. Ak ste uviedli, ktorý zákazník si kúpil ktoré 
sudy, mohli ste získať ďalšie 2 body. Plný počet bodov zís-
kali len tí z vás, ktorí ukázali, že iné riešenie táto úloha nemá 
(možností bolo viacero, vo vzorovom riešení je jedno z naj-
kratších).

18. Ako by ste ďalej pokračovali v hre hlavného hráča s kar-
tami uvedenými na strane 22? (7 bodov)

Odpoveď: Po úvodných štyroch zdvihoch má hlavný hráč tri 
zdvihy a jeho súperi jeden, pričom vychádza zo stolíka na se-
vere. Ak zahrá 4 srdcovú, súper na východe pridá malé srdce 
(6), hlavný hráč zahrá A a súper na západe pridá 9 srdcovú. 
Tým získa hlavný hráč zdvih a do ďalšieho zdvihu bude vy-
nášať z juhu. Zahrá 7 károvú, západ pridá 8. Sever pridá na 
pokyn hlavného hráča 5 srdcovú a západ 10 károvú, keďže 
musí priznať farbu. Hlavný hráč zahrá zo severu, ktorý získal 
predchádzajúci zdvih, 4 trefovú. Východ pridá J, juh Q a zá-
pad K. Do ďalšieho zdvihu vynáša západ 10 pikovú. Sever 
pridáva Q, východ K a juh 3 srdcovú. Juh vynáša do ďal-

šieho zdvihu Q srdcové, západ pridáva K. Sever odhadzuje 
5 pikovú a východ pridáva 7 srdcovú. Do ďalšieho zdvihu 
vynáša západ 7 pikovú, sever pridáva 8 a východ 9. Hlavný 
hráč berie zdvih na juhu srdcovou 8. Teraz hrá J srdcové, na 
ktoré západ odchadzuje 6 károvú, sever 7 trefovú a východ 
10 srdcovú. Juh zahrá 10 trefovú, západ pridáva károvú 9, se-
ver 8 trefovú a východ 4 pikovú. Do posledného zdvihu nesie 
juh 6 trefovú, západ pridáva kárového kráľa, sever 9 trefovú 
a východ 6 pikovú. Hlavný hráč takto získal 10 zdvihov a sú-
peri len tri.
Komentár: Vo vašich riešeniach sa vyskytlo viacero prí-
stupov – so spolupracujúcimi súpermi alebo so šikovnými 
súpermi, za ktorých ste hrali čo najlepšie. Body ste mohli 
získať za korektnú zohrávku (teda priznanie farby, správne 
použitie tromfov, vyhodnotenie toho, kto získal zdvih, sle-
dovanie toho, ktoré karty už boli zahrané a pod.). Celkový 
počet bodov potom závisel od toho, koľko zdvihov sa vám 
podarilo korektným spôsobom získať. Uvedené riešenie je 
len jedno z vyhovujúcich, možností dosiahnutia potrebného 
počtu zdvihov je viacero.

19. Tri manželské páry vyšli na spoločný výlet a prišli k rieke, 
cez ktorú sa potrebujú preplaviť. Majú k dispozícii jednu 
loďku, ktorá odvezie len dve osoby. Akým spôsobom to 
majú urobiť, ak žiaden muž nedovolí, aby jeho manželka 
bola v jeho neprítomnosti v spoločnosti iného muža? (Na 
okolí sa nenachádza žiadna iná osoba ani zviera, ktoré by 
im mohlo pomôcť, nemôžu použiť ani lano alebo iné pred-
mety – musia sa spoľahnúť len sami na seba.) (8 bodov)

Odpoveď: Označme si manželské páry Aa, Bb, Cc, kde veľ-
ké písmeno označuje muža a malé písmeno ženu. Ako prvé 
sa preplavia na druhý breh ab a vráti sa a. V ďalšej plavbe 
sa preplavia na druhý breh ac a vráti sa a. V tretej plavbe na 
druhý breh sa preplavia BC a vrátia sa Bb. V štvrtej plavbe 
budú cestovať AB a vráti sa c. V piatej plavbe sa preplavia 
ac a vráti sa a. Ako posledné sa preplavia na druhý breh ab.
Komentár: Táto úloha bola pomerne náročná, vo väčšine 
riešení ste porušili podmienku zo zadania – nechali ste niek-
torú ženu s cudzím mužom bez prítomnosti jej manžela. Naj-
častejšie to bolo pri nasadaní, resp. vysadaní z loďky.

20. Na obdĺžnikovom stole je v jeho strede položená váza 
s kruhovým dnom, ktorú nemôžeme premiestniť. Dvaja 
hráči striedavo ukladajú na tento stôl mince (všetky sú 
rovnaké, avšak nepoznáme ich tvar) – v každom ťahu jed-
nu, pričom minca sa musí dotýkať celou svojou plochou 
stranou dosky stola. Prehráva ten hráč, ktorý už nemá kam 
položiť svoju mincu. Určte, pre ktorého hráča existuje ví-
ťazná stratégia v tejto hre. (9 bodov)

Odpoveď: Táto hra má víťaznú stratégiu pre druhého hráča. 
Ten bude hrať tak, že v každom ťahu umiestni svoju mincu 
stredovo súmerne podľa stredu stola. Ak totiž dokázal mincu 
položiť prvý hráč, vzhľadom na symetriu bude presne rovna-
ké miesto aj tam, kde bude ukladať svoju mincu druhý hráč. 
Táto symetria je zaručená obdĺžnikovým tvarom stola a tým, 
že v strede je váza so symetrickým kruhovým dnom.
Komentár: Viacerí ste si všimli, že pri rovnomernom ukla-
daní mincí vyhrá druhý hráč. Problémom týchto riešení však 
je to, že nie každý ťah musí byť tohto typu.
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 1. SÉRII 
KOREŠPONDENČNEJ SÚŤAŽE

Por. Priezvisko a meno Škola Ročník 1 – 15 16 17 18 19 20 Spolu

1 Rezetka Roman ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 36 5 3 7 0 2 53
2 Bujdová Michaela ZŠ Bardejov, Wolkerova 8 33 5 5 5 0 4 52
3 Srnka Ján ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 33 5 3 3 0 6 50
4 Kaplán Marek ZŠ Senec, Mlynská 9 29 5 5 5 0 5 49
5 Brťková Dominika ZŠ Hnúšťa, Klokočova 6 31 5 4 0 8 0 48
5 Černáková Barbora G Šahy, Mládežnícka 9 32 5 6 5 0 0 48
7 Papcúnová Martina ZŠ Svit, Mierová 8 32 5 6 4 0 0 47
8 Buchovecký Michal G Medzilaborce 1 33 5 3 0 0 5 46
9 Hmiza Filip Zidane ZŠ B. Krpelca Bardejov 7 33 5 5 0 0 0 43
10 Adámek Ján ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 32 4 5 0 0 0 41
10 Červencová Ľubica G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 32 5 3 0 0 1 41
12 Hájková Klaudia G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 32 5 3 0 0 0 40
12 Jaroščáková Nikola ZŠ Ľutina 9 31 5 3 0 0 1 40
12 Jašeková Monika G Kysucké Nové Mesto, Komenského 32 5 3 0 0 0 40
15 Kašubová Júlia G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 30 5 4 0 0 0 39
15 Krenželáková Andrea G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 32 4 3 0 0 0 39
15 Vlčková Michaela G Kysucké Nové Mesto, Komenského 32 4 3 0 0 0 39
18 Gurská Michaela ZŠ B. Krpelca Bardejov 28 2 3 2 0 3 38
18 Hrnko Maroš ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 32 0 0 0 0 6 38
18 Ivanecká Simona ZŠ Prešov, Prostějovská 29 5 3 0 0 1 38
18 Macášek Filip G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 30 5 3 0 0 0 38
18 Rakár Michal ZŠ s MŠ Liptovský Ján, Starojánska 6 29 5 3 0 0 1 38
18 Siváček Matúš G sv. Rodiny Bratislava 3 30 5 3 0 0 0 38
18 Štefancová Vladimíra G Kysucké Nové Mesto, Komenského 31 4 3 0 0 0 38
25 Mancovičová Lenka G sv. Michala Archanjela Piešťany 2 32 2 3 0 0 0 37
25 Urbanová Beáta G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 32 5 0 0 0 0 37
27 Johánková Natália ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 6 32 4 0 0 0 0 36
27 Perašín Patrik ZŠ s MŠ Liptovský Ján, Starojánska 9 29 5 2 0 0 0 36
29 Mareniaková Kristína ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 6 27 5 3 0 0 0 35
29 Polovka Michal SPŠ Poprad, Mnoheľova 1 29 3 3 0 0 0 35
29 Schmelcerová Michaela G sv. Michala Archanjela Piešťany 2 30 5 0 0 0 0 35
32 Hnatová Beáta 29 2 3 0 0 0 34
32 Hvozdovič Patrik ZŠ Svidník, Karpatská 29 2 3 0 0 0 34
34 Belák Matej SOŠ OaS Čadca 1 28 2 3 0 0 0 33
34 Faix Michal ZŠ Svit, Mierová 8 28 2 3 0 0 0 33
34 Fujaková Ivana G Kysucké Nové Mesto, Komenského 28 5 0 0 0 0 33
37 Mikušová Nikola SSŠP Dolný Kubín 1 27 5 0 0 0 0 32
38 Bobrík Ján ZŠ s MŠ Liptovský Ján, Starojánska 6 25 2 3 0 0 1 31
39 Ďurajková Renáta ZŠ P. V. Rovnianka Dolný Hričov 7 22 5 3 0 0 0 30
39 Ďurkáč Patrik ZŠ Svrčinovec 27 0 3 0 0 0 30
39 Špilak Jozef ZŠ J. A. Komenského Čadca 7 28 2 0 0 0 0 30
42 Samuel Mičuta ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 8 24 3 0 0 0 0 27
42 Stašáková Romana ZŠ Skalica, Vajanského 27 0 0 0 0 0 27
44 Šutý Marek ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 6 25 0 0 0 0 0 25
45 Capek Erik SOŠ OaS Čadca 1 22 2 0 0 0 0 24
45 Pinčíková Nina ZŠ P. V. Rovnianka Dolný Hričov 6 19 5 0 0 0 0 24
47 Václavíková Zuzana ZŠ J. A. Komenského Čadca 7 17 1 0 0 2 0 20
48 Mazáčková Sandra SSŠP Dolný Kubín 1 14 0 0 0 0 0 14
49 Cyprichová Milada ZŠ Svrčinovec 0 0 0 0 0 0 0
49 Frančiak Patrik ZŠ Stará Bystrica 7 0 0 0 0 0 0 0
49 Franeková Katka ZŠ Stará Bystrica 7 0 0 0 0 0 0 0
49 Grochalová Katarína ZŠ Svrčinovec 0 0 0 0 0 0 0
49 Chmurčiaková Nikola ZŠ Stará Bystrica 9 0 0 0 0 0 0 0
49 Matejčik Matej ZŠ Stará Bystrica 8 0 0 0 0 0 0 0
49 Molitorisová Simona ZŠ Svit, Mierová 5 0 0 0 0 0 0 0
49 Poništová Kristína ZŠ Stará Bystrica 9 0 0 0 0 0 0 0
49 Račová Denisa ZŠ Strážske 8 0 0 0 0 0 0 0
49 Slivková Jana ZŠ Strážske 8 0 0 0 0 0 0 0
49 Želonka Oliver ZŠ Svit, Mierová 0 0 0 0 0 0 0

20



Súťaže  Súťaže

Termín odoslania riešení úloh 2. série: do 12. 4. 2010

Riešenia druhej série zasielajte na našu adresu do 12. 4. 2010. 
Ak pošlete riešenia po tomto termíne, strhneme vám za každý 
deň omeškania jeden bod, pričom riešenia, ktoré prídu viac ako 
dva týždne po termíne odoslania, nebudeme vôbec opravovať. 
Naša adresa ostala nezmenená:

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

Všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže nám môžete zaslať 
na e-mailovú adresu sutaz@mladyvedec.sk. Riešenia úloh 
v elektronickej podobe na tejto adrese zatiaľ neprijímame.

Svoje riešenia píšte čitateľne v slovenskom jazyku na 
papiere formátu A4 (kancelársky papier) a na každý pa-
pier napíšte hlavičku – svoje meno a školu. V prípade, že 
sa riešenie jednej úlohy nachádza na viacerých papieroch, 
zopnite ich spolu. Ak ste nám s prvou sériou ešte nezaslali 
prihlášku, chýbajúce údaje nám napíšte na prvú stranu svo-
jich riešení úloh s krátkou odpoveďou.

Na jednom papieri uveďte všetky svoje odpovede na 
úlohy s krátkou odpoveďou (nemusíte ich vyriešiť všetky). 
Riešenia úloh s postupom začnite vždy na novom papieri 
označenom aj číslom úlohy. Ak vaše riešenia nebudú spĺňať 
uvedené kritériá, môže sa stať, že nebudú ohodnotené, aj keď 
budú správne.

Zadania úloh s krátkou odpoveďou

1. Čo je to zygota? (1 bod)

2. Ktorá látka tvorí z najväčšej časti vtáčie perá stehlíka pes-
trého? (1 bod)

3. V ktorom roku sa stal Jozef Maximilián Petzval čestným 
členom Jednoty českých matematikov? (1 bod)

4. Ako sa nazýva prvý liek, ktorý sa začal používať na liečbu 
schizofrénie? (1 bod)

5. Akú vlnovú dĺžku má žiarenie, ktorým sa zaoberá rádioas-
tronómia? (2 body)

6. Kedy kvitne slezinovka striedavolistá? (2 body)

7. Kde sa nachádzajú termoreceptory pytónov? (2 body)

8. Určte, koľko jaskýň tvorí Demänovský jaskynný systém. 
(2 body)

9. Popíšte základné rozdiely medzi chimérou a mikrochimé-
rou. (3 body)

10. V ktorom roku formuloval Albert Einstein všeobecnú 
teó riu relativity? V ktorom roku a za čo dostal Nobelovu 
cenu? (3 body)

11. Aký je slovenský preklad slovného spojenia Gentianella 
major verna? (3 body)

12. Uveďte tri základné funkcie limbického systému. (3 body)

13. Váš bridžový partner otvoril dražbu hláškou 1♣. Súper 
dražiaci po ňom pasoval a vy máte dražiť s listom ♠AQxx  
♥Jxxx  ♦–  ♣AQxxx. Akú hlášku zvolíte a prečo za pred-
pokladu, že dražíte prirodzene (systém opísaný v tomto 
čísle časopisu)? (3 body)

14. Čo sú Lorenziniho ampuly? (4 body)

15. Uveďte štyri metódy triedenia zoznamov. (4 body)

Zadania úloh s postupom riešenia

16. Aký je rozdiel medzi dynamickou a statickou jaskyňou? 
(5 bodov)

17. Nemecké ponorky dosahovali počas prvej svetovej vojny 
na hladine rýchlosť až 24 uzlov. Rýchlosťou jeden uzol 
sa pohybuje plavidlo, ktoré prekoná jednu námornú míľu 
za jednu hodinu. Jedna námorná míľa má 10 káblových 
dĺžok, jedna káblová dĺžka je 185,2 m.
a) Vyjadrite rýchlosť 1 uzol v m/s a v km/h.
b) Akou rýchlosťou v km/h sa pohybovali spomínané ne-

mecké ponorky pri plavbe na hladine?
c) Ako dlho trvala takejto ponorke 100 km dlhá plavba 

na hladine oceánu? Výsledok uveďte v minútach.
(6 bodov)

18. Vysvetlite paradox Danky a Janky uvedený na strane 29 
na konci článku Spoznávame teóriu relativity. (6 bodov)

19. Stánky s občerstvením sú cyklistickej trase na druhom ki-
lometri a potom vždy po troch kilometroch až po 20. km. 
Nákladné auto, ktoré rozváža nápoje, zloží celý objedna-
ný náklad na jednom mieste trasy a potom ho porozváža 
na bicykli brigádnik, ktorý uvezie jednu debničku s ná-
pojmi. Na ktorom mieste trasy si má nechať brigádnik 
zložiť celý náklad tak, aby pri rozvážaní najazdil s deb-
ničkami čo najmenej kilometrov, ak má poroznášať do 
stánkov nasledujúce počty debničiek? (7 bodov)

Stánok na kilometri 2 5 8 11 14 17 20
Počet debničiek 3 1 5 1 1 8 2

20. Vonkajšie spoločné dotyčnice dvoch kružníc sa ich dotý-
kajú v štyroch navzájom rôznych bodoch. Dokážte, že tieto 
štyri body sú vrcholmi tetivového štvoruholníka. (8 bodov)

2. SÉRIA KOREŠPONDENČNEJ SÚŤAŽE
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ČO SA SKRÝVA POD POVRCHOM II.
POD VPLYVOM DEMÄNOVKY

priestorov aspoň čiastočne vytvoril podzemný tok Demä-
novky, ktorý je stále v jaskyni prítomný v jej najspodnejšej 
časti. Okrem neho je tu aj niekoľko jazier a jazierok. Pre De-
mänovskú jaskyňu slobody sú špecifické práve jazerné typy  
sintrovej výzdoby, ako napríklad sintrové lekná, alebo špon-
giovité, koralovité a hroznovité útvary v jazierkach. Ďalšou 
raritou sú tzv. jaskynné perly na dne jazierka vo Veľkom 
dóme, ktoré vznikajú kryštalizáciou okolo jadra, akým je na-
príklad zrniečko piesku.

Smaragdové jazierko v Demänovskej jaskyni slobody (MR)

„Suchozemská“ sintrová výzdoba jaskyne je prímesami že-
leza a mangánu sfarbená do žlta až červena. Nachádzajú sa tu 
všetky tri základné typy tzv. gravitačných kvapľov – stalakti-
ty (tvoria sa, keď voda obsahujúca uhličitan vápenatý kvapká 
zo stropu), stalagmity (tvoria sa pri dopade kvapkajúcej vody 
na zem) a stalagnáty (spojenie stalaktitu a stalagmitu). Sta-
laktity visia zo stropu a stalagmity rastú zo zeme. Dajú sa 
však rozlíšiť aj po odlomení, pretože stalaktity sú na rozdiel 
od stalagmitov v strede duté. Týmto kanálikom tečie voda 
presakujúca zo stropu na koniec stalaktitu. Keď sa kanálik 
upchá, kvapeľ rastie do šírky. Podľa toho, kedy a ako dlho 
rastú stalagmity do dĺžky a do šírky, môžu nadobúdať najrôz-
nejšie tvary. Zaujímavým príkladom sú sférolitické stalaktity, 
ktoré rastú rovnako do dĺžky ako do šírky, takže sú pologuľo-
vité až takmer guľovité. Na stenách sa nachádzajú kvapľové 
vodopády, ktoré vznikajú, keď voda steká po stene.

Sintrová výzdoba Demänovskej jaskyne slobody (PK)

Geológia Geológia

Demänovská dolina v Nízkych Tatrách je populárna najmä 
vďaka lyžovaniu. V okolí zjazdoviek sa ukrýva najdlhší jas-
kynný systém Slovenska – Demänovský jaskynný systém. 
V súčasnosti je jeho dĺžka stanovená na 35,2 km, ale predpo-
kladá sa, že môže byť dlhý až okolo 50 km. Je totiž možné, že 
jaskyniari objavia nové jaskyne alebo nové jaskynné priesto-
ry v už známych jaskyniach. V Demänovskej doline sa navy-
še nachádza okolo 200 ďalších jaskýň a priepastí a je mož-
né, že niektoré z nich sú prepojené s jaskynným systémom.

Ten je zatiaľ tvorený 10 jaskyňami, ktoré vznikli pôsobe-
ním ponorného toku rieky Demänovky vo vápencoch z dru-
hohôr. Demänovka je nadzemná rieka, ale v krasovom úze-
mí časť vody takzvanými ponormi vteká do podzemia. Táto 
voda v minulosti rozširovala pukliny vytvorené tektonickou 
činnosťou a atmosférickými zrážkami. Okrem toho k zväč-
šeniu jaskynných priestorov prispelo aj zrútenie skál zo stien 
a stropov. V súčasnosti je rieka v jaskyniach stále prítomná 
vo forme trvalých aj občasných vodných tokov a jazierok.

Z jaskýň komplexu sú sprístupnené dve – Demänovská jas-
kyňa slobody a Demänovská ľadová jaskyňa. Tieto jaskyne 
sú prepojené treťou jaskyňou, Demänovskou jaskyňou mieru, 
ktorej sprístupnenie sa pripravuje. To, že sú jaskyne prepoje-
né, sa dá zistiť rôznymi spôsobmi. Jedným z klasických po-
stupov je farbenie vodného toku – vodný tok sa v jednej jas-
kyni zafarbí a v druhej sa zisťuje prítomnosť farbiva vo vode. 
Najčastejšie používanými látkami sú zelený fluoresceín a čer-
vené potravinárske farbivo azorubín. Aby však boli jaskyne 
uznané ako komplex, jaskyniari musia nájsť ich prepojenie. 
To môže byť pomocou rôznych chodieb a štrbín, alebo cez si-
fóny – jaskynné chodby celé zaliate vodou, kam sa dostanú 
len potápači. Nájsť prepojenie nie je vždy jednoduché, naprí-
klad spojenie Demänovskej jaskyne slobody a Demänovskej 
jaskyne mieru bolo objavené až po vyše 35 rokoch hľadania.

Najnavštevovanejšia na Slovensku

Návšteva Demänovskej jaskyne slobody určite stojí za to 
a potvrdzuje to každoročne veľký počet návštevníkov – 
v roku 2008 si vstupenky kúpilo vyše 180 000 ľudí. Jaskyňa 
je tak najnavštevovanejšou sprístupnenou jaskyňou Sloven-
ska, na druhom mieste ju nasleduje Belianska jaskyňa a na 
treťom mieste Demänovská ľadová jaskyňa.

Demänovská jaskyňa slobody bola objavená v roku 1921, 
keď najspodnejší ponor Demänovky vyschol a objaviteľovi 
sa ním podarilo preniknúť do podzemia. Časť jaskyne bola 
prvýkrát sprístupnená v roku 1924 a odvtedy bola prehliad-
ková trasa niekoľkokrát predĺžená. V súčasnosti vedú jasky-
ňou dva prehliadkové okruhy – Tradičný okruh a Exkluzívny 
okruh. Prehliadka Tradičného okruhu dlhého 1 150 metrov 
trvá 60 minút a tieto priestory sú sprístupnené od roku 1933. 
Exkluzívny okruh je dlhý až 2 150 metrov a jeho prehliadka 
trvá 100 minút. Z dôvodu rekonštrukcie trasy je však až do 
odvolania uzatvorený.

Celá jaskyňa je dlhá 8 126 metrov a tvorí ju niekoľko cho-
dieb a priestranných dómov a siení. Väčšinu jaskynných 
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Geológia Geológia

Kmeťov dóm (MR)

Prehliadková trasa je dlhá 650 metrov (z celkovej dĺžky 
jaskyne 1 975 metrov) a prehliadka trvá približne 45 minút. 
Prvá časť trasy vedie cez jaskynné priestory so sintrovou vý-
zdobou, druhá časť je zaľadnená. Preto je jaskyňa chladnejšia 
ako „obyčajná“ kvapľová jaskyňa – v lete sa teplota pohybuje 
okolo 0 až 3 °C, v zime teplota klesá až na –17 °C. 

V nezaľadnenej časti jaskyne sa zachovala pôvodná kvap-
ľová výzdoba, v zaľadnenej časti je značne poškodzovaná 
mrazovým zvetrávaním. Veľká časť kvapľov je na povrchu 
sfarbená do siva až čierna, čo je spôsobené tým, že v jaskyni 
sa až do roku 1924 svietilo smolnými fakľami, olejovými ka-
hancami a petrolejovými lampami. 

Prítomnosť ľadu v jaskyni závisí od polohy vchodu do jas-
kyne. Predpokladá sa, že zaľadnenie Demänovskej ľadovej 
jaskyne začalo približne pred 500 rokmi, keď došlo k zasypa-
niu nižšie položených otvorov a jaskyňa nadobudla tvar vre-
ca s otvorom hore, čím sa v nej zmenili klimatické pomery. 
Predtým bola jaskyňa dynamická a vzduch v nej voľne prú-
dil. Po zasypaní sa zmenila na statickú a nastali tak podmien-
ky vhodné pre zaľadnenie. Keďže vchod do jaskyne je v hor-
nej časti, v zimných mesiacoch do jaskyne prúdi studený 
vzduch a klesá dole. Je ťažší, a preto vytláča z jaskyne teplej-
ší vzduch. V letných mesiacoch však teplý vzduch do jaskyne 
neprúdi, pretože ťažší studený vzduch ho „nepustí“. V jasky-
ni sa tak ochladzuje a keď teplota klesne pod bod mrazu, voda 
začne zamŕzať a vytvára ľadovú výzdobu jaskyne. V prípade 
Demänovskej ľadovej jaskyne ide len o presakujúcu zrážko-
vú vodu, pretože na rozdiel od Demänovskej jaskyne slobo-
dy touto jaskyňou už nepreteká podzemný tok Demänovky. 

V rokoch 1950 – 1951 bol pri sprístupňovacích prácach 
prekopaný spodný otvor do jaskyne, tá sa zmenila na dyna-
mickú, vzduch v nej začal prúdiť a hrozilo, že sa všetok ľad 
roztopí. Našťastie bola jaskyňa zachránená a jej ľadovú vý-
zdobu môžu návštevníci obdivovať aj dnes. Nachádza sa na 
rovnakej trase ako Demänovská jaskyňa slobody. Pri ceste 
z Liptovského Mikuláša treba vystúpiť na zastávke Demä-
novská dolina, Ľadová jaskyňa. Aj tu je veľké parkovisko, 
od ktorého vedie k jaskyni chodník. Výstup trvá približne 
20 minút. Jaskyňa je otvorená každý deň okrem pondelka od 
15. mája do 30. septembra.

Lenka Veselovská

Autori fotografií: Michal Rengevič (MR), Pawel Kuźniar (PK)

V jaskyni sa našli kosti jaskynného medveďa a žije tu nie-
koľko zaujímavých jaskynných druhov článkonožcov. Sku-
točné jaskynné druhy, ktoré sa vyskytujú a rozmnožujú len 
v jaskyniach, sa nazývajú troglobionty, ak sú suchozemské, 
a stygobionty, ak sú vodné. Tieto druhy sú prispôsobené na 
život v jaskyniach. Adaptácie sa týkajú vzhľadu aj spôsobu 
života. Je to napríklad redukcia alebo strata zraku, pretože 
v tme zrak stráca svoj význam, a strata pigmentov, tiež prav-
depodobne preto, že sú v tme zbytočné. Taktiež sa zistilo, 
že jaskynné druhy majú spomalené metabolické procesy, ten-
denciu k zvýšeniu obsahu tuku v tkanivách, jednotlivé vývo-
jové štádiá trvajú dlhšie a môžu sa dožívať až 15-krát vyššie-
ho veku. Ich rozmnožovanie nezávisí od striedaní dní a nocí 
alebo ročných období, ako to je u nejaskynných živočíchov, 
ale od aktuálneho množstva potravy. Hoci sa za typického 
jaskynného živočícha pokladá netopier, nie je to pravý výluč-
ne jaskynný druh. Jaskyne využíva najmä na spánok a zimo-
vanie, potravu loví často mimo nich. 

Kto chce jaskyňu navštíviť, musí ísť z Liptovského Miku-
láša do Demänovskej doliny k parkovisku neďaleko jaskyne, 
kde je aj autobusová zastávka Demänovská dolina, Jaskyňa 
slobody. Od parkoviska vedie k jaskyni chodník dlhý približ-
ne 400 metrov, výstup po ňom trvá 10 – 15 minút. Jaskyňa je 
otvorená každý deň okrem pondelka celoročne s výnimkou 
druhej polovice novembra a prvej polovice decembra.

Ako z rozprávky

Kto by po prehliadke Demänovskej jaskyne slobody už nemal 
jaskýň dosť, môže navštíviť aj neďalekú Demänovskú ľado-
vú jaskyňu. Aj v tejto jaskyni je mnoho zaujímavých útvarov 
pomenovaných rozprávkovými názvami, napríklad Kamenný 
škriatok Karol. Ale to nie je všetko, čo ju robí rozprávkovou – 
ak sa vám jaskyňa pri prehliadke bude zdať povedomá, prav-
depodobne ste videli rozprávky Soľ nad zlato alebo Perinba-
ba. V tejto jaskyni sa totiž natáčali časti práve týchto dvoch 
rozprávok, zo známych scén je to napríklad Jakubkov útek na 
slobodu z Perinbaby. V jaskyni 
vraj kedysi býval drak. V prvej 
písomnej zmienke o jaskyni 
z roku 1672 sa píše o dračích 
kostiach, ktoré sa tam našli 
(v skutočnosti ale išlo o kosti 
jaskynného medveďa).

Ľadová výzdoba na pôvodnej sintrovej výzdobe (PK)

„Dračie“ kosti (PK)
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Všeobecne platí zásada, že ukázanie dlhej farby (a to je 
každá, ktorá má aspoň päť kariet) by malo byť vašou prvou 
informáciou. Ak ju teda máte, zadražte ju (jedna pika, jedno 
srdce, jedno káro, jeden tref).

Ak nemáte dlhú drahú farbu, zvyčajne otvoríte dražbu 
vo farbe lacnej. V takom prípade už nie sú na jej dĺžku až 
také prísne kritériá (môžete mať v nej menej ako päť kariet). 
V prirodzených systémoch sa najčastejšie stretnete s týmito 
podmienkami (čo sa týka dĺžky farby):

 1♠ (jedna pika) minimálne 5 pík
 1♥ (jedno srdce) minimálne 5 sŕdc
 1♦ (jedno káro) minimálne 4 kára
 1♣ (jeden tref) minimálne 2 trefy
Otvorenie 1♣ je špecifické tým, že ho môžete použiť aj 

v príprade, že máte 4 piky, 4 srdcia, 3 kára a len 2 trefy. 
V ostatných prípadoch na ruke určite nájdete aspoň trojlist 
trefový alebo budete môcť použiť hlášku v inej farbe. Ak 
máte na ruke dve rovnako dlhé farby rovnakej hodnoty (5 pík 
a 5 sŕdc alebo 4 kára a 4 trefy, dražbu otvorte vyššou z nich).

Bez dlhej farby môžete otvoriť dražbu i beztromfovou 
hláškou 1 BT, ale s podmienkou, že žiadna zo štyroch farieb 
nie je príliš krátka (musí to byť aspoň dubl). Dubl je v bri-
džovej terminológii názov pre farbu, v ktorej sú dve karty. 
Ak je v nej iba jedna, potom ide o singel, a ak v danej farbe 
nemáte žiadnu karta, hovoríme jej šikena. Ruka s príliš krát-
kou farbou (singel, šikena) nie je vhodná pre beztromfový zá-
väzok – zvyšuje to pravdepodobnosť, že ju majú dlhú súperi 
(odťahajú si v nej veľa zdvihov). V praxi sa otvorenie 1 BT 
najčastejšie využíva iba v úzkom bodovom rozpätí (najčastej-
šie 15 – 17 bodov).

Dražba sa zvyčajne začína na 1. stupni, pretože otvárateľ 
ešte nič nevie o sile svojho partnera. Zaväzuje sa tým uhrať 
aspoň sedem zdvihov (každý stupeň sľubuje o zdvih viac). 
Iba v extrémnom prípade so silou od 22 bodov sa využíva 
konvenčná hláška na 2. stupni dva trefy (2♣).

Konvenčnou nazývame hlášku, ktorá zvyčajne nič nehovorí 
o licitovanej farbe (tu o trefoch), ale prináša špeciálnu infor-
máciu (v prípade otvorenia 2♣ je to veľká sila). Platí zásada, 
že takéto hlášky sú príkazné, t. j. partner ich nesmie pasovať.

Príklady otvorenia licitácie s dlhou farbou:
♠KJx  ♥Qxx  ♦xx  ♣AKxxx 1♣ dlhé trefy 
♠AJxxx  ♥KQxxx  ♦Ax  ♣x 1♠ z dvoch dlhých farieb 
  drahšia
♠AJxxx  ♥KQxxxx  ♦A  ♣x 1♥ srdcia sú dlhšie ako piky

Príklady bez dlhej farby:
♠KJx  ♥Qxx  ♦AKxx  ♣Kxx 1BT  15 – 17 bodov, bez 
   dlhej farby
♠KQxx  ♥xx  ♦AKxx  ♣AQx 1♦  štvorlist kárový, 18 b.
♠Jxxx  ♥Qxx  ♦Axx  ♣AQx 1♣  trojlist trefový
♠xxx  ♥xx  ♦AKxx  ♣AKxx 1♦  štvorlist kárový má 
   prednosť pred trefovým

Extrémne silná ruka:
♠AKQx  ♥AKJ  ♦AQJxx  ♣x   2♣ 24 bodov
♠AKQ  ♥AKQ  ♦AKQJ  ♣AKQ  2♣ 37 bodov

Bridž Bridž

V minulom čísle sme vás zoznámili so základnými pravidla-
mi bridžu. Okrem iného ste sa dozvedeli, že bridžová hra po-
zostáva z dvoch fáz – prvou je dražba a druhou samotná hra. 
Základné princípy oboch už boli dostatočne opísané v minu-
lom čísle a odporúčame, aby sa čitateľ vrátil k tomuto úvod-
nému článku ešte raz a pozorne si ho prečítal. Na to, aby ste 
si mohli s priateľmi nezáväzne zahrať, to v podstate stačí, 
ale nestačilo by to na súperenie s hráčmi, ktorí pravidelne 
hrávajú v kluboch či na internete. Preto cieľom tohto seriálu 
nie je len snaha zoznámiť vás s touto hrou, ale umožniť vám 
čo najrýchlejšie si osvojiť jej teoretické základy a dostať tak 
úroveň vašej hry na podstatne vyššiu úroveň.

V tomto článku sa budeme venovať prvému pilieru tejto 
hry – dražbe. Ak urobíte v dražbe vážnu chybu a vaše karty 
by v tej chvíli zobral do rúk hoc i majster sveta, už by nič 
nezachránil. Z toho plynie jediné – venujte dražbe mimo-
riadnu pozornosť. Teraz vás zoznámime so zásadami, ktoré 
sú súčasťou väčšiny dražobných systémov, ktoré používajú 
vyspelí hráči.

Začíname dražiť

Prvé, čo musíte urobiť vo chvíli, keď si usporiadate karty 
na ruke, je zvážiť svoje možnosti, obrazne povedané musíte 
si spočítať kapitál, ktorý máte k dispozícii. Tým je kolekcia 
kariet vo vašej ruke. Bankovkami v nej sú esá, králi, dámy 
a dolníci. Desiatky i menšie sú iba drobnými mincami, ale 
v priebehu hry môže ich hodnota výrazne narásť.

Ako objektívne zhodnotiť silu ruky a ako spočítať svoj ka-
pitál? Celý bridžový svet sa dohodol, že základnou menou 
budú body, ktoré závisia od počtu figúr a ich hierarchie. Preto 
prvou činnosťou, ktorú musí každý hráč urobiť, je zrátať si 
svoj kapitál, t. j. body. To nie je až také zložité – karty od esa 
po dolníka ohodnotí podľa ich hierarchie (pozri tabuľku).

A (eso) 4 body
K (kráľ) 3 body
Q (dáma) 2 body
J (dolník) 1 bod

Tak napríklad ruka ♠KJx ♥Qxx ♦xx ♣AKxxx, kde x zna-
mená kartu s číselnou hodnou, má 13 bodov. 

Ak ste otvárateľom, t. j. hráčom, ktorý rozdával karty, po-
tom ste ten, na ktorého sa sústredí pri stolíku pozornosť, pre-
tože máte právo ako prvý začať dražbu. Ľahko si spočítate, 
že v celom rozdaní je spolu 40 bodov, takže priemer na hráča 
je 10 bodov. Aby ste aktívne otvorili dražbu, mali by ste mať 
viac bodov ako uvedený priemer. Odporúča sa minimálne 
12 bodov.

Pokiaľ ich máte menej, dáte to najavo hláškou PAS. Tou 
oznamujete partnerovi, že nemáte dosť bodov na otvorenie 
dražby. To však neznamená, že ste z nej definitívne vyradený; 
v jej ďalšom priebehu sa do nej môžete zapojiť, obzvlášť ak 
váš partner oznámi, že má dobré karty.

Ak ste si však narátali minimálne 12 bodov, je žiaduce sa 
tým pochváliť a to tak, aby sa partner spolu s touto dobrou 
správou dozvedel o vás čo najviac. Predovšetkým ho bude 
zaujímať, ako je to s farbami vo vašej ruke a podobne.

DRAŽBA
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Bridž Bridž

Ďalšia dražba

Keď obaja spoluhráči v prvom kole aktívne dražili a dostanú 
sa druhýkrát k slovu, mali by si vymeniť ďalšie a často i po-
sledné informácie. Ak sú postačujúce, treba čo najrýchlejšie 
uzavrieť dražbu. Pokiaľ sa vyskytujú ešte nejaké pochybnos-
ti, môžu v nej pokračovať ďalej.

Ak partner uzhodnil farbu otvárateľa, potom zvyčajne bude 
najvýhodnejší tromfový záväzok. To znamená, že otvárateľ 
môže i pasovať, ale iba v prípade, ak nemá rezervu. 

Pod rezervou sa rozumie mať výrazne viac bodov ako je 
spodná hranica hlášky (12 bodov), zvyčajne je to o 4 – 5 bo-
dov naviac (približne od 16 bodov). S takouto rezervou by 
mal dražiť ďalej, pretože sa nedá vylúčiť, že s adekvátnou 
podporou partnera sa môžu spolu dopracovať k tzv. celoher-
nému záväzku (3 BT, 4♥, 4♠ , 5♣, 5♦), za ktorý sa dá získať 
vyššia prémia. To isté platí i v prípade, ak partner neuzhodnil 
farbu otvorenia, ale zadražil 1 bez tromfov.

Ak partner odpovedal v novej farbe, je to jediná situácia 
kedy otvárateľ nesmie pasovať (sila partnera tu nie je zhora 
ohraničená). Nová farba zaručuje minimálne štyri karty, preto 
sa otvárateľ musí presvedčiť, či ich nemá tiež štyri. Ak áno, 
potom je tu veľmi priaznivá zhoda „4+4“ a túto farbu potvrdí 
jej zvýšením.

Ak sa zatiaľ zhoda nenašla, potom otvárateľ musí svojou 
druhou hláškou predovšetkým informovať partnera, ako to 
vyzerá s jeho rukou (distribúcia farieb a sila). To znamená, 
že ak má vedľajšiu farbu (aspoň štvorkartovú), ukáže ju – je 
tu dodatková šanca, že nájde u partnera podporu. Ak nemá 
ďalšiu farbu, potom môže zahlásiť 1BT alebo zopakuje farbu 
otvorenia, ak je dlhšia ako pôvodne sľúbil (napr. šesť kariet 
v drahej alebo päť v lacnej farbe).

Ak má už spomínanú rezervu (približne od 16 bodov), po-
tom by mal túto dobrú zprávu oznámiť výrazným spôsobom. 
V tomto prípade môže uplatniť dražbu skokom, čo v praxi 
znamená, že zahlási hlášku o stupeň vyššie ako normálne 
(napr. miesto 2♣ skočí na 3♣). Partner má v tejto fáze už dosť 
dobrý prehľad o ruke otvárateľa a môže sa kvalifikovane roz-
hodnúť.

Ukončenie dražby

Dražba je skončená keď bude zadražená trikrát za sebou 
hláška PAS. Môže sa tak stať už v jej prvom kole, ak je part-
ner veľmi slabý (má menej ako 6 bodov).

Je samozrejmé, že rovnako môžete postupovať i v ďalších 
kolách, pokiaľ vám posledná hláška spoluhráča vyhovuje. Ak 
to tak nie je, potom môžete zopakovať svoju aspoň šesťkar-
tovú farbu alebo opravíte farbu, čo v praxi znamená, že dáte 
prednosť prvej farbe (ak boli dražené dve) napriek tomu, že 
ste ju predtým nepodporili (máte v nej iba dubl).

Pokiaľ vidíte, že máte spolu s partnerom jasnú prevahu 
v sile (aspoň 25 bodov na linke), nemali by ste skončiť pod 
úrovňou celoherného záväzku.

Teória dražby je veľmi rozsiahla a preto nebolo možné 
v tomto článku obsiahnuť všetky jej aspekty. Ale určite už 
nebudete mať problémy pri osvojení si dražobného systému, 
s ktorým vás príležitostne zoznámime.

Ivan Tatranský

A čo partner?

Po úvodnej hláške sa do dražby zapojí i súper po ľavici otvá-
rateľa; iste ste nezabudli, že všetky akcie v bridži sa vyko-
návajú v smere hodinových ručičiek (rozdávanie kariet, ich 
prikladanie do zdvihu i dražba). Po jeho hláške sa dostáva 
k slovu i váš partner. Ten už v tejto chvíli vie, že máte aspoň 
12 bodov (ak ste otvorili aktívne dražbu na 1. stupni, t. j. ne-
pasovali ste) a často má i predstavu o vašej najlepšej farbe. 
Tiež vie, že vzhľadom na tieto fakty sú nároky na jeho reak-
cie už podstatne miernejšie – týka sa to ako sily, tak i dĺžky 
jeho vlastnej farby (stačia iba štyri karty, i v drahej).

Na prvú odpoveď už stačí partnerovi iba polovica bodov 
potrebných na otvorenie. V praxi to znamená, že so šiestimi 
bodmi vstúpi aktívne do dražby (s 0 – 5 bodmi pasuje). Mal 
by zvoliť takú hlášku, ktorá upriami pozornosť otvárateľa 
na niektorý z charakteristických prvkov jeho ruky. Nieke-
dy prichádza do úvahy viacero hlášok, preto si partner musí 
predovšetkým položiť dôležitú otázku: Mám zhodu vo farbe 
otvorenia partnera?

Nájsť zhodu vo farbe je jedným z kľúčových zámerov draž-
by. O zhode hovoríme vtedy, keď je na linke aspoň osem ka-
riet vo farbe otvorenia. A to vidí partner častokrát okamžite, 
pretože vie, že na zhodu (potvrdenie farby) potrebuje v dra-
hej farbe iba tri karty (otvárateľ ich musí mať najmenej päť), 
v kárach sa vyžadujú štyri (otvárateľ má aspoň štyri kára) 
a v trefoch päť kariet (na otvorenie 1♣ stačia síce iba dve 
karty, avšak väčšinou ich partner bude mať aspoň tri). Odpo-
rúčame pozrieť si ukážku v predchádzajúcom čísle.

Dôležitá výnimka: Ak bolo otvorenie v lacnej farbe, partner 
ju nezvýši (nepodporí) v prípade, že má minimálne štyri karty 
v niektorej drahej farbe, pretože tú musí prednostne ukázať 
(aj pri dobrej zhode v lacnej). Je nesmierne dôležité nepre-
pásť možnú zhodu „4+4“ v drahej farbe (nie je vylúčené, že 
i otvárateľ má v nej štyri karty), ktorá sa považuje za mimo-
riadne efektívnu. Ak sa ukáže, že na linke nie je takáto zhoda, 
partner až potom dodatočne potvrdí lacnú farbu otvárateľa.

A čo ak partner nemá zhodu vo farbe otvorenia? Potom by 
mal v prvom rade ukázať svoju najdlhšiu farbu – ak nemá 
dlhú, stačí i štvorkartová farba. Nedá sa vylúčiť, že v nej 
nájde u otvárateľa podporu. Pri odpovedi vyberá z dvoch 
štvorlistov nižší.

Nie je žiadny problém, ak partner môže svoju farbu za-
hlásiť ešte na 1. stupni. Ak na to nie je priestor, potom platí 
pravidlo: Prvá odpoveď na 2. stupni si vyžaduje minimálne 
11 bodov. Ak má menej bodov, potom má k dispozícii iba 
hlášku jeden bez tromfov (1 BT).

Preverte si znalosť uvedených zásad na príkladoch po otvo-
rení 1♦: 
♠xxx  ♥Qxx  ♦xxx  ♣Kxxx pas iba 5 bodov
♠Kxxxx  ♥Qxxx  ♦xx  ♣Ax 1♠ najdlhšia farba, 9 bodov
♠Jxx  ♥AQx  ♦xx  ♣Qxxxx 1 BT iba 9 bodov
♠Kxx  ♥AQx  ♦xx  ♣AQxxx 2♣ 15 bodov, 5 trefov
♠AQxx  ♥Jxxx  ♦xx  ♣Axx 1♥ z dvoch štvorlistov nižší
♠KJxx  ♥xxx  ♦Kxxx   ♣Qx 1♠ aj s károvou zhodou 
♠Jxxxx  ♥KQxxx  ♦Kx   ♣x 1♠ z dvoch päťlistov vyšší
♠KJx  ♥xxx  ♦Kxxx   ♣Qxx 2♦ 4 kára, 9 bodov
♠xx  ♥xx  ♦Kxxx   ♣QJxxx 2♦ 6 bodov je málo na 
  draženie 2♣
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Ako sme vyrastali, učili sa chodiť, ohmatávali predmety 
a učili sa vnímať svet okolo seba, vytvárali sa nám v hla-
ve prirodzené predstavy o priestore a čase. Keď si pred od-
chodom nastavíme hodiny na ruke podľa kuchynských ho-
dín, po návrate domov zvyknú ukazovať rovnaký čas ako  
kuchynské hodiny. Ak nie, predpokladáme, že niektoré hodi-
ny idú zle. Keď cestujeme autom a hľadíme z okna, nevšim-
neme si žiadne zmeny – domy majú nezmenený tvar a všetko 
vyzerá rovnako, ako keď stojíme na mieste. Ak chceme prísť 
do školy rýchlejšie, pridáme do kroku. Ak to chceme stihnúť 
za polovičný čas, dvakrát zrýchlime. Všetky tieto predstavy 
však fungujú vďaka tomu, že sa v našom živote nestretávame 
s príliš veľkými rýchlosťami. Kráčame, jazdíme autom, letí-
me lietadlom, ale vždy ide o rýchlosti omnoho menšie, než je 
rýchlosť svetla, čo je nepredstaviteľných 300 000 kilometrov 
za sekundu. Svetlo k nám pricestuje zo Slnka za osem minút 
a za sekundu obehne Zem sedemkrát. Albert Einstein prišiel 
na to, že pri rýchlostiach blízkych rýchlosti svetla už naša 
vrodená intuícia zlyháva a dejú sa neuveriteľné veci. Domy 
začnú meniť svoj tvar, hodiny spomaľovať, vzdialenosti skra-
covať a, ako si podrobne vysvetlíme, môže sa stať aj to, že 
po ďalekom výlete sa človek vráti o tridsať rokov mladší ako 
jeho jednovaječné dvojča.

Pohybuje sa vlak alebo koľajnice?

Myšlienkové pochody vedúce k súčasnej predstave priesto-
ru a času začínajú už od čias Aristotela (384 – 322 p. n. l.). 
Aristoteles tvrdil, že všetko sa pohybuje vzhľadom na jeden 
nemenný priestor a súčasťou tohto priestoru je naša plané-
ta, vtedy chápaná ako rovná doska. Napríklad koľajnice sto-
ja, pretože sú položené na zemi a vlak sa po nich pohybuje. 
Nikdy sa nehýbu koľajnice. To je absolutistický pohľad. Ga-
lileo Galilei (1564 – 1642) odmietol predstavu absolútneho 
priestoru spojeného so stojacou Zemou a zaviedol relativis-
tický pohľad, ktorý vnáša neistotu do pojmu pohyb, pretože 
nevieme jednoznačne povedať, čo sa vlastne pohybuje. Mô-
žeme sa na situáciu pozrieť aj tak, že vlak stojí na mieste 
a koľajnice sa spolu so zemou pohybujú opačným smerom. 
Či už sa hýbe vlak alebo koľajnice, obe tvrdenia sú rovnako 
správne, pretože vo svete chýba pevný bod, na ktorom by sa 
všetci zhodli. Pozorovateľ čakajúci na stanici vidí pohybu-
júci sa vlak, ale pozorovateľ sediaci vo vlaku vidí, ako vlak 
stojí a hýbe sa celá krajina. Namiesto otázky Čo sa deje? sa 
preto musíme pýtať Čo vidí daný pozorovateľ? a odpovede sa 
môžu naozaj líšiť. Výrazný rozdiel v odpovediach však nastal 
až v dvadsiatom storočí, keď sa ľudia pokúšali presne zmerať 
rýchlosť svetla.

Čarovná rýchlosť svetla

Už stredovekí mudrci bojovali s výzvou zmerať rýchlosť 
svetla a pretože je skutočne veľká, išlo o tvrdý oriešok. Od-
razy lampášov od vzdialených zrkadiel boli bezvýsledné 
a rozumnú hodnotu poskytli až sofistikované metódy, ako na-
príklad pozorovanie Jupiterovho mesiaca Io. Astronóm Ole 
Rømer si všimol, že mesiac Io vychádza z tieňa Jupitera s is-

tým oneskorením, keď sa Jupiter nachádza ďalej od Zeme. To 
možno vysvetliť iba tak, že svetlu vtedy trvá dlhší čas, kým sa 
dostane k Zemi. Na základe toho sa odhadla rýchlosť svetla 
na 220 tisíc kilometrov za sekundu. Neskôr sa podarilo uro-
biť dômyselné pokusy na Zemi s rýchlo rotujúcimi zrkadlami 
alebo s využitím optických zákonov – interferencie.

Keď vychádza mesiac Io, svetlu trvá istý čas, kým sa dostane k Zemi. 
Keď je Jupiter ďalej od Zeme, tento čas je dlhší.

Samotná rýchlosť svetla však nebola až taká zaujímavá ako 
jej čarovná vlastnosť, ktorá vtedy vedcom vyrazila dych.

Isaac Newton predpokladal, že svetlo sa šíri éterom, čo má 
byť akási hmota, ktorá je všade okolo nás. Napísal: Neviem, 
čo je éter, ale ak sa skladá z častíc, musia byť menšie ako 
tie, z ktorých sa skladá vzduch alebo svetlo... Niektorí vedci
verili, že svetlo sa šíri éterom podobne ako sa zvuk šíri vzdu-
chom a hľadali analógie. Zvuk je spôsobený kmitaním mole-
kúl vzduchu, ktoré do seba postupne narážajú, až kým neroz-
kmitajú náš ušný bubienok. Rýchlosť zvuku teda závisí od 
rýchlosti nárazov molekúl vzduchu. Podobne by mal určo-
vať rýchlosť svetla zatiaľ neznámy éter. No nikto netušil, čo 
môže tvoriť éter a ako ho hľadať. Použili sa citlivejšie optické 
prístroje schopné namerať aj malú zmenu v rýchlosti svetla. 
Tá vyšla rovnaká kdekoľvek na Zemi v ľubovoľnom smere.

To znamená, že hypotetický éter sa vzhľadom na Zem ne-
pohybuje a otáča sa spolu s ňou. Keby sa totiž éter pohybo-
val, namerali by sme rozdiely v rýchlosti svetla, keďže svetlo 
sa šíri éterom. Lenže tu začína logický problém, pretože éter 
nie je iba na Zemi, ale musí ním byť zaplnený celý viditeľ-
ný vesmír, aby sme vôbec videli svietiť hviezdy. Poslednou 
záchranou éteru bola myšlienka pritiahnutá za vlasy, že Zem 
strháva éter so sebou.

SPOZNÁVAME TEÓRIU RELATIVITY

Fyzika Fyzika
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Predstava pohyblivého éteru spolu so Zemou a stojaceho 
éteru v okolí hviezd však viedla k výsledkom, že obloha by 
mala mať rôzne farby v rozličných smeroch, čo vyplynulo zo 
zákonov optiky. To ale nepozorujeme, pretože celá obloha je 
modrá. Myšlienka éteru viedla ešte k mnohým ďalším spo-
rom, napríklad k tomu, že svetlo má niektoré vlastnosti, ktoré 
zvuk nemá (napríklad schopnosť polarizácie).

Posledný klinec do rakvy éteru zatĺkol James Clerk Max-
well, keď vybudoval konečnú teóriu opisujúcu svetlo. Prišiel 
k záveru, že svetlo sa šíri vo vákuu nemennou rýchlosťou 
300 tisíc kilometrov za sekundu. Tu sa však vynára naša tra-
dičná otázka: Vzhľadom na čo má svetlo túto rýchlosť? Aby 
sme mohli hovoriť o rýchlosti, potrebujeme predsa pevný 
bod (Zem, koľajnice), vzhľadom na ktorý môžeme rýchlosť 
merať. Stojaci éter bol poslednou záchranou pevného bodu.

Ak teda neexistuje éter, znamená to, že svetlo má tú istú 
rýchlosť vzhľadom na všetko a za každých okolností. Je 
to vôbec možné? Je možné, aby malo svetlo rovnakú rých-
losť vzhľadom na koľajnice aj idúci vlak? Áno, je to pres-
ne tak. Zavrhnutie éteru a prijatie nemennej rýchlosti svetla  
bolo veľmi ťažko stráviteľné. Potom bolo potrebné zápasiť 
s našou intuíciou a prijať fakt, že naša prirodzená predstava 
o priestore a čase je mylná.

Aby sme si dobre uvedomili, v čom je rýchlosť svetla ča-
rovná, predstavme si vlak idúci rýchlosťou 100 km/h a vo va-
góne prebehne cestujúci rýchlosťou 10 km/h. Pozorovateľ ča-
kajúci na vlak nameria rýchlosť bežca buď 110 km/h, ak beží 
v smere pohybu vlaku, alebo 90 km/h, ak beží v protismere.

Lenže ak by bežec utekal rýchlosťou svetla, čakajúci by 
nameral rovnakú rýchlosť v oboch smeroch. Ak sa nám na 
tomto fakte zdá niečo zvláštne, je to len kvôli našej nedoko-
nalej intuícii. Nemôžeme jasne porozumieť niečomu, s čím 
sme sa nikdy v evolúcii človeka nestretli. Čo nebolo potrebné 
na prežitie pri love mamutov, musíme prijať ako nový, hoci 
nepochopiteľný, fakt. Preto sa nám nemenná rýchlosť svet-
la javí ako zázrak, ktorý má ďalekosiahle dôsledky na naše 
nové chápanie priestoru a času.

Čas plynie pomalšie

Jedným z dôsledkov čarovnej rýchlosti svetla, ktorý si teraz 
podrobne vysvetlíme, je pomalšie plynutie času na pohybli-
vých hodinách. Sám Albert Einstein pri formulovaní špeci-
álnej teórie relativity v roku 1905 robil myšlienkové experi-
menty s vlakmi, výťahmi, zrkadlami a svetlom. To znamená, 
že experimenty nerobil naozaj, ale len vo svojich predsta-
vách. My to urobíme podobne.

Na podlahu vagónu pripevníme zrkadlo a nad ním rozsvie-
time lampu. Svetlo sa odrazí od podlahy a vráti sa naspäť 
k lampe. Ak má vagón výšku povedzme dva metre, svetlo 
prejde spolu štyri metre k zrkadlu a naspäť. To vidíme, ak 

stojíme vo vagóne. Čo však vidí pozorovateľ stojaci na stani-
ci? Pozorovateľ vidí vagón spolu s lampou a zrkadlom pohy-
bovať sa a svetlo prejde dráhu znázornenú na nasledujúcom 
obrázku:

Dráha, ktorú prejde svetlo, je očividne väčšia ako štyri met-
re. Keďže svetlo má rovnakú rýchlosť z ľubovoľného pohľa-
du, stojaci pozorovateľ musel namerať dlhší čas, kým sa svetlo 
vrátilo k lampe. Dospeli sme k záveru, že čas vo vlaku plynie 
pomalšie, ak sa naň pozeráme zo stanice. Možno v tejto úvahe 
teraz začnete hľadať chyták, ale je to naozaj tak. Ak sedíte vo 
vlaku, z pohľadu ľudí mimo vlaku sa vaše hodinky ones koria, 
srdce bije pomalšie, pomalšie starnete a vôbec všetky deje sú 
spomalené. Z pohľadu cestujúceho sa však vlak nepohybuje 
a nič zvláštne sa nedeje. Keďže vlak sa pohybuje rýchlos-
ťou omnoho menšou ako rýchlosť svetla, spomalenie času je 
v praxi nepatrné, ale experimentálne overiteľné. Najpresnej-
šie atómové hodiny boli naložené do lietadla a obleteli Zem. 
Keď sa lietadlo vrátilo, letiace hodiny ukazovali iný čas a boli 
oproti pozemským atómovým hodinám skutočne „mladšie“. 
Tým sa nám nabúrala naša tradičná predstava o čase, ktorý by 
mal plynúť všade rovnako. 

Iným zaujímavým fenoménom je takzvané sekundárne 
kozmické žiarenie dopadajúce na povrch Zeme. Kozmické 
žiarenie dopadajúce na zemskú atmosféru asi tridsať kilo-
metrov nad zemským povrchom spôsobuje vznik častíc – mi-
ónov. Tieto častice žijú tak krátko (dve mikrosekundy), že 
podľa klasickej predstavy nemajú šancu prejsť tridsať kilo-
metrov a dopadnúť na povrch Zeme. No napriek tomu ich na 
Zemi detegujeme. Vysvetlenie je také, že z nášho pohľadu 
žijú mióny dlhšie, pretože vďaka pohybu im pomalšie plynie 
čas. Za tento predĺžený čas stihnú dopadnúť na Zem.

O rôzne starých dvojčatách

Úvahy o pomalšom plynutí času vedú k rôznym prekvapu-
júcim záverom a tým najzaujímavejším je paradox dvojčiat. 
Danka a Janka sú jednovaječné dvojčatá. Sú rovnako staré 
a rozozná ich len vlastná mama. Danka sa jedného dňa vydá 
na ďalekú a dlhú cestu rýchlou kozmickou loďou a vráti sa 
na Zem. Janka čakajúca na Zemi vytrhne zo svojho kalendára 
40 rokov, ale Danka iba 10 rokov, pretože z pohľadu Jan-
ky Dankin čas v rakete plynie pomalšie. Danka zrazu bude 
o 30 rokov mladšia ako Janka, hoci sa narodili spoločne. Hoci 
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sa tento fenomén pomenoval ako paradox, je reálny a nič pa-
radoxné v ňom nie je. Len zaujímavo poukazuje na naše me-
dzery v chápaní času. Podobný experiment sa úspešne vyko-
nal so spomenutými hodinami v lietadle.

Vzdialenosti sa skracujú

V sci-fi filmoch ako Hviezdne vojny alebo Star Trek preko-
návajú kozmické lode veľké vzdialenosti za krátky okamih. 
Filmy sa inšpirovali teóriou relativity a skutočnosť je taká, 
že veľké vzdialenosti netreba dlho prekonávať. Pri veľkých 
rýchlostiach sa môže vzdialenosť dvoch hviezd skrátiť takmer 
na nulu! Predstavte si, že sa v rýchlej kozmickej lodi chcete 
dostať na vzdialenú planétu. Postupne zrýchľujete a planéta 
sa postupne približuje. Pri rýchlosti blízkej rýchlosti svetla 
sa stane čosi nečakané. Ešte ste neprešli ani pár kilometrov 
a k planéte chýba už iba kúsok. Pozriete sa z okna a všetky 
hviezdy sú nalepené blízko vedľa seba a planéty sú sploštené 
ako placka. Všetky vzdialenosti sa skrátili v smere pohybu. 
Pomyslíte si, že je to sen, zľaknete sa a začnete brzdiť. Ná-
hle sa všetko začne od seba vzďaľovať a nadobudne pôvodné 
rozmery. Planéta, ktorá bola pred chvíľou kúsok od vás, je 
opäť veľmi ďaleko.

Aby sme pochopili, prečo sa skracujú pohybujúce sa ob-
jekty, vráťme sa na chvíľu k spomenutým miónom. Z nášho 
pohľadu bolo vysvetlenie jasné: miónu sa predĺži čas života 
a stihne dopadnúť na Zem skôr, ako sa rozpadne. Poďme sa 
teraz vcítiť do pozície miónu. Máme pri sebe hodinky, kto-
ré odtikajú dve mikrosekundy a umrieme. Pretože hodinky 
sa vzhľadom na nás nepohybujú, žiadne spomalenie času 
na nich nepozorujeme. Máme neúprosné dve mikrosekundy 
a koniec. Ak by sme videli povrch Zeme vzdialený tridsať ki-
lometrov, nemáme šancu stihnúť tam doletieť. Vidíme, že tu 
niečo nehrá. Z pohľadu ľudí na Zemi mión dopadne na po-
vrch Zeme, ale z pohľadu miónu nie. Aby sme spor rozriešili, 
musíme opäť raz popustiť uzdu fantázii a pripustiť, že z po-
hľadu miónu uvidíme povrch Zeme vzdialený nie tridsať ki-
lometrov, ale menej. A keď sa táto vzdialenosť skráti, stihne-
me to.

Tu si treba uvedomiť to, čo povedal Galileo Galilei. Pretože 
vo vesmíre nemáme pevný bod, nedá sa povedať, čo sa vlast-
ne pohybuje. Pohybuje sa raketa alebo okolité hviezdy? Po-
hybuje sa mión k Zemi alebo Zem k nemu? Odpoveď závi-
sí od pozorovateľa. Pozorovateľ v rakete vidí, že sa pohybujú 
okolité hviezdy a planéty, a preto sa skrátia vzdialenosti me-
dzi nimi. Pozorovateľ na Zemi naopak vidí pohybujúcu sa ra-
ketu, ktorá je skrátená v smere pohybu. Nevidí však, že by sa 
raketa dostala bližšie k planéte. Každý skrátka vidí niečo iné.

Jeden vlas na hlave je málo, ale jeden vlas v po-
lievke je priveľa!

Udalosti, ktoré sa zdajú byť súčasné z pohľadu jedného pozo-
rovateľa, nemusia byť súčasné z pohľadu iného. Urobme ďal-
ší myšlienkový experiment. Vo vagóne rozsvietime prostred-

né svetlo na chodbe a dvaja cestujúci stojaci na opačných 
koncoch vagóna uvidia príchod svetla naraz, pretože svetlo 
k nim prejde rovnakú dráhu.

Situácia sa ale zmení, keď sa na vlak pozrieme zvonka. 
Stojaci pozorovateľ mimo vlaku vidí, že svetlo prejde k jed-
nému cestujúcemu o niečo kratšiu dráhu, pretože obaja cestu-
júci sa od okamihu zapnutia svetla o niečo posunuli. Pretože 
svetlo má nemennú rýchlosť z ľubovoľného pohľadu, jeden 
cestujúci zazrie svetlo neskôr. Dostávame sa do zdanlivého 
sporu, pretože pozorovateľ vo vlaku bude tvrdiť, že k obom 
cestujúcim prišlo svetlo naraz a pozorovateľ na stanici vidí 
niečo iné. Kto má pravdu? Každý má svoju pravdu. Svet jed-
noducho závisí od pozorovateľa. Einstein zvykol hovoriť, že 
všetko je relatívne: Jeden vlas na hlave je málo, ale jeden 
vlas v polievke je priveľa!

Môže sa kura vyliahnuť skôr, ako znesie sliepka 
vajce?

Zistili sme, že ani poradie udalostí nie je objektívne. To je 
skutočná rana našej intuícii, pretože odmalička sme zvyknutí 
na pojmy skôr a neskôr. Ak A nastalo skôr ako B a niekto iný 
nám bude tvrdiť opak, budeme sa hádať a hľadať dôkazy. No 
niekedy sa nedá objektívne povedať, čo nastalo skôr. Pre iné-
ho pozorovateľa môže B nastať skôr ako A. Vážny problém 
môže vzniknúť až vtedy, ak nájdeme objektívny dôkaz, že A 
nastalo skôr ako B. Niektoré výmeny poradia udalostí vedú 
k objektívnej hlúposti. Napríklad kura by sa vyliahlo z vaj-
ca skôr, ako ho znesie sliepka. Opravenú písomku dostanete 
skôr, ako ju napíšete. Ako sa vyrovnáte s týmito možnosťami?

Myšlienkové experimenty s vecami pohybujúcimi sa rých-
lejšie ako svetlo môžu viesť k nezmyselným javom. Pred-
stavme si guľôčku, ktorá preletí trubicou rýchlosťou väčšou 
ako rýchlosť svetla. Pozorovateľ na druhom konci vidí vy-
chádzajúcu guľôčku skôr ako vchádzajúcu.

Ďalej, ak si sami urobíte predchádzajúci myšlienkový ex-
periment s vlakom idúcim rýchlejšie ako svetlo (skúste to), 
zistíte, že podľa pozorovateľa stojaceho mimo vlaku svetlo 
k jednému cestujúcemu nikdy nepríde, pretože cestujúci ho 
predbehne.

Zakliaty telefón

Aby sme s dôsledkami nadsvetelnej rýchlosti zašli až do ex-
trému, opíšme si teraz jeden fiktívny vynález s menom ta-
chyónový telefón. Tachyóny sú hypotetické častice, ktoré sa 
pohybujú rýchlejšie ako svetlo, a preto ak aj existujú, nikto 
ich nikdy neuvidí. Ak by tachyóny existovali, mohli by sme 
zostrojiť telefón, kde by namiesto elektrónov prúdili káb-
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lom tachyóny. Vedci vypočítali, že takýto telefón by mal veľ-
mi zvláštne vlastnosti. Ak Janka zatelefonuje Danke „Ako sa 
máš?“ a Danka odpovie „Skvele!“, Janka dostane odpoveď 
skôr, ako sa opýtala! Jav, keď dôsledok predbehne príčinu 
(v našich príkladoch odpoveď predbehne otázku alebo guľôč-
ka vyjde skôr ako vojde), voláme narušenie kauzality. Aby 
sme sa zakliatemu telefónu a podobným scenárom vyhli, ve-
ríme tvrdeniu, že narušenie kauzality sa nesmie stať a nič sa 
nemôže pohybovať rýchlejšie ako svetlo. Potom je podľa vý-
počtov v špeciálnej teórii relativity všetko v poriadku. Rých-
losť svetla sa tak stala ešte čarovnejšou. Nielen, že je z kaž-
dého pohľadu rovnaká, ale dokonca je maximálnou možnou 
rýchlosťou, akou sa môže šíriť informácia.

Danka a Janka ešte raz. Ktorá bude mladšia?

Možno ste si všimli, že v paradoxe dvojčiat predsa len ostal 
jeden paradox. Nesmieme zabúdať na starý dobrý Galile-
iho princíp relativity, že nemožno jednoznačne povedať, čo 
sa pohybuje. Keď sme riešili problém s miónmi padajúcimi 
na Zem, vyskúšali sme si oba pohľady – z pohľadu Zeme aj 
z pohľadu miónu. Z pohľadu miónu sme objavili nový fyzi-
kálny zákon – skracovanie vzdialeností.

Keď sa Danka vrátila z ďalekého výletu, povedali sme, že 
na Zem sa vráti o 30 rokov mladšia ako Janka, pretože z po-
hľadu Janky sa Dankine hodiny pohybujú pomalšie. Lenže 
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z pohľadu Danky v rakete sa Zem pohybuje a raketa stojí. 
Hodiny na Zemi teda vidí ísť pomalšie ako tie svoje v rakete. 
Ktoré hodiny teda idú pomalšie? Dankine alebo Jankine? Od-
poveď, ako to už býva zvykom, závisí od pozorovateľa. Danka 
vidí Jankine hodinky spomaľovať a naopak, Janka vidí Danki-
ne hodinky spomaľovať. Objektívna pravda neexistuje, každý 
vidí to svoje. Tu sa však vynára otázka, kto teda bude mladší, 
až sa stretnú. Z pohľadu Janky by to mala byť Danka a z po-
hľadu Danky naopak.

Tento paradox hral spočiatku v neprospech špeciálnej teó-
rie relativity. Kritici dokonca hovorili, že teória relativity 
je logicky rozporuplná, a preto mylná. Aby sme situáciu za-
chránili, mali by sme nájsť nejaký rozdiel v pohľade Danky 
a Janky. Janka vidí raketu odletieť, zabrzdiť a vrátiť sa na 
Zem. Danka vidí Zem vzdialiť sa, zabrzdiť a vrátiť sa k ra-
kete. Prečo to nie je to isté? Skúste nad tým po dlhých ve-
čeroch porozmýšľať. Zamyslite sa, či by ste v rakete so za-
viazanými očami zacítili v istom okamihu, že sa skutočne 
pohybujete. Nechceme hneď nájsť rozuzlenie paradoxu, 
iba nájsť drobný rozdiel medzi pohybom Zeme a pohybom  
rakety. Jeden rozdiel tam skutočne je, a hoci sa zdá bezvý-
znamný, o desať rokov neskôr viedol Einsteina k sformulova-
niu všeobecnej teórie relativity, o ktorej bude reč v nasledujú-
com čísle.

Andrej Osuský

Medicína

SCHIZOFRÉNIA A JEJ STIGMY
Anna sa zastavila na ulici. Zrazu začula, ako sa jej zreteľne 
prihovára hlas, možno panna Mária. Povedala jej, že teraz 
bude musieť všetko utrpenie vziať na seba. Od tej doby začala 
vnímať dva hlasy. Jeden znel ako hlas jej zosnulej sesternice. 
Ten bol anjelský a povzbudzoval ju, aby všetko vydržala. Dru-
hý hlas bol hrubý a navádzal ju na hriech. Napríklad ju nútil, 
aby sa vyzliekla na ulici. Nechcela ho poslúchnuť, ale bolo to 
veľmi ťažké, pretože ju potom trápil bolesťami hlavy.

Keď sa priemerného vysokoškoláka opýtame, čo je to schi-
zofrénia, väčšinou jeho odpoveď končí pri slovách „rozdvo-
jená osobnosť“. Nie je to trochu málo o chorobe, ktorou trpí 
celé jedno percento svetovej populácie a ktorá je vo vyspe-
lých krajinách jednou z desiatich najčastejších príčin trvalej 
práceneschopnosti?

Schizofrénia je závažná duševná choroba, ktorá narušuje 
schopnosť chorého správať sa tak, aby mu jeho okolie rozu-
melo, konať a uplatniť sa v spoločnosti. U pacienta nastávajú 
zmeny osobnosti, prežíva stavy vnútorného napätia i pocit 
hlbokého odcudzenia. Takto postihnutý človek stráca schop-
nosť odlíšiť podstatné od nepodstatného, je vzťahovačný, ne-
dokáže sa orientovať v spoločnosti... Ešte predtým, ako sa 
takému človeku pokúsime porozumieť, pokúsme sa porozu-
mieť orgánu, ktorý je schizofréniou narušený – mozgu.

Mozog v číslach

Mozog, to je okolo 20 miliárd neurónov. Neuróny disponu-
jú telom a výbežkami, dlhým axónom a zvyčajne mnohými 
kratšími dendritmi. Prepojenie medzi nimi je sprostredkova-

né veľkým počtom týchto výbežkov, ktoré napojením na iný 
výbežok alebo telo iného neurónu vytvoria synapsiu. Počet  
synapsií sa odhaduje na 1015. Po výbežkoch sa šíri informácia 
v podobe vzruchov. Aby bolo vedenie vzruchov usmernené 
a urýchlené, väčšina výbežkov je myelinizovaných. Myelín 
si môžeme predstaviť ako izoláciu káblov elektrického ve-
denia. Celková dráha nervových výbežkov v mozgu s touto 
myelínovou izoláciou sa odhaduje na neuveriteľných 150 až 
180 000 km, pričom každú sekundu sa nimi presúva obrovské 
množstvo informácií.

Pri takých vysokých číslach je však veľká aj šanca, že 
sa niečo pokazí. Napríklad sa zníži počet synapsií alebo sa 
poškodí myelinizácia. Alebo sa stane, že niektoré mozgové 
centrá, napríklad centrá reči, ktoré za normálnych okolností  
bývajú umiestnené v jednej, dominantnej hemisfére, sú z dô-
vodu narušeného vývoja obsiahnuté v hemisférach oboch.

Pre názornosť si predstavme mozog ako veľký úrad, inšti-
túciu s mnohými poschodiami a stovkami kancelárií. Zníže-
nie počtu synapsií si môžeme predstaviť ako zníženie počtu 
telefónnych liniek, porušenú myelinizáciu tak, že prestanú 
fungovať výťahy. Tretí prípad si môžeme predstaviť ako ne-
úspešnú reorganizáciu, keď je úrad presťahovaný do dvoch 
budov, medzi ktorými je rušná ulica. Vo všetkých troch prí-
padoch sa sťaží komunikácia medzi zamestnancami, čo sa-
mozrejme negatívne ovplyvní chod celej inštitúcie. Ak je toto 
narušenie mierne, nič sa nedeje, pretože mozog má obrovskú 
schopnosť sa s podobnými problémami vyrovnať. Ak je naru-
šenie výrazné, vyrovnávacie schopnosti mozgu už nepostaču-
jú. V takomto prípade sa môže objaviť jedno z najnepochope-
nejších psychických ochorení – schizofrénia.

29



Iná analógia: Predstavme si limbický systém ako priehrad-
nú nádrž. Tá je postupne zaplavovaná dopamínom. Množ-
stvo dopamínu sa môže náhle zvýšiť a to v dôsledku ako 
choroby samotnej, tak i stresu, ktorému je človek vystavený. 
Antipsychotiká (skupina liekov, kam patria aj lieky na schi-
zofréniu) tu hrajú úlohu hrádze, ktoré bránia tomu, aby vyšší 
príliv dopamínu zaplavil všetko ostatné, bránia tomu, aby sa 
objavila psychóza.

Odtiaľto je už len krôčik k vysvetleniu mechanizmu pôso-
benia liekov: antipsychotiká zabraňujú, aby dopamín v lim-
bickom systéme náhodne pripisoval významy nevýznamným 
veciam. Lieky ho pomáhajú dostať späť pod kontrolu. Ak 
si predstavíme dopamínové receptory ako schránky na listy 
a dopamín ako list (informáciu), tak ak chce jeden neurón 
odovzdať informáciu druhému, musí ju vhodiť do schránky. 
Ak je ale dopamínu priveľa, je potrebné preťažené schránky 
chrániť. Antipsychotiká dokážu niektoré zo schránok zalepiť 
tak, aby dopamín do nich nemohol vstúpiť – obsadia jeho re-
ceptor. Ako sme spomínali, počas psychózy dochádza k ob-
časnému nekontrolovateľnému vylievaniu dopamínu. Preto 
je pre terapiu kľúčové, aby počas akútnej, no i udržiavacej 
liečby bol stále určitý počet schránok, teda receptorov, „za-
lepený“. Tento trik bráni objaveniu psychózy napriek tomu, 
že už nastalo uvoľňovanie dopamínu. Pre-
to je dlhodobé užívanie liekov nevyhnut-
né. Chlórpromazín, prvý objavený liek 
na schizofréniu, dokázal to, že pacienti 
dovtedy odsúdení na život za zamrežova-
nými oknami psychiatrických liečební sa 
začali liečiť ambulantne.

Avšak je tu problém. Chceme totiž „zalepiť“ iba isté špe-
cifické schránky (teda receptory) a to iba v niektorých oblas-
tiach mozgu, teda v spomínanom limbickom systéme. Sme 
teda v situácii pilota práškovacieho lietadla, ktorý sa vznesie 
nad pole slnečníc s úmyslom popráškovať každú piatu sl-
nečnicu. Preto sa vyvíjajú stále špecifickejšie lieky. Napriek 
tomu sa ešte nedokážeme vyhnúť nadmernému obsadzova-
niu receptorov v iných oblastiach mozgu. To je zodpoved-
né za nežiaduce účinky v podobe trasenia, stuhnutia, kŕčov, 
alebo aj toho, že z prsných žliaz sa začne uvoľňovať mlieko. 
Áno, aj mužom! 

Prvotné príčiny schizofrénie však nastávajú dávno pred-
tým, než sa splaší dopamín a choroba plne prepukne, prav-
depodobne už pred narodením jedinca, ktorý neskôr na túto 
chorobu ochorie. Je to teda siahodlhá reťaz príčin a násled-
kov, ktorá začína dlho pred prepuknutím vlastnej choroby. 
Na rozpoznanie týchto prvotných príčin je dnes sústredené 
veľké bádateľské úsilie. Možné scenáre sme už uviedli – 
môže ísť o geneticky narušený alebo znížený počet spojov 
medzi mozgovými bunkami, poruchy vo vláknach, ktoré 
vedú vzruchy medzi nimi... Napríklad sa zistilo, že medzi 
ľuďmi narodenými v zimných mesiacoch na severnej po-
loguli je až o 8 % viac schizofrenikov. Možné vysvetlenie 
spočíva v tom, že tehotné ženy boli na začiatku tehoten-
stva na jar, keď je populácia viac zaťažená chrípkovými 
vírusmi. Medzi jedny z posledných dôležitých poznatkov 
patrí zistenie, že marihuana uľahčuje prepuknutie tohto 
ochorenia. Zatiaľ sa ešte nepodarilo dokázať, či funguje iba 
ako spúšťač (a teda či iba urýchľuje objavenie schizofrénie, 

Za všetko môže pomerne jednoduchá biochemická 
odchýlka

Prikročme k dosiaľ najprebádanejšej teórii vzniku schizofré-
nie, ktorou je nerovnováha v súhre dopamínového a seroto-
nínového systému. Obe tieto chemické látky sú neuromediá-
tory, teda nervové prenášače, ktoré sprostredkúvajú výmenu 
informácií medzi nervovými bunkami. Hoci je serotonín veľ-
mi zaujímavá molekula ovplyvňujúca emotivitu, agresivitu, 
cyklus bdenia a spánku, poďme našu pozornosť venovať do-
pamínu, ktorý hrá pri vzniku tejto choroby prím.

Zakončenia buniek, z ktorých je dopamín uvoľňovaný, sú 
takmer v celom mozgu. Tak, ako sa sústredíme na jeden me-
diátor, zameriame sa na jednu časť týchto zakončení, ktoré 
vedú do štruktúr, ktoré súhrnne nazývame limbický systém.

Limbický systém zabezpečuje mnohé funkcie. Umožňuje 
nám prežívať emócie. Umožňuje nám ukladať udalosti do pa-
mäte. Z hľadiska vzniku schizofrénie je ale najdôležitejšie, že 
umožňuje pripísať význam veciam, ktoré významné skutočne 
sú. Predstavme si limbický systém ako pás, na ktorom bežia 
udalosti, ktoré prežívame. Niektoré sú banálne a nezaslúžia 
si našu pozornosť (počet červených áut na ceste do práce). 
Iné dôležité sú (na priechode pre chodcov ma auto takmer 
prešlo, pozor, toto miesto je nebezpečné, musím sa na ňom 
pohybovať so zvýšenou opatrnosťou). Práve dôležitú udalosť 
označí dopamín v limbickom systéme za skutočne dôležitú. 
Takto označkovaná je potom špeciálne uložená do pamäte, 
takže nabudúce si na podobnom priechode dáme väčší pozor. 
Výdaj dopamínu je v tej časti limbického systému, ktorá je 
zodpovedná za pripísanie významu veciam okolo nás, pod 
veľmi prísnou kontrolou. Čo sa však stane, keď sa dopamín 
utrhne z reťaze? Ak sa začne dopamín nekontrolovateľne 
vylievať v tejto oblasti, začne byť náhodne pripisovaný špe-
ciálny význam veciam, ktoré si to vôbec nezaslúžia a ktoré 
spolu vôbec nesúvisia, ktoré by sme za normálnych okolností 
minuli bez povšimnutia (ako napríklad počet červených áut, 
nastriekaný nápis alebo heslo na reklamnej tabuli). S hroma-
dou týchto dopamínom chybne označených, sťaby dôležitých 
udalostí si mozog automaticky poradí po svojom, začne ich 
náhodne spájať do neuveriteľných konštrukcií. Jedinec po-
tom žije vo svete, ktorý je naplnený prapodivnými význama-
mi, ktoré v istú chvíľu môžu prerásť v skutočný blud. Začne 
mať napríklad predstavu, že nejaká vonkajšia sila naaranžo-
vala všetko na ulici tak, aby ho testovala, alebo aby mu pre-
dala nejakú šifrovanú správu. Tento stav sa nazýva psychóza. 
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ktorá by neodvratne nastúpila tak či onak), alebo či môže 
vyvolať toto ochorenie aj u človeka, ktorý dispozície preň 
nemá. Nech je to akokoľvek, všetky tieto scenáre, ktoré sa 
u jedinca samozrejme môžu kombinovať, nakoniec vyústia 
do spoločného problému – narušia komunikáciu medzi ne-
urónmi.

Pri schizofrénii býva často funkč-
ne poškodená časť mozgu vyznačená 
na obrázku vpravo oranžovou farbou, 
avšak nie je to príznak špecifický iba 
pre ňu.

Schizofrénia v evolúcii

Je pozoruhodné, že hoci s použitím drog dokážeme na my-
šiach vyvolať stavy podobné psychotickým epizódam, za 
bežných okolností žiadna analógia schizofrénie v zvieracom 
svete neexistuje. Zdá sa, že schizofrénia je špecificky ľud-
skou poruchou a má vzťah k vývoju reči a asymetrii mozgu. 
Istý doktor Crow prišiel s hypotézou, že schizofrénia má pô-
vod v strate tejto asymetrie. Skúmal viac než 11 tisíc anglic-
kých detí narodených v jednom týždni a zistil, že medzi tými, 
ktoré častejšie trpeli poruchami čítania a boli nevyhranený-
mi pravákmi, sa našlo výrazne viac budúcich schizofreni-
kov. Rovnako sústredil pozornosť na Wernickeovo centrum 
(oblasť mozgu pre porozumenie hovorenej reči). Aktivita 
tohto centra za normálnych okolností pri počúvaní reči dru-
hých narastá, naopak, tlmí sa, keď rozprávame sami. Zdá sa, 
že táto inhibícia je tou kritickou spätnou väzbou, ktorá nám 
umožňuje rozlíšiť vlastnú reč od cudzej. U schizofrenikov 
tento útlm zistený nebol.

Schizofrénia v štatistikách, štatistiky v schizofrénii

Nezávisle od toho, či človek býva na južnej či severnej po-
loguli, trpí touto chorobou približne 1 % populácie. Či už 
je to populácia v Kambodži alebo vo Fínsku, toto percento 
je až prekvapivo rovnaké. U detí majúcich jedného rodiča 
trpiaceho schizofréniou sa toto číslo vyšplhá až k 13 %, do-
konca aj keď sú neskôr adoptované zdravými rodičmi, majú 
riziko 9 – 16 %, že sa v priebehu života u nich objaví toto 
ochorenie.

Súrodenci schizofrenikov majú riziko o čosi nižšie – 
10 %. Najvyššie riziko objavenia schizofrénie je u jedno-
vaječných dvojčiat, podľa rôznych zdrojov je uvádzané 
v rozmedzí 35 – 58 %, u dvojvaječných sa tieto hodnoty 
pohybujú od 9 do 27 %. Riziko, že schizofrénia postihne 
rodiča schizofrenika, je 6 %.

Očakávaná dĺžka života pacienta so schizofréniou opro-
ti bežnej populácii je v priemere o 10 – 12 rokov kratšia. 
Schizofrenici páchajú kriminálne činy častejšie ako bežná 
populácia, rozdiel je však iba nepatrný, zato sa sami stávajú 
obeťami až 14-krát častejšie. 

Najvyššie riziko vypuknutia schizo-
frénie u mužov je vo veku 15 – 25 ro-
kov, u žien sa najčastejšie prvýkrát 
prejaví priemerne o 10 rokov neskôr – 
uvažuje sa o možnom ochrannom efekte 
estrogénov.

Slávni schizofrenici

Napriek tomu, že so schizo-
fréniou sa častejšie stretá-
vame v nižších sociálnych 
vrstvách (chudoba však nie 
je predispozičný faktor, skôr 
schizofrénia so sebou priná-
ša značný sociálny úpadok), 
vyhnúť sa jej nepodarilo ani 
slávnym osobnostiam. Jed-
ným z najslávnejších pacien-
tov bol John Nash, nositeľ 
Nobelovej ceny za ekonó-
miu. Jeho celoživotný boj 
s touto chorobou bol celkom 
výstižne vykreslený vo filme 
Čistá duša. Mnoho vecí však 
bolo skreslených – Nash nikdy nebol prívržencom antipsy-
chotických liekov, navyše v kruhoch, v ktorých sa pohybo-
val, bolo jeho čudáctvo údajne dobre tolerované.

Dokonca ani Isaac Newton neostal ušetrený psychiatric-
kého bádania, a hoci je ťažké stanoviť diagnózu ex post, po-
vráva sa, že v štyridsiatich rokoch svojho života prekonal 
bližšie neurčenú psychózu (nadmnožina chorôb, v ktorej je 
hlavným predstaviteľom práve schizofrénia).

Pohľad z druhého brehu

Rozprávanie Andreja: Na začiatku som mal pocit, že sa nie-
čo mení, že skutočnosť je nejaká iná. Začala ma ovládať 
hrôza a strach. Cítim sa veľmi zle, akoby som bol otrávený 
alebo niečo také. Určite to bude jed. V svojom byte cítim 
slabý zápach, niekto sem púšťa otravný plyn. A tiež ma kto-
si sleduje. V mojom byte sú skryté kamery, ktoré pozorujú, 
čo robím. Telefón je určite odpočúvaný. Musím von! Musím 
utiecť! Na chodbe stretávam susedku. V jej očiach vidím nie-
čo podivného. Prečo na mňa tak pozerá? Cítim z nej zlobu. 
Mám pocit smrti. Utekám na ulicu a cítim sa tam trochu bez-
pečnejšie. Míňa ma auto, spomaľuje a vodič si ma prezerá. 
V jeho pohľade cítim to, čo v pohľade susedky. Zase mám 
hrozný strach. Začínam sledovať ľudí a ostatné autá. Vší-
mam si farby aj poznávacie značky. Všetko, všetko má nejaký 
význam. Dochádza mi, že ide o spiknutie, že ma ohrozujú zo 
všetkých strán. Chcú ma zabiť.

Paranoidné predstavy a pocity úzkosti sú u schizofrenikov 
časté. Existujú ľudia, ktorí si spokojne žijú s predstavou, 
že sú intergalaktickými vládcami vesmíru a disponujú širo-
kou paletou nadprirodzených vlastností. Celkom prirodzene 
sa tu natíska otázka, či i v takomto prípade pacienta liečiť, 
priviesť ho liekmi (častokrát s veľmi silnými nežiaducimi 
účinkami) k realite, ktorou nezriedka býva neuspokojivá 
práca a manželstvo na pokraji krachu. Odpoveď je však 
jednoznačné áno, pretože dlhodobá neliečená schizofrénia 
kumuluje chorobné zmeny v pacientovom mozgu a výrazne 
znižuje šancu na návrat k normálnemu životu. 

Katarína Molnárová
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Astrofyzika je slovo gréckeho pôvodu zložené z dvoch gréc-
kych slov – astro znamená hviezda a fisis je príroda. Takže 
slovo astrofyzika veľmi názorne vyjadruje, že je to disciplí-
na, ktorá sa zaoberá svetom hviezd. Dnes môžeme stručne 
zhrnúť, že astrofyzika je oblasť astronómie, ktorá sa zaoberá 
fyzikou vesmíru a štúdiom fyzikálnych vlastností nebeských 
telies a priestoru medzi nimi. Z astronómie sa vyčlenila kon-
com 19. storočia a dnes je považovaná za jej hlavné odvetvie. 
Hlavnými metódami astrofyzikálneho výskumu sú spektro-
skopia a fotometria.

Diagram znázorňujúci rôzne druhy elektromagnetického žiarenia

Hlavnými fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré astrofyzika štu-
duje, sú svietivosť, hustota, teplota a chemické zloženie ta-
kých nebeských objektov, ako sú planéty, hviezdy, galaxie, 
exoplanéty a prostredie medzi nimi. Zaoberá sa aj vzájom-
nými interakciami jednotlivých typov objektov a ich časo-
vým vývojom. Štúdium kozmológie sa pokladá za teoretic-
kú astrofyziku na oveľa väčších priestorových škálach, ako 
sú napr. hviezdy, galaxie či kopy galaxií.

Keďže astrofyzika má veľmi široký predmet výskumu, na 
svoje potreby využíva poznatky rôznych oblastí fyziky, hlav-
ne mechaniky, teórie elektromagnetického poľa, termodyna-
miky, kvantovej mechaniky, relativity, jadrovej a časticovej 
fyziky, atómovej a molekulárnej fyziky. Astrofyzika sa dá 
študovať na Slovensku ako samostatný študijný odbor v rám-
ci astronómie v Bratislave a v Košiciach.

Pohľad do histórie
V druhej polovici 19. storočia došlo k novým objavom vo 
fyzike, ktoré mali dopad aj na metódy astronomického výs-
kumu. Bolo možné študovať fyzikálnu podstatu javov na  
nebeskej sfére, ale aj samotných nebeských telies, a postup-
ne tak došlo k vymedzeniu astrofyziky v rámci klasickej as-
tronómie.

Historicky významným medzníkom bol pokrok v spektro-
skopii. V laboratóriu sa uskutočnili merania žiarenia elektric-
kého výboja v plynnom vodíku a jeho rozklad na spektrum 
a jednotlivé spektrálne čiary.

Vodík (H) je najjednoduchší a zároveň najrozšírenejší pr-
vok vo vesmíre. Jadrom atómu vodíka je len jeden protón, 
okolo ktorého obieha jeden elektrón v obale. Interakcia me-
dzi elektrónom a protónom nie je ovplyvňovaná žiadnymi 
inými časticami (ako je to v ťažších atómoch). Spektrosko-
pické štúdie atomárneho vodíka ukázali, že môže existovať 
v rôznych energetických stavoch. Najstabilnejší stav (s naj-
nižšou energiou) sa nazýva základný stav, z ktorého sa môžu 
atómy po pohltení ultrafialového žiarenia dostať do excito-
vaných stavov (geometrická predstava je taká, že excitovaný 

vodík má elektrón ďalej od jadra oproti základnému stavu). 
Pre vtedajších spektroskopikov bol azda najväčším prekva-
pením fakt, že elektróny v obale môžu existovať iba v urči-
tých stavoch, teda v geometrickej predstave iba v určitých 
konkrétnych a presne určených vzdialenostiach od jadra.

Uvedený fakt odporoval Ruthefordovmu planetárnemu 
modelu atómu a tým aj klasickej mechanike. Tento model 
atómu si Rutheford prepožičal z astronómie, keď predpokla-
dal, že model atómu je ako Slnečná sústava v malom. Ziste-
nia spektroskopie atomárneho vodíka sa dajú zovšeobecniť 
pre všetky atómy a jej hlavným dôsledkom bolo poznanie, že 
energetické stavy atómu sú kvantované. To bol aj základ bu-
dúcej kvantovej mechaniky.

Koncom 19. storočia sa zistilo, že spektrálny rozklad slneč-
ného svetla dáva veľké množstvo spektrálnych čiar. Experi-
menty s horúcimi plynmi ukázali, že tie isté spektrálne čiary 
môžu byť pozorované v spektrách plynov. Takto bolo doká-
zané, že chemické prvky nájdené na Slnku, hlavne vodík, sú 
prítomné aj na Zemi. Iba hélium bolo najprv objavené v sl-
nečnom spektre a až neskôr aj na Zemi. Počas 20. storočia  
potom spektroskopia značne pokročila hlavne zásluhou na-
stupujúcej kvantovej fyziky, ktorá bola nevyhnutná pre po-
chopenie astronomických a experimentálnych pozorovaní.

História fotometrie, najrozšírenejšej astrofyzikálnej metó-
dy, sa začala písať v roku 1887, keď Heinrich Rudolf Hertz 
zistil, že svetlo z elektrickej iskry dopadajúce na elektródy 
iného iskriska na ňom produkuje merateľné napätie, čiže do-
chádza k premene svetla na elektrickú energiu. V roku 1888 
Wilhelm Hallwach objavil, že ultrafialové svetlo dopadajúce 
na zinkovú platňu spôsobuje úbytok záporného náboja. Ro-
bert Millikan postuloval zákony o fotoelektrickej emisii. Jed-
ným z najdôležitejších je: Počet fotoelektrónov emitovaných 
za sekundu kolíše úmerne s dopadajúcim žiarením. Tieto ob-
javy vytvorili predpoklady, aby v roku 1905 Albert Einstein 
formuloval fotoelektrický efekt, za ktorý dostal v roku 1921 
Nobelovu cenu za fyziku. Jeho teória presne vysvetľuje ako 
fotóny narážajú na niektoré materiály a uvoľňujú z nich elek-
tróny. Táto teória umožnila vývoj fotonásobičov, ktoré otvo-
rili cestu k fotoelektrickej fotometrii, jednej z moderných 
metód astrofyziky.

V roku 1908 bola publikovaná práca Henrietty S. Leavit-
tovej 1777 premenných hviezd v Magellanových mrakoch. 
Autorka začala pracovať na Observatóriu Harvardskej uni-
verzity od roku 1893, kde sa zaoberala meraním a katalogi-
zovaním hviezd na fotografických platniach získaných na ob-
servatóriu. Neskôr zaznamenala tisíce premenných hviezd 
(hlavne cefeíd) v Magellanových mrakoch a tieto výsledky 
publikovala v už spomenutej práci. Bol to jeden z prvých veľ-
mi významných astrofyzikálnych objavov, keďže Leavitto-
vá si všimla, že jasnosti cefeíd sú priamo závislé od periód 
ich premennosti. Tento poznatok neskôr umožnil určovanie 
vzdialeností nielen v rámci našej Galaxie, ale aj vzdialených 
galaxií.

Ako prvý si uvedomil význam objavu H. Leavittovej dán-
sky astronóm Ejnar Hertzsprung a už v roku 1913 použil ce-
feidy na určenie vzdialenosti Malého Magellanovho mračna 
(SMC). Keďže zanedbal medzihviezdnu absorpciu, vzdiale-

Astronómia Astronómia
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nosť SMC od Zeme mu vyšla len 37 000 svetelných rokov. 
Harlow Shapley, americký astronóm, prekalibroval škálu ab-
solútnych jasností pre cefeidy a určil vzdialenosť SMC na 
95 000 svetelných rokov (v súčasnosti sa vzdialenosť SMC 
udáva približne 210 000 svetelných rokov). H. Shapley po-
užil metódu cefeíd aj na určenie vzdialeností 86 guľových 
hviezdokôp od Zeme a pomocou nich určil aj rozmery Ga-
laxie.

Ďalším pozorovateľom cefeíd bol americký astronóm 
Edwin Hubble, ktorý ich pozoroval v hmlovine v súhvez-
dí Andromeda (M31) a v hmlovine v súhvezdí Trojuholník 
(M33) a určil ich vzdialenosti od Zeme na približne 900 000 
a 850 000 svetelných rokov. V tej dobe sa ešte nevede-
lo o galaxiách a aj neskôr sa ešte používali pojmy extraga-
laktické hmloviny a špirálové hmloviny. Hubble však pre-
svedčivo dokázal, že tieto hmloviny sú ďaleko za hranicami  
našej Galaxie a že v skutočnosti sú to iné galaxie, ktoré ne-
patria do Mliečnej dráhy. Bol to veľký historický moment, 
keď sa dramaticky zväčšila škála známeho vesmíru a ľud-
stvo sa dozvedelo, že naša Galaxia – Mliečna dráha je len 
jedným z  mnohých ostrovov v „nekonečnom“ vesmíre. 
Hubble na základe týchto výsledkov neskôr študoval aj čer-
vené posuvy galaxií a objavil rozpínanie celého pozorované-
ho vesmíru. Týmto objavom boli vytvorené predpoklady pre 
vznik teoretickej astrofyziky.

Observačná astrofyzika

Veľká väčšina astrofyzikálnych pozorovaní je sprostredkova-
ná elektromagnetickým žiarením. V nasledujúcom prehľade 
uvádzame využitie základných druhov elektromagnetického 
žiarenia.

Rádioastronómia študuje žiarenie s vlnovou dĺžkou väčšou 
ako 1 mm až po veľmi dlhé vlny s dĺžkou 30 km. Rádiové 
žiarenie je obyčajne emitované chladnými telesami, medzi-
hviezdnym plynom a prachovými mračnami. Jeho výhodou 
je, že lepšie prechádza medzihviezdnou látkou v porovnaní 
s optickým žiarením, a preto nám umožnilo zmapovať štruk-
túru našej Galaxie. Krátkovlnný koniec rádiových vĺn patrí 
mikrovlnnému žiareniu.

Mikrovlnné žiarenie pokrýva pásmo vlnových dĺžok od 
1 mm do 1 m. V tomto rozsahu sa detegovalo aj reliktové 
žiarenie s maximom okolo vlnovej dĺžky 1,9 mm. Je to vlast-
ne pôvodné svetlo po Veľkom tresku, ktoré sa oddelilo od 
hmoty, keď mal vesmír ešte len 370 000 rokov, a dnes je toto  
žiarenie veľmi posunuté do červena. Aj pulzary (rýchlo rotu-
júce neutrónové hviezdy) boli najprv detegované na mikro-
vlnných frekvenciách a až neskôr boli objavené aj optickými 
ďalekohľadmi. Všetky tieto pozorovania vyžadujú veľké rá-
dioteleskopy a veľmi citlivé aparatúry. Niektoré sa preto in-
štalujú aj na kozmických satelitoch.

Infračervená astronómia študuje žiarenie s vlnovými dĺž-
kami, ktoré sú príliš dlhé, aby mohli byť viditeľné, no kratšie 
ako rádiové vlny (760 nm – 1 mm). Infračervené pozorova-
nia sa obyčajne realizujú teleskopmi, ktoré sú podobné bež-
ným optickým ďalekohľadom, no sú vybavené špeciálnymi 
filtrami. Objekty chladnejšie ako hviezdy, napr. planéty, aste-
roidy, prstence a prach, sa normálne študujú pomocou infra-
červeného žiarenia.

Optická astronómia je najstarším druhom astronómie, pra-
cuje s viditeľným svetlom v rozsahu vlnových dĺžok 400 až 
760 nm. Ďalekohľady vybavené CCD detektormi alebo spek-
troskopmi sú najbežnejšie používanými prístrojmi. Pozem-
ská atmosféra však silne interferuje s optickým žiarením, pre-
to sa vyvinula adaptívna optika a využívajú sa aj kozmické 
ďalekohľady za účelom získania vyššej kvality obrazu. V tej-
to oblasti elektromagnetického žiarenia sú dobre pozoro-
vateľné planéty, hviezdy a študuje sa aj chemické zloženie 
hviezd, galaxií a hmlovín.

Ultrafialová astronómia skúma horúce hviezdy a procesy 
v plazme, pri ktorých sa uvoľňuje veľké množstvo energie, 
v oblasti vlnových dĺžok 10 – 400 nm.

Röntgenová a gama astronómia študujú veľmi energetic-
ké javy, ako je napr. akrécia (nabaľovanie) hmoty v tesných 
dvojhviezdach, vzplanutia nov a supernov a tiež procesy v bi-
nárnych pulzaroch, čiernych dierach, magnetaroch (neutróno-
vých hviezdach s veľmi silným magnetickým poľom) a mno-
hých ďalších. Tieto druhy žiarenia ale takmer neprechádzajú 
pozemskou atmosférou, preto na ich registráciu máme len 
dve možnosti: kozmické ďalekohľady a pozemské detek-
tory Čerenkovovho žiarenia. Patria sem družice Chandra, 
Compton, INTEG-
RAL, H. E. S. S. 
a MAGIC telesko-
py. Vlnové dĺžky 
röntgenového žia-
renia sa nachádzajú 
v intervale 10 nm 
– 10 pm. Gama as-
tronómia pracuje 
s vlnovými dĺžkami 
kratšími ako 10 pm.

Iné ako elektromagnetické žiarenie môže byť pozorova-
né pozemskými prístrojmi, hoci môže vznikať vo veľkých 
vzdialenostiach. Bolo zostrojených niekoľko zariadení na 
detekciu gravitačných vĺn, no ich rozlíšenie je zatiaľ pod po-
trebnou hranicou, nakoľko zatiaľ sa žiadne vlny nepodarilo 
zaregistrovať. Neutrínové detektory boli postavené hlavne na 
detekciu slnečných neutrín, no už sa podarilo registrovať aj 
neutrína z výbuchu supernovy. Kozmické žiarenie sa regis-
truje vďaka procesom, ktoré spôsobujú vysokoenergetické 
častice v pozemskej atmosfére.

Astrofyzikálne pozorovania sa líšia aj v časových škálach. 
Väčšina optických pozorovaní prebieha v minútach až ho-
dinách, no nie je problém registrovať aj rýchlejšie zmeny 
jasnosti študovaných objektov aj v kratších časových oka-
mihoch (hovoríme o rýchlych variáciách). Historické dáta 
niektorých nebeských objektov pokrývajú stáročia až tisíc-
ročia pozorovaní. Naopak, rádiové pozorovania môžu sle-
dovať aj milisekundové zmeny pulzarov alebo kombinovať 
s nimi časovú škálu rokov pri štúdiu spomaľovania ich ro-
tácie. Napriek tomu je dĺžka života ľudskej civilizácie za-
nedbateľná v porovnaní so životom hviezd a galaxií a dĺžka 
obdobia, počas ktorého sa ľudstvo seriózne venuje astronó-
mii, je pre pochopenie mnohých javov zatiaľ nedostatočná. 
Astronómovia si pomáhajú tak, že študujú tie isté objekty 
nielen v rôznych oblastiach elektromagnetického žiarenia, 
ale aj v rôznych etapách ich života, aby bolo možné pocho-

Kopa galaxií v súhvezdí Herkules
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logickou konštantou a s chladnou tmavou hmotou, ktorá sa 
prejavuje gravitačne na veľkých priestorových škálach; na-
zýva sa aj „model zhody“, aby všetky pozorovacie fakty boli 
v zhode s predpokladmi podľa modelu), Veľký tresk (Big 
Bang), inflačný model (po vzniku vesmíru nastalo jeho „roz-
fúknutie“ nadsvetelnou rýchlosťou), tmavá hmota, tmavá 
energia a fundamentálne fyzikálne teórie.

Ladislav Hric

Teoretická astrofyzika musí vysvetliť takéto výrony látky z galaxií, 
ku ktorým dochádzalo už dve miliardy rokov po Veľkom tresku 

(ilustrácia na základe pozorovaných údajov)

Fotografie z Hubbleovho vesmírneho teleskopu po opravnej misii zo 
septembra 2009. Vľavo hore je planetárna hmlovina Motýľ v súhvezdí 
Škorpión. Vpravo hore je Stephanov Quintet – sústava interagujúcich 

galaxií. Vľavo dole je 100 000 hviezd v jadre guľovej hviezdokopy 
Omega Centauri. Vpravo dole je záhadný stĺp v hmlovine Eta Cari-

nae (v pravej dolnej časti), kde sa rodí veľké množstvo hviezd.

Astronómia

piť aj evolúciu (vývoj) študovaných objektov a predpovedať 
ich budúci vývoj.

Jednotlivé druhy elektromagnetického žiarenia sú prehľad-
ne aj s jednotlivými fyzikálnymi charakteristikami usporia-
dané v nasledujúcej tabuľke. Treba ešte upozorniť, že neexis-
tuje presná definícia hraníc pre jednotlivé druhy elektromag-
netického žiarenia, a preto sa čitateľ môže v literatúre stret-
núť aj s trochu inými hodnotami vlnových dĺžok, prípadne 
iných fyzikálnych charakteristík.

Typ žiarenia Frekvencia Energia 
(kJ/mol)

Interakcia 
s hmotou

Žiarenie gama
 (γ)

3·1018 – 3·1020 Hz 106 – 108 Rozpady ató-
mových jadier

Röntgenové 
žiarenie (RTG)

3·1016 – 3·1018 Hz 104 – 106 Ionizácia

Ultrafialové 
žiarenie (UV)

3·1014 – 3·1016 Hz 102 – 104 Prechody
elektrónov

Viditeľné 
žiarenie (VIS)

3·1012 – 3·1014 Hz 1 – 102 Prechody
elektrónov

Infračervené 
žiarenie (IR)

30 GHz – 3·1012 Hz 0,01 – 1 Vibrácie
molekúl

Mikrovlnné 
žiarenie (MW)

300 MHz – 30 GHz 10–4 – 0,01 Rotácia
molekúl

Rádiové 
žiarenie (LW)

3 MHz – 300 MHz 10–6 – 10–4 Prechody jadro-
vého spinu

Druhy elektromagnetického žiarenia. So skracujúcou sa vlnovou 
dĺžkou žiarenia sa zvyšuje jeho energia a účinok žiarenia na atómy či 
molekuly je významnejší. Zatiaľ čo rádiové vlny môžu svojím dopa-
dom ovplyvniť len orientáciu jadrového spinu a účinky na molekulu 

sú prakticky nulové, tak gama žiarenie môže zničiť aj atómové jadrá.

Teoretická astrofyzika

Teoretická astrofyzika využíva širokú škálu moderných 
prostriedkov, ako sú napr. analytické modely na aproximá-
ciu správania hviezd, a na druhej strane výpočtové simulácie. 
Analytické modely sú lepšie na odhalenie podstaty problé-
mov, numerické modely dokážu odhaliť existenciu efektov 
a javov, ktoré nie sú na prvý pohľad zrejmé. Teoretici sa sna-
žia vytvárať modely aj s observačnými dôsledkami (predpo-
kladajú, aké správanie študovaných objektov a v akých dru-
hoch elektromagnetického žiarenia by sa malo pozorovať), 
čo pomáha pozorovateľom získavať práve také údaje, ktoré 
môžu poprieť existujúce modely alebo vybrať vhodnejšie al-
ternatívy. Teoretici sa potom snažia modifikovať svoje mode-
ly, no v prípade veľkého množstva nekonzistentných údajov 
z pozorovaní sú nútení od svojich modelov odstúpiť.

Hlavné oblasti teoretickej astrofyziky v súčasnosti pred-
stavujú: hviezdna dynamika a evolúcia, vznik a vývoj gala-
xií, magnetohydrodynamika, veľkoškálová štruktúra hmoty 
vo vesmíre, pôvod kozmického žiarenia, všeobecná relativita 
a kozmológia, teória strún a astročasticová fyzika. Spojenie 
astrofyziky a teórie relativity umožňuje spresňovať vlastnosti 
a vzdialenosti veľkoškálovej štruktúry vesmíru, pre ktorú je 
najdôležitejšia gravitačná interakcia, dôležitá pre pochopenie 
čiernych dier a štúdium gravitačných vĺn.

V súčasnosti sú na špici záujmu teoretickej astrofyziky 
nasledujúce problémy: Lambda-CDM model (homogénny 
a izotropný expandujúci plochý model vesmíru s kozmo-
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Na.konferencii.Učíme.pre.život.2009.sa.v.Kysuckom.Novom.
Meste.stretlo.180.inovatívnych.učiteľov,.ktorí.priniesli.inšpi-
rácie.a.nové.nápady.pre.svojich.kolegov..Hlavnými.témami.
konferencie. boli. školská. reforma,. netradičné. a. inovatívne.
formy. výučby,. IKT. vo. vyučovaní,. vzdelávanie. pedagógov.
alebo.aj.možnosti.financovania.škôl.
Medzi.najzaujímavejšie.prednášky.patrila.prednáška.„Keď.

sa.žiaci.neučia,.treba.zmeniť.školy“.V..Burjana,.ktorej.cieľom.
bolo.poukázať.na.to,.že.školstvo.sa.celé.storočia.nezmenilo..
Ďalšou. zaujímavou.prednáškou.bola. „Čo.očakáva. život. od.
škôl“.od.P..Bera.a.prednáška.M..Zelinu.na.tému.„Školská.re-
forma.a.učenie.pre.život“..B..Brestenská.sa.spoločne.s.účast-
níkmi.konferencie.zamýšľala.nad.otázkou.„Quo.vadis.škola.
21..storočia?“.
Okrem.prednášok.tvorili.významnú.časť.programu.tvorivé.

dielne.a.burzy.nápadov.pre.učiteľov..Na.týchto.programoch.
si.aktívne.vyskúšali.moderné.vyučovacie.metódy.na.konkrét-
nych.predmetoch,.vzájomne.sa.inšpirovali.a.dodali.si.chuť.do.
ďalšej.práce.
Konferencia.Učíme.pre. život. 2010,. ktorá. bude.v.Kysuc-

kom.Novom.Meste.od.19..do.21..marca.2010,.chce.nadvia-
zať.na.jej.prvý.ročník..Ponúkne.množstvo.zaujímavých.tém.
a.prednášok..Medzi.pozvanými.hosťami.opäť.nebudú.chýbať.
Vladimír.Burjan,.Peter.Bero,.Martin.Kríž,.Lukáš.Bajer,.Beáta.
Brestenská.či.Roman.Baranovič..Prednášať.budú.o.problé-
moch.škôl,. tvorbe.kurikula,. testovaní.žiakov,.skúsenostiach.
so.školskou.reformou.a.časovom.manažmente..Tiež.nebudú.
chýbať.diskusie.a.tvorivé.dielne,.kde.budete.môcť.načerpať.
inšpirácie.pre.svoju.ďalšiu.prácu..
Všetky.informácie.o.konferencii.nájdete.na.stránke

www.ucimeprezivot2010.spaces.live.com..
Konferenciu. organizuje. v. spolupráci. s.ďalšími. partnermi.

nezisková.organizácia.P-MAT..Prihlásiť.sa.ňu.môžete.na.we-
bovej.stránke.www.p-mat.sk/konferencia.

Viera Maríková

ENVIROPORTÁL ŠKOLA PRE KLÍMU

Problém.klimatickej.zmeny.trápi.klimatológov,.predstavite-
ľov.na.politickej.úrovni,.ale.aj.bežného.človeka..Tento.prob-
lém.sa.stal.spoločným.problémom.pre.partnerov.v.projekte.
Challenge.Europe.British.Council,.ktorý.sa.zameriava.na.zni-
žovanie.emisií.oxidu.uhličitého.a.chce.prispieť.k.celospolo-
čenskej.diskusii.o.klimatickej.zmene..Prostredníctvom.tejto.
výzvy.a.Mesta.Lipany.sa.aj.Gymnázium.Lipany.zapojilo.do.
projektu..Advokátkami.podnebia.sa.stali.dve.učiteľky.bioló-
gie,.Zuzana.Aradská.a.Ivana.Kapitančíková.
Cieľom. advokátov. podnebia. bolo. vytvoriť. čiastkové. re-

alizovateľné. nápady. a. pomocou. partnerov. či. patrónov. ich.
realizovať. a. propagovať.. Jedným. z. nich. bola. aj.myšlienka.
vytvoriť.portál,.ktorý.by.pomohol.školám.a.verejnosti.zorien-
tovať. sa. v. danej. problematike..Táto.myšlienka. vyústila. do.
vytvorenia.enviroportálu.Škola.pre.klímu,.ktorý.môžete.nájsť.
na.webovej.adrese

www.skolapreklimu.stranka.info.

Tento. portál. prezentuje. aktivity. a. pozitívny. prístup. škôl.
k.riešeniu.problematiky.klimatickej.zmeny..Poskytuje.hotové.
materiály,. ktoré.mnohí. učitelia. a. vychovávatelia. využívajú.
vo.výchovno-vzdelávacom.procese,.pri.realizovaní.environ-

mentálnych. krúžkov,. projektov,.
aktivít. a. žiaci. pri. tvorbe. referá-
tov. a. samovzdelávaní.. Portál. je.
interaktívny,.nachádza.sa.na.ňom.
prehľad. dostupných. interneto-
vých.zdrojov.o.klimatickej.zme-
ne,. aktuálne. informácie. v. danej.
oblasti,. prednášky. a. príspevky.
odborníkov. a. teoretické. mini-
mum. spracované. v. prehľadnej.
prezentácii.
Pozývame. vás. navštíviť. tento.

portál. a. stať. sa. jeho. aktívnymi.
spolupracovníkmi.. Určite. máte.
zaujímavé.hodiny,.aktivity.či.ná-
pady,. ktoré.môžete. prezentovať..
Príspevky. od. učiteľov. a. žiakov.
sú. autorizované..Vzájomná. spo-
lupráca.nás.obohatí.a.portál.bude.
živý.a.efektívny.
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