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Milí čitatelia!

Koniec júna je čas, keď sa končí ďalší školský rok. Je to zá-
roveň aj čas, kedy vychádza 11. číslo časopisu Mladý vedec. 
Prinášame vám v ňom opäť nielen články, ale tak, ako aj 
v minulom roku, máme pre vás pripravenú aj krížovku. Pre 
vyžrebovaných riešiteľov sme opäť pripravili hodnotné ceny. 
Opäť vyhlasujeme aj fotosúťaž v dvoch kategóriách – Mladí 
vedci na cestách a Voľná tvorba.

Korešpondenčná súťaž má za sebou ďalší ročník. V tomto 
čísle prinášame riešenia súťažných úloh druhej série a vý-
sledkové listiny najlepších riešiteľov. Pre záujemcov o kom-
pletné výsledky je určená naša webová stránka, na ktorej sa 
koncom júna objavia výsledkové listiny so všetkými súťažia-
cimi. Najúspešnejším riešiteľom zároveň zasielame hodnotné 
ceny. Novotvarov bolo v tomto kole súťaže pomenej – z naj-
zaujímavejších vyberáme zrodok, tetivový trojuholník a ZŠ 
z MŠ. Okrem iného sme sa dozvedeli, že 1 mm = 30 km a že 
vlnová dĺžka môže mať hodnoty od 3 MHz do 300 MHz.

V tomto čísle nájdete pokračovania seriálov Rastliny okolo 
nás a Skvosty v rastlinnej ríši, dozviete sa, prečo ľudia šedi-
vejú a uvidíte aj komodského draka na love. Z geológie a ge-
ografie sa opäť zameriame na slovenské jaskyne – v tomto 
čísle si bližšie priblížime Važeckú a Beliansku jaskyňu. 

Krížovka, ktorú vám prinášame v tomto čísle, je zameraná 
na minerály, ktoré máte určiť na základe krátkeho opisu a fo-
tografie. Svoje odpovede nám zasielajte do redakcie poštou 
alebo e-mailom na našu adresu, ktorú nájdete v ľavom stĺp-
ci. Pozvánkou na letný výlet môže byť aj článok o Temno-
smrečianskych plesách a pre učiteľov prinášame pozvánku 
na Letnú školu moderných učiteľov, ktorej sa môžu čitatelia 
Mladého vedca zúčastniť s výraznou zľavou 100 €.

V článku Výbušný film alebo zaujímavosti z histórie fil-
movej techniky nazrieme do zákulisia výroby filmu. Pre fy-
zikov je určený článok Spoznávame všeobecnú teóriu relati-
vity, ktorý nadväzuje na článok o špeciálnej teórii relativity 
z minulého čísla. V bridžovom seriáli pokračujeme kapitolou 
o základných pravidlách zohrávky.

Z matematiky sa v tomto čísle začíname venovať krivkám, 
ktorých pokračovanie bude aj v nasledujúcom čísle. Z histó-
rie si predstavíme P. S. Laplacea.

V neposlednom rade by som chcel pripomenúť všetkým 
platiacim čitateľom časopisu, že je potrebné obnoviť si pred-
platné na ďalší školský rok. Cena ostáva nezmenená, rovnako 
aj dodacie podmienky. Podrobnosti nájdete na našej webovej 
stránke

www.mladyvedec.sk/objednavky.

V prípade, že odoberáte len časopis zdarma na základe pod-
pory z APVV, nie je potrebné objednávku obnovovať, preto-
že táto objednávka platí počas celých troch rokov realizácie 
projektu.

Prajem vám veľa nových a zaujímavých zážitkov a dúfam, 
že sa s najzaujímavejšími s nami opäť podelíte prostredníc-
tvom našej fotosúťaže.

Martin Hriňák
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V kine dnes bežne sledujeme z pohodlného sedadla vo vy-
hriatej sále farebné a zvukové filmy. Nie vždy však bola 
filmová projekcia z dnešného pohľadu taká pohodlná a bez-
problémová. Mohla za to práve filmová technika.

Výbušný film?

Pod slovom výbušný film nemáme na mysli akčný trhák, 
v ktorom explodujú autá či budovy. Na začiatku 20. storočia 
(po vzniku filmu ako takého v roku 1895) sa filmová suro-
vina bežne vyrábala z nitrocelulózy. Áno, z nitrátu celulózy 
– silnej trhaviny, z ktorej sa vyrábal strelný prach. Táto látka 
je charakteristická vysokou výbušnosťou a nízkym bodom 
vzplanutia. 

Je dôležité pripomenúť, že filmový obraz sa na plátno do-
stane osvetlením filmového pásu žiarovkou. Vo filmových 
premietačkách v minulosti, keď sa používali menej kvalitné 
zdroje svetla, ktoré sa rýchlo zahriali, teda vznikala veľmi vy-
soká teplota. Výsledok? Film jednoducho začal horieť a vy-
buchovať. Ak k tomu prirátame fakt, že filmy sa v tej dobe 
ešte nepremietali v budovách na to určených, ale častokrát 
v narýchlo postavených stanoch bez akýchkoľvek bezpeč-
nostných zásad, ísť v tej dobe na film bolo takpovediac ad-
renalínovým zážitkom. Niekoľkokrát sa stalo, že takýto stan 
celý zhorel a zahynulo v ňom aj množstvo ľudí.

Tieto nešťastia viedli k prísnym pravidlám. Premietacia 
kabína musela byť oddelená od divákov, pri premietačke 
boli pripravené chladiace nádržky a hasiace prístroje. Zaují-
mavým bezpečnostným prvkom boli nože, ktoré boli vnútri 
premietacieho stroja. Ak film začal horieť, tieto nože odstrihli 
horiacu časť filmového pásu a uzavreli ju vnútri premietačky. 
Takto sa znehodnotilo len pár okienok filmu a nie celý kotúč.

Od zložitých opatrení sa postupne prešlo na bezpečnejšie 
materiály, napr. na acetát celulózy alebo neskôr polyester, 
ktoré majú podstatne vyššiu teplotu samovznietenia a sú stá-
lejšie. Tým sa vyriešili všetky problémy týkajúce sa možného 
samovznietenia či explózie. Preto dnes môžeme spokojne ísť 
do kina na film, v ktorom výbuchy uvidíme jedine priamo na 
plátne.

Spievajúci diváci

Kým sa vedcom podarilo vymyslieť, ako na filmový pás do-
stať zvukovú stopu, trvalo to istý čas. Lenže majitelia kín 
chceli svojim divákom sprostredkovať k vizuálnemu zážitku 
aj ten zvukový. Boli skutočne vynaliezaví a prišli na mnohé 
spôsoby, ako nemý film doplniť o zvuk.

Logickým krokom bolo najať si kapelu, ktorá film spre-
vádzala živým hraním na hudobné nástroje priamo v kino-
sále. Bohatšie kino si mohlo dovoliť celý orchester, majiteľ 
kinostanu platil len klaviristu či huslistu. Táto taktika fun-
govala celkom úspešne. Muzikanti hrali podľa nálady danej 
scény, k niektorým filmom dokonca vznikala pôvodná filmo-
vá hudba a noty k nej sa distribuovali spoločne s filmovým 
pásom.

Ďalšou stratégiou bolo najať si tzv. moderátora. Ten komen-
toval dianie na plátne – vysvetľoval niektoré scény, prípadne 
daboval postavy. Úspešnosť takéhoto predstavenia závisela 
od kvality moderátora – kvalitní zabávači vedeli skutočne 
spríjemniť filmový zážitok. V Amerike vznikali aj telesá her-
cov, ktoré cestovali spolu s filmom po krajine a „dabovali“ ho 
spoza plátna priamo počas premietania.

Zaujímavým zariadením bol tzv. vitafón. Išlo o mechaniz-
mus, ktorý bol zosynchronizovaný s filmovou premietačkou 
a prehrával platne, na ktorých bol nahratý zvuk k filmu. Ak 
ešte doma máte gramofónové platne, určite vás rodičia upo-
zorňujú, aby ste s nimi zaobchádzali opatrne. To bol práve 
problém vitafónu – platne sa rýchlo a ľahko poškrabali a tým 
znehodnotili. Ďalšia nepríjemnosť nastala, ak ihla z nejakého 
dôvodu preskočila a obraz so zvukom tak nešli naraz. Nič sa 
nedalo robiť, film sa nemohol len tak zastaviť a diváci museli 
vydržať, kým nenastal čas nastaviť ďalšiu platňu. Toto ale 
nebol až taký veľký problém. Na tieto platne sa totiž zmestilo 
len približne 10 minút záznamu, takže sa počas jedného filmu 
menili aj deväťkrát.

A čo tí spievajúci diváci? Tvorcovia filmov vedeli, aké pes-
ničky v tej dobe leteli. Niektoré filmy preto boli ilustráciami 
konkrétnych šlágrov. Publikum bolo počas filmu vyzvané 
(napr. titulkom), aby ich spoločne spievali. Diváci sa chytili 
a začali zborovo spievať daný hit. 

Dnes by sme asi spev spolusediacich považovali za ma-
ximálne neslušný, vtedy to ale bol spôsob, ako sa vyrovnať 
s tichom v kine. Spomenuté techniky ale ukazujú, že pojem 
nemý film vlastne neexistoval. Aj keď zvuk na filmovom 
páse v tej dobe ešte nebol, v kinosále bolo skutočné ticho 
len výnimočne. Publikum paradoxne umlčal až nástup zvu-

VÝBUŠNÝ FILM ALEBO ZAUJÍMAVOSTI Z HISTÓRIE 
FILMOVEJ TECHNIKY

Technika Technika
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kového filmu v druhej polovici 20. rokov (za prvý zvukový 
film sa považuje Jazzový spevák z roku 1927). Nanešťastie, 
„umlčal“ aj niektoré vtedajšie herecké hviezdy – pri niekto-
rých sa ukázalo, že majú také otrasné hlasy, že prechod na 
zvuk jednoducho nezvládli a v pamäti zostali len ako hviezdy 
nemého filmu. 

Čierne pery a prácne kolorovanie

Poslednou zásadnou oblasťou vo vývoji techniky filmu bola 
farba. Prvé farebné filmy sa začali robiť až v 30. rokoch, 
dovtedy museli filmoví technici vymyslieť, ako inak dostať 
farbu do už vyvolaného čiernobieleho filmu. Motiváciou im 
nebolo len to, že čiernobiely film nezobrazoval verne farebné 
spektrum tak, ako ho poznáme. On ho totiž dokonca skres-
ľoval. Napríklad fotografická ortochromatická emulzia, ktorá 
sa používala v začiatkoch filmu, bola citlivá len na modrú 
a zelenú časť spektra. To znamenalo, že herečkine červené 
pery nedokázal takýto film zachytiť a na plátne vyzerali ako 
sýto čierne. Preto, aby hrdinky vyzerali čo najprirodzenejšie, 
sa ich predstaviteľky líčili do fialových či žltých farieb.

Ako sa teda dostávala farba do čiernobieleho filmu ešte pred 
vynájdením farebného filmu? Išlo väčšinou o ručné farbenie 
(tzv. kolorovanie), ktoré bolo naozaj prácne. Ak vezmeme do 
úvahy fakt, že štandardom je, že za sekundu sa na filmovom 
plátne vystrieda 24 políčok, bolo výkonom takýmto spôso-
bom okolorovať celý film. Preto sa zvyčajne takto upravovali 
len časti filmov (napr. vo westerne sa okolorovala len dôležitá 
prestrelka). Túto prácu väčšinou robili ženy, pretože prechá-
dzať políčko za políčkom a vyfarbovať malé plôšky chcelo 
vysokú dávku zručnosti. 

Inou, podstatne jednoduchšou technikou, bolo namáčanie 
celého filmu do roztoku, ktorý ho zafarbil jednou farbou. 
Tento proces sa nazýval buď tónovanie alebo vitrážovanie. 
O tónovanie išlo vtedy, keď roztok zafarbil všetky tmavé 
miesta. Vitrážovanie bol zas proces, počas ktorého farbu zís-
kali miesta svetlé. Znie to možno zložito, v zásade ale išlo 
o pomerne jednoduchú vec.

Na dvoch obrázkoch vidíte dve filmové políčka, ktoré boli 
dodatočne zafarbené modrou farbou. Ak sa ale lepšie prizriete, 
určite medzi nimi nájdete rozdiel. Na prvom obrázku sú mod-
ré všetky svetlé časti, dokonca aj okraje filmového pásu. Je 
to preto, lebo boli pôvodne svetlé (priehľadné) a keďže sa pri 
vitrážovaní do farebného roztoku namáčal celý film, zafarbili 
sa aj tie. Na druhom obrázku je situácia opačná – modrý ná-
dych majú všetky tmavé objekty. Ako skúška správnosti nám 
tu opäť slúži pohľad na okraje filmu – tie sa počas procesu ko-
lorovania vôbec nezmenili, ostali svetlé. Môžeme teda skon-
štatovať, že tento film bol kolorovaný procesom tónovania. 
Dodajme ešte, že vtedajší tvorcovia neboli odkázaní len na 
modrú farbu. Svoje filmy mohli dofarbovať rôznymi odtieň-
mi – často žltou, ružovou či zelenou. Farby sa vyberali podľa 
vyznenia konkrétnych scén – milostná scéna sa namočila do 
červeného roztoku, nočná scéna zas do tmavomodrého.

V priebehu 30. rokov 20. storočia sa tieto predsa len trochu 
krkolomné techniky nadobro stali minulosťou – spoločnosť 
Kodak vyvinula film, ktorý vedel zachytiť všetky farby. Čier-
nobiely film ale nikdy skutočne nezmizol – doteraz niektorí 
režiséri uprednostňujú nefarebný film, pretože lepšie vyjad-
ruje atmosféru, ktorú chcú svojím filmom vyjadriť.

Ťažko hodnotiť či bol nemý film lepší ako zvukový alebo či 
čiernobiely film lepšie vystihuje emócie ako farebný. Faktom 
však zostáva, že rozvoj filmovej techniky v týchto oblastiach 
priniesol do filmového umenia množstvo možností, z ktorých 
môžu tvorcovia podľa ľubovôle vyberať a nám divákom tak 
prinášať príjemné (a bezpečné) chvíle v kine.

Od vybuchujúcich stanov k filmovým palácom

Bolo by ale nesprávne si filmové predstavenie v minulosti 
predstavovať len ako nebezpečné sledovanie technicky ne-
dokonalého filmu v nepohodlnom stane. Postupom času sa 
kinostany premenili na obrovské filmové paláce, ktorých 
návšteva sa rovnala vychytenej, pompéznej spoločenskej 
udalosti. Dobrým príkladom takéhoto veľkého predstavenia 
bola Cinerama. O čo išlo? V 50. rokoch sa začala v domác-
nostiach masívne rozširovať televízia. Ľudia už teda nemuseli 
za filmovou zábavou chodiť von, čo sa aj prejavilo na klesa-
júcej návštevnosti kín. Preto sa prišlo s nápadom ohromujú-
ceho filmového zážitku, ktorý televízia nemohla poskytnúť.

Cinerama skutočne poskytovala takýto zážitok. Tento sys-
tém snímal obraz trojitou kamerou na tri rozličné filmové 
pásy. Tie boli v kine premietané z troch rôznych kabín na 
veľké zakrivené plátno v sále. Výsledný obraz bol teda vy-
skladaný z troch vedľa seba premietaných políčok.

Z tohto zložitého systému plynuli, samozrejme, problémy. 
Bolo veľmi ťažké synchrónne premietať tri rôzne kotúče 
z troch rôznych miest. Keď jeden z premietačov pustil svoj 
kotúč v inom momente ako zvyšní dvaja, nastal problém. 
Problém bol aj vo farebnej nejednotnosti, predsa len, každá 
kópia je trochu iná. Stávalo sa preto napríklad to, že z ľavej 
strany vošiel do obrazu vlak, v strednej časti bol ale nazele-
nalý a v poslednej tretine zas trochu ružový. 

Napriek týmto technickým problémom bola Cinerama am-
bicióznym projektom, ktorá, ak k nim nedošlo, ponúkala di-
vákovi znásobený zážitok. A od Cineramy je už skutočne len 
na skok k multiplexom, ako ich poznáme dnes.

Lucia Hrnčiarová

Technika Technika

3



folikulu. Melanocyty sú vo vlasovej cibuľke obkolesené tzv. 
keratinocytmi – bunkami, ktoré neskôr tvoria vlasové vlákno. 
To je samo o sebe bezfarebné a keďže odráža svetlo, javí sa 
ako biele. Farbu získa vďaka melanínu, ktorý sa tvorí vnútri 
melanocytov a hromadí sa v útvaroch, ktoré sa nazývajú me-
lanozómy (môžeme si ich pred-
staviť ako vrecúška naplnené 
melanínom). Tieto „vrecúška“ sa 
musia dostať z melanocytov do 
keratinocytov – melanocyty ich 
uvoľnia a keratinocyty ich po-
tom „zjedia“, čím získajú farbu. 
Farba vlasového vlákna zlože-
ného z takýchto keratinocytov 
potom závisí od typu a množstva 
melanínu v melanozómoch. Cel-
kovo nie je melanínu vo vlasoch 
veľmi veľa – aj tie najtmavšie 
vlasy ho obsahujú maximálne 
1 %.

Farbu vlasov človeka podmieňujú dva základné typy mela-
nínu s mierne odlišnou chemickou štruktúrou – hnedý alebo 
čierny eumelanín a červenohnedý feomelanín. Vysoká kon-
centrácia hnedého eumelanínu spôsobuje hnedú farbu vlasov, 
nízka koncentrácia blond farbu. Čierny eumelanín v závislos-
ti od svojej koncentrácie vedie k rôznym odtieňom čiernej. 
Feomelanín farbí vlasy na červeno a podľa množstva eume-
lanínu červená farba viac či menej vynikne – ryšavé vlasy 
majú veľmi málo eumelanínu, zatiaľ čo gaštanové ho majú 
viac. Prítomnosť či neprítomnosť pigmentov je podmienená 
dvomi hlavnými génmi. Prvý spôsobuje tmavosť vlasov, pri-
čom hnedé vlasy sú dominantné nad blond; druhý spôsobuje 
červenosť vlasov, keď nečervené vlasy sú dominantné nad 
červenými. Model pozostávajúci z týchto dvoch génov však 
nedokáže vysvetliť všetky možné odtiene hnedej, blond či 
ryšavej, preto je veľmi pravdepodobné, že konečná farba vla-
sov je ovplyvnená ešte ďalšími génmi s menej významnými 
účinkami.

Farbu vlasov môžu ovplyvniť aj ďalšie faktory – napríklad 
podvýživa znižuje tvorbu melanínov a vlasy sa preto zosvet-
lia. Správnou stravou vlasy opäť stmavnú na pôvodnú farbu. 
Syntéza melanínov je ovplyvnená aj pri niektorých genetic-
kých poruchách, najznámejšou z nich je albinizmus, keď sa 
melaníny netvoria vôbec, pretože napríklad chýba enzým, 
ktorý sa podieľa na premene 
tyrozínu na melanín. Albíni 
majú svetlú pokožku, takmer 
biele vlasy a chlpy a červené 
oči (kvôli presvitajúcim krv-
ným kapiláram) a vyskytujú sa 
nielen u človeka, ale aj u zvie-
rat. Ďalším faktorom ovplyv-
ňujúcim farbu vlasov každého 
z nás, je vek. Malým svetlovla-
sým deťom vlasy často vekom 
stmavnú – vedcom sa tento jav 
ešte nepodarilo úplne objasniť. 

PREČO ĽUDIA ŠEDIVEJÚ
Vývoj človeka sprevádza neustála výmena buniek – aby telo 
správne fungovalo, staré a opotrebované bunky umierajú a sú 
nahrádzané novými funkčnými bunkami. Telo dospelého člo-
veka je tvorené približne 1014 bunkami, z nich je každodenne 
nahradených viac než 1012. Rôzne typy buniek majú rôzne 
dĺžky života. Medzi krátko žijúce patria napríklad krvné bun-
ky (biele krvinky žijú niekoľko hodín až rokov, červené kr-
vinky okolo 120 dní, krvné doštičky približne 8 až 12 dní), 
bunky pokožky a bunky výstelky tenkého čreva (žijú niekoľ-
ko dní) – ide o bunky, ktoré prichádzajú do styku s nebezpeč-
nými látkami a faktormi vonkajšieho prostredia, preto musia 
byť neustále priebežne obnovované. Naopak, pomerne dlhý 
život majú napríklad bunky svalov, srdca a mozgové bunky, 
ktoré sú nahradené len v prípade poškodenia. Jedným z dôvo-
dov starnutia je, že bunky sa už nedokážu obnovovať tak, ako 
by bolo potrebné, a to sa okrem iného prejavuje aj šedivením 
vlasov.

„Predtým“ – kľúčová molekula melanínu

Čo podmieňuje farbu vlasov? Prečo je niekto blond, niekto 
ryšavý a niekto tmavovlasý? Môže sa narodiť blonďavý čer-
noch? Za všetko týkajúce sa farby vlasov je zodpovedný pig-
ment melanín, zlúčenina odvodená od aminokyseliny tyro-
zínu. Melanínov je hneď niekoľko a nachádzajú sa u rastlín, 
živočíchov aj jednobunkových prvokov. Majú rôzne funkcie 
a jednou z nich je tzv. fotoprotekcia – ochrana pred nebez-
pečným UV žiarením. Toto žiarenie má totiž vysokú energiu 
a prispieva k tvorbe voľných radikálov. To sú atómy, mole-
kuly alebo ióny s nespárovanými elektrónmi, ktoré „rady“ 
reagujú so všetkým naokolo a spôsobujú tým problémy. Na-
príklad rôzne typy rakoviny často vznikajú ako dôsledok po-
škodenia DNA vplyvom voľných radikálov. Melanín zabra-
ňuje tvorbe voľných radikálov tým, že energiu UV fotónov 
premieňa na teplo s účinnosťou viac než 99,9 %.

Do kontaktu s UV žiarením prichádza najmä povrch tela 
a keďže melanín má farbu, vedľajším produktom jeho prítom-
nosti je sfarbenie pokožky, vlasov a očí. Melanín je produko-
vaný špeciálnymi bunkami, ktoré sa nazývajú melanocyty a 
nachádzajú sa rozptýlené v spodnej vrstve pokožky a kon-
centrované vo vlasovej cibuľke v spodnej časti vlasového 
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s produkciou nebezpečných molekúl obsahujúcich kyslík, 
ako napríklad peroxidu vodíka, ktoré poškodzujú bunky, 
v tomto prípade melanocyty. Poškodené melanocyty už nie 
sú potom ďalej schopné vykonávať svoju funkciu a navyše 
hrozí, že by sa z nich mohli stať rakovinové bunky, preto sú 
odstraňované a nahrádzané novými. 

Približne po 7 až 15 cykloch, čiže keď z jedného konkrét-
neho folikulu vypadne 7. až 15. vlas, nastáva problém. Ďalší 
vlas síce rásť začne, ale melanocytov sa už nevytvorí dosta-
tok, a neskôr, v ďalších cykloch, sa ich už vytvorí minimum 
alebo vôbec žiadne. Menej melanocytov má za následok 
menej melanínu a neprítomnosť melanocytov neprítomnosť 
melanínu. Vlasu preto nemá čo dodať farbu a je preto biely – 
šedivý. Nové melanocyty sa prestanú tvoriť z jednoduchého 
dôvodu – vyčerpá sa zásoba kmeňových buniek. Vedcom sa 
zatiaľ nepodarilo objasniť, prečo to tak je. Dôvodov môže 
byť viac, napríklad že kmeňové bunky majú dĺžku života ob-
medzenú určitým počtom delení a potom sa buď diferencujú 
alebo zahynú, alebo že sa vekom zmenia chemické signály, 
ktoré „hovoria“ kmeňovým bunkám, čo majú robiť. Kto by 
teda chcel vynájsť liek na šedivenie, musel by najprv „pre-
svedčiť“ kmeňové bunky, aby ostali funkčné vo vlasovom 
folikule počas celého života človeka – čiže dvojnásobne až 
trojnásobne dlhšie, ako sú funkčné za normálnych okolností.

Schéma vlasového folikulu 1

Lenka Veselovská 

1 prevzaté z Sarin, K. Y., Artandi, S. E.: Aging, greying and loss 
of melanocyte stem cells. Stem Cell Rev (2007). 3 : 212 – 217. 

Druhá zmena súvisiaca s vekom je šedivenie. U niekoho sa 
prvé šedivé vlasy objavia už vo veku 10 rokov, niekto nemá 
takmer žiadne ešte v päťdesiatke. Belosi začínajú šedivieť 
priemerne vo veku 34 rokov, o 10 rokov skôr ako černosi. Še-
divenie je zapríčinené stratou melanínu z vlasov a celý proces 
si hneď vysvetlíme.

„Potom“ – keď melanín zmizne

Veľmi zjednodušene sa bunky ľudského tela dajú rozdeliť 
na dva typy. Prvým sú diferencované bunky, ktoré majú špe-
cifický tvar a sú prispôsobené na vykonávanie špecifickej 
funkcie, ako napríklad bunky pokožky, svalové bunky, bunky 
kostí a podobne. Druhým typom sú kmeňové bunky, ktorých 
funkciou je deliť sa – keď sa kmeňová bunka rozdelí, z jednej 
novej bunky sa stane opäť kmeňová bunka a druhá bunka 
sa špecializuje na vykonávanie určitej funkcie, čiže sa z nej 
stane diferencovaná bunka. Kmeňové bunky preto fungujú 
ako zásobáreň buniek. Poškodené alebo opotrebované bunky 
sú vo väčšine prípadov nahrádzané práve z tejto zásobárne, 
výnimočne sa však môžu deliť aj diferencované bunky, na-
príklad bunky pečene. Chirurgické odstránenie dvoch tretín 
pečene potkana spôsobí, že sa zvyšné bunky začnú deliť a za 
niekoľko dní je pečeň „ako nová“. U ľudí je regeneračná 
schopnosť pečene podobná – údajne len 25 % tkaniva stačí 
na obnovenie celej pečene. Zaujímavé tiež je, že keď bola 
pečeň paviána, ktorá je menšia ako ľudská, transplantovaná 
človeku, dorástla na ľudskú veľkosť.

Melanocyty sú jedným z typov diferencovaných buniek, 
ktoré sú nahrádzané z kmeňových buniek – keď melanocyt 
zahynie, kmeňová bunka sa rozdelí a vznikne nový. Život 
vlasového melanocytu je úzko spätý so životom vlasu, kon-
krétne vlasového folikulu, z ktorého vlas vyrastá. Vlas rastie 
zvyčajne 2 – 3 roky, výnimočne až 7 rokov, kým vypadne. 
Tým začína nový cyklus vlasového folikulu, keď rastie nový 
vlas a vytvoria sa nové melanocyty, ktoré ho zásobujú mela-
nínom. Každý vlasový folikul má niekoľko „svojich“ kme-
ňových buniek, z ktorých sa zakaždým vytvoria nové mela-
nocyty pre nový vlas. Ale prečo neustále potrebujeme nové 
melanocyty? To pravdepodobne súvisí s tým, že ich „povo-
lanie“ je vysoko rizikové. Tvorba melanínu je totiž spojená 
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Minerál, ktorého meno sa ukrýva v tajničke, patrí podľa che-
mického zloženia do skupiny kremičitanov. Má chemický 
vzorec Mg, Al OH Si O H O4 10 2( ) ( )( )⋅2

4 . Jeho rozličné odrody 
majú rozmanité názvy – ľudovo sa nazývajú  „skalná koža“, 
„skalný papier“, „banská koža“ alebo „skalný korok“. Tvorí 
hrubé plstnaté kožovité útvary alebo spletené vlákna bielej, 
žltej, sivožltej až hnedastej farby, ktoré vypĺňajú pukliny 
magnezitu a dolomitu, alebo sa vyskytuje vo forme povla-
kov. Vzniká ako produkt zvetrávania bázických hornín bo-
hatých na horčík v puklinách i v usadených horninách. Jeho 
vryp je biely, lesk matný. Dosahuje tvrdosť 1 – 2 a hustotu 
2,1 – 2,3 g/cm3. Je jemný, ohybný. Na Slovensku sa vysky-
tuje v Divíne, v Ratkovskej Suchej, na Burde, v Lubeníku, 
v Dúbrave a pri Jelšave. 

Názov tohto minerálu je ukrytý v nasledujúcej krížovke. 
Do jednotlivých riadkov doplňte názvy nerastov, ktorých 
opisy a fotografie sa nachádzajú na nasledujúcich stránkach. 
Tajnička sa nachádza vo vyznačenom stĺpci.

1. Nerast má chemický vzorec CuFeS2. Zaraďuje sa medzi 
sulfidy. Jeho mosadzovožltá farba pri styku so vzduchom 
matnie a často sa skvie pestrými farbami. Dobrým poznáva-
cím znakom je kovový lesk a čierny vryp. Získava sa z neho 
meď, ktorá sa používa vo forme rýdzeho kovu alebo zliatin 
(mosadz, bronz). Uplatnenie má v elektrotechnike, v strojár-
stve i v lodiarstve. Na Slovensku sa vyskytuje v Slovenskom 
Rudohorí, Banskej Štiavnici a v Hodruši. Veľké ložiská sú 
v Rusku na Urale a v Chile. 

2. Nerast má chemický vzorec Fe O3 4 . Patrí medzi oxidy. 
Jeho zvláštnou vlastnosťou je prirodzená magnetickosť, kto-
rá súvisí i s jeho názvom. Obsahuje 60 – 70 % železa, preto 
je významnou železnou rudou. Na Slovensku sa vyskytuje 
v malom množstve pri Tisovci a vo Vyhniach. Bohaté ložiská 
sú v Rusku (Magnitogorsk, Kursk), Švédsku (Kiruna) i Aus-
trálii.

3. Nerast má chemický vzorec CaCO3. Zaradený je medzi 
uhličitany. Je hlavným minerálom vápencov. Jeho typickou 
vlastnosťou je nízka tvrdosť a výborná štiepateľnosť. S ky-
selinou chlorovodíkovou šumí. Využíva sa v cementárstve, 
na výrobu vápna, v stavebníctve, v cukrovarníctve a v opti-
ke. Na Slovensku sa vyskytuje v Banskej Štiavnici, Hodruši, 
Rudňanoch a v Hnúšti. Z českých ložísk je známy Příbram 
a Stříbro.

4. Nerast má chemický vzorec FeS2. Patrí medzi sulfidy. 
Kryštalizuje v kockách. Jeho charakteristickým znakom je 
žltá farba, kovový lesk a čierny vryp. Využíva sa na výrobu 
kyseliny sírovej, najmä v krajinách, kde nie je dostatok síry 
– ako napríklad i u nás. Najkrajšie kryštály sa nachádzajú na 
mastencovom ložisku v Hnúšti, vyskytuje sa v Banskej Štiav-
nici a v Smolníku. Známe sú jeho ložiská na Urale, v Talian-
sku a v Škandinávii.

KRÍŽOVKA
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5. Nerast má chemický vzorec PbS. Zaraďuje sa medzi sul-
fidy. Tento kovový minerál sa vyskytuje najmä v tvare ko-
ciek, podľa ich plôch má i výbornú štiepateľnosť. Je hlavnou 
olovenou rudou (obsahuje až 86 % olova). Využíva sa pri 
výrobe trúbok, ochranných štítov proti röntgenovému a rá-
dioaktívnemu žiareniu, do akumulátorov i na prípravu farieb. 
Niekedy obsahuje i prímes striebra, ktoré sa z neho získava 
ako vedľajší produkt. Najznámejším slovenským náleziskom 
je Banská Štiavnica, v Česku Stříbro, Příbram a Kutná Hora.  

6. Nerast má chemický vzorec Fe O nH O2 3 2. , patrí medzi 
oxidy. Patrí k beztvarým (amorfným) minerálom. Známy je 
ako menej kvalitná železná ruda – upravuje sa pražením. Ze-
mitý oker sa využíva ako farbivo. Medzi slovenské ložiská 
sú známe Železník, Dobšiná, Rožňava, Gelnica, Slovinky 
a Hrádok. V Česku sa vyskytuje v Kutnej Hore.

7. Tento nerast sa zaraďuje medzi prvky. Má chemickú znač-
ku C. Patrí k mäkkým minerálom. Otiera sa viditeľne o prsty 
a papier, podľa čoho ho môžeme pomerne ľahko poznať. Táto 
vlastnosť i malá tvrdosť sa využíva pri výrobe ceruziek. Pre 
odolnosť proti vysokým teplotám má uplatnenie i v zlieva-
renstve na tégliky, jeho dobrá elektrická vodivosť sa využíva 
pri výrobe elektród. Kvalitné ložiská tohto nerastu sa nachá-
dzajú v Česku v okolí Českých Budejovíc a na Českomorav-
skej vysočine, menšie na Slovensku v Slovenskom rudohorí 
a v Karpatoch. Veľké svetové ložiská sú v USA, Kanade, Srí 
Lanke a Taliansku.

8. Nerast má chemický vzorec Mg Si O OH3 4 10 2( )( ) . Patrí me-
dzi kremičitany. Jeho typickou vlastnosťou je nízka tvrdosť 
– v stupnici tvrdosti mu patrí najnižšia hodnota 1. Na hmat 
je mastný, otiera sa o prsty. Využíva sa v gumárenskom, ke-
ramickom a papiernickom priemysle i vo farmácii. Najväčšie 
slovenské ložisko je pri Hnúšti, kde sa i ťaží.

9. Nerast má zložitý chemický vzorec K,Al AlSi O OH2 3 10( )( )2 .
Patrí medzi kremičitany. Názov má odvodený od ruskej 
metropoly – Moskvy, pretože v jej okolí sa v minulosti vy-
skytoval vo veľkých tabuľkách. Jeho typickou vlastnosťou 
je výborná štiepateľnosť. Jeho štiepne lupienky sú pružné 
a majú perleťový lesk. Má vysokú tepelnú odolnosť a stálosť 
v kyselinách. Významná je i jeho elektrická nevodivosť. Vy-
užíva sa v hutníctve a v elektrotechnike ako izolačný mate-
riál. Na Slovensku je významnou súčasťou vyvretých hornín 
(najmä žúl) a premenených hornín (rúl, svorov). Vyskytuje sa 
v Česku pri Mariánskych Lázňach, kde sa v minulosti i ťažil. 
Svetové ložiská sú v Rusku (Sibír, Ural), Indii, USA, Brazílii 
a na Madagaskare.

10. Nerast má vzorec CaF2 . Patrí medzi halogenidy. Býva 
zrnitý i kusový, často však tvorí kryštály v podobe kociek. 
Býva rozličných farieb – najčastejšie je sfarbený do žlta, zele-
na, fialova alebo je číry. Využíva sa v hutníctve na uľahčenie 
tavby rúd, na výrobu kyseliny fluorovodíkovej, v klenotníc-
tve a v optike. Na Slovensku je pomerne zriedkavý – k jeho 
náleziskám patrí Banská Štiavnica a Hnilec. V Čechách je 
pomerne hojný – vyskytuje sa najmä v Krušných horách 
a Krkonošiach.
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11. Nerast má chemický vzorec K Mg,Fe Si AlO OH,F3 10( ) ( )( )3 2 . 
Patrí medzi kremičitany. Nazýva sa i tmavá sľuda. Typickým 
znakom je dokonalá štiepateľnosť – môžeme z neho vyštie-
pať tenké šupinky. V riečnych náplavoch alebo v zvetra-
ných horninách, ktoré ho obsahujú, jeho šupinky s kovovým 
leskom dostávajú zlatý nádych, preto môžu omylom pripomí-
nať zlato – vystupuje ako tzv. mačacie zlato. Na Slovensku sa 
vyskytuje najmä v žulách, kde je základným horninotvorným 
minerálom. Vyskytuje sa v Česku (Mariánske Lázne, Krup-
ka).

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža
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Mečík škridlicovitý 

Tento vzácny rastlinný druh je v litera-
túre známy aj pod slovenským názvom 
mečík strechovitý a medzi botanikmi 
ako Gladiolus inbricatus. Zaradený je 
do čeľade kosatcovité (Iridaceae).

Patrí k trvácim bylinám, obdobie ve-
getačného pokoja pretrváva podzemnou 
cibuľovitou hľuzou obalenou rozpada-
vými šupinami – pošvami minuloroč-
ných listov. Vyrastá z nej priama jedno-
duchá stonka vysoká 30 – 80 cm. Štíhle 
listy sú čiarkovité, asi 2 cm široké, kon-
čisté, iba najnižší list je tupý. Pozorova-
teľ si môže dobre všimnúť ich výraznú 
rovnobežnú žilnatinu a mečovitý tvar, 
od ktorého je odvodený i slovenský ro-
dový názov rastliny.

Kvety vyrastajú v strapcovitom 
súkvetí – v jednostrannom klase na 
konci stonky a sú vždy podopreté kopi-
jovitými končistými zelenými listeňmi. 

Súkvetie obsahuje štyri až desať kvetov 
(čo je podstatná odlišnosť od mečíka 
močiarneho, ktorý má menej kvetov). 
Každý kvet je súmerný, jeho okvetné 
lístky červenej alebo ružovofialovej 
farby na báze zrastajú do krátkej rúrky. 
Kvitnú od konca júna do augusta. Vzni-
kajú z nich plody – vajcovité trojhranné 
tobolky s malými krídlatými semenami 
hrdzavej farby.

Rastie na mokrých lúkach a vo vlh-
kých lesoch od nížin až po horský stu-
peň, druhotne i na horských poliach od 
strednej Európy na juhovýchod až po 
Kaukaz. Patrí k svetlomilným druhom, 
obľubuje minerálne bohatšie a humuso-
vité pôdy. Plytkým vápencovým pôdam 
sa vyhýba. Na Slovensku sa vyskytuje 
na Záhorí, Orave, Spiši, Šariši i na úpätí 
Vysokých Tatier. Fotografia ho zachytá-
va pri podtatranskom mestečku Svit.

Mečík škridlicovitý – detail kvetov

V posledných rokoch z dôvodu od-
vodňovania lúk sa jeho výskyt výrazne 
zmenšuje, preto si vyžaduje ochranu. 
Podľa najnovšej legislatívy (Vyhláška 
MŽP SR č. 579/2008 Z. z.) je zaradený 
k zákonom chráneným druhom národ-
ného významu. Spoločenská hodnota 
jedného jedinca dosahuje 26,55 €.

Jeho príbuzný druh Gladiolus com-
munis s kvetmi rozličných farieb sa pes-
tuje, verejnosť ho pozná pod názvom 
gladiola.

Prilbica jednohojová

V literatúre sa môžeme stretnúť s jej 
latinským názvom Aconitum anthora. 
Rodové meno je odvodené od gréckeho 
slova aconiti – bez prachu, čo sa vzťa-
huje na víťazstvo bez prachu arény, teda 
jedom. Druhový názov anthora je zlo-
žený z dvoch slov. anti – proti a phthora 
– zánik. V botanickom systéme je sú-
časťou starej čeľade iskerníkovité (Ra-
nunculaceae). 

Patrí k trvácim bylinám, ktoré pre-
trvávajú zhrubnutými koreňmi. Tuhá 
stonka, ktorá je husto olistená, dorastá 
až do výšky jedného metra. Prízemné 
listy sú dlhostopkaté, stonkové krát-
kostopkaté, v obryse okrúhle, hlboko 
dlaňovito strihané, päť- až sedemdielne, 
veľmi úzke, čiarkovité. Veľké žlté kvety 
vyrastajú v súkvetí – v hustom strapci. 
Každý kvet tvarom pripomína vyklenu-
tú prilbu vpredu zúženú do zobáčika, 
ktorá chráni vnútornú časť kvetu. 

Kvitne od júna do septembra. Plody 
sú chlpaté mechúriky, semená majú 
tmavosivú farbu. Rozmnožuje sa vy-
streľovaním semien.

Rastie na slnečných stráňach, v pre-
svetlených listnatých lesoch, lesoste-
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piach a v krovinách od nížin až po 
pahorkatiny. Obľubuje pôdy vytvore-
né z vápencov, dolomitov a andezitov. 
Patrí medzi pozostatky z obdobia po 
dobe ľadovej. Pochádza z oblasti Stre-
dozemného mora. Rozšírená je v južnej 
a strednej Európe (v Alpách až do nad-
morskej výšky 2 000 metrov), na Kau-
kaze, vo východnej Sibíri a v strednej 
Ázii. V Česku rastie na južnej Morave, 
na Slovensku k miestam jej výskytu 
patria Burda, Belianske kopce, Murán-
sky a Slovenský kras a stredné Pohorná-
die. Fotografia ju zachytáva v septembri 
2009 v NPR Dreveník neďaleko Spiš-
ského hradu.

Prilbica jednohojová

Obsahuje alkaloid akonitín, preto je 
jedovatá, avšak menej ako príbuzné 
druhy (prilbica tuhá, prilbica moldav-
ská). V dávnej minulosti sa prilbica jed-
nohojová využívala v ľudovom liečiteľ-
stve ako protijed proti iným rastlinám, 
najmä proti otravám iskerníkom okrúh-
lolistým (Ranunculus thora). Pestuje sa 
i v záhradkách.

Patrí k zákonom chráneným druhom 
národného významu, pričom spoločen-
ská hodnota jedného jedinca je 16,59 €.

Ľalia zlatohlavá

Medzi milovníkmi flóry je nazývaná 
aj Lilium martagon. Rodové meno Li-
lium je latinského pôvodu, v prekla-
de znamená ľalia. Podľa tohto rodu 
je pomenovaná celá čeľaď – ľaliovité 
(Liliaceae). Druhové meno martagon 
súvisí s alchymistami, ktorí sa v 16. sto-

ročí pokúšali pomocou jej zlatožltých 
cibúľ meniť kovy. Touto podzemnou 
šupinovitou cibuľou vajcovitého tvaru 
pretrváva táto trváca bylina obdobie ve-
getačného pokoja. Vyrastá z nej stonka 
vysoká 30 – 100 cm, ktorá býva často 
posiata purpurovými škvrnami. Listy 
majú čepeľ elipsovitého tvaru, rovno-
bežnú žilnatinu a ich umiestnenie na 
vrchnej a spodnej časti stonky je strie-
davé alebo protistojné, v strede stonky 
praslenovité. Ovisnuté kvety vyrastajú 
v súkvetí strapec a ich počet na jednej 
rastline býva v rozmedzí od troch až do 
desať. Okvetie s priemerom asi 3,5 cm 
pozostáva zo šiestich okvetných lístkov 
ružovej až purpurovej farby kožovitej 
konzistencie. Pozornosť priťahuje ich 
zaujímavý tvar – sú podlhovasté, kon-
cami oblúkovito ohnuté späť. Fareb-
né škvrny na jednotlivých okvetných 
lístkoch sú dedičné. Ich vznik súvisí 
s vytváraním ťažko rozpustných väzieb 
farbív vo vedľajších bunkách podľa 
podobného princípu, ako sa tvoria mra-
zové kvety na oknách. Preto sa okolo 
tmavých škvŕn často nachádzajú svet-
lé políčka. Milovníkov flóry upúta, že 
z každého kvetu vyčnieva šesť tyčiniek 
s nápadnými peľnicami červenej alebo 
žltej farby a jeden piestik s dlhou čnel-
kou uprostred nich.

Kvitne od júna do augusta. V noci 
jej kvety voňajú nápadnejšie, preto sú 
opeľované nočnými motýľmi – lišajmi. 
Plody sú ostrohranné tobolky. Po ich 
dozretí a puknutí svetlohnedé semená 
roznáša po okolí vietor. 

Jej výskyt 
siaha od nížin 
až do alpín-
skeho pásma 
skoro v celej 
Európe okrem 
najsevernej-
ších krajín, 
rozšírená je 
i v miernom 
pás me se ver-
nej Ázie, na 
východ za-
sa huje až do 
Ja pon ska. Na Slo vensku ju môžeme 
vi dieť v lesoch, vo svetlých hájoch 
a v kro vinách. Rastie roz trúsene po ce-
lom území, uprednostňuje vápencový 
pod klad.

V minulosti bola opradená rôznymi 
poverami – mala vraj moc otvárať všet-
ky zámky, požívala sa ako nápoj lásky 
a ochrana proti démonickým silám. 
Staroveký učenec Hesidios uvádza, že 
rozomletý koreň sa miešal s múkou, 
z ktorej sa piekol chlieb. V stredoveku 
ju pokladali za talizman pre deti, kto-
rým rastú zuby. Začiatkom novoveku 
– v období renesancie a osvietenstva 
v 16. storočí nemecký botanik Leonard 
Fuchs (1501 – 1566) – autor slávneho 
herbára De Historia Stirpium z roku 
1542 s nádhernými naturalistickými 
kresbami bylín, ktoré sám pozoro-
val – písal o liečivých účinkoch listov 
a kvetov tejto byliny. V súčasnosti sa 
v niektorých oblastiach na Sibíri jedia 
jej varené cibule.

Návštevníkov prírody stále lákala 
krása tejto nádhernej rastliny, preto bý-
vala často trhaná. Koncom dvadsiateho 
storočia patrila k zákonom chráneným 
druhom, pričom spoločenská hodnota 
jedného jedinca bola 300 Sk. Od roku 
2003 sa podľa platnej legislatívy štá-
tom stanovená druhová ochrana na ľa-
liu zlatohlavú nevzťahuje. Nachádza sa 
však v najnovšom Červenom zozname 
ohrozených druhov cievnatých rastlín 
Slovenska (z roku 2001), ktorý odzr-
kadľuje ohrozenosť rastlinných druhov 
ich zaradením do kategórií ohrozenosti 
a vzácnosti. Ľalia zlatohlavá je zarade-
ná do kategórie potenciálne ohrozených 
druhov. Niekedy ju môžeme vidieť 
i v záhradkách, kde sa pestuje na deko-
ratívne účely.

Danica Božová
Foto: Vladimír BožaĽalia zlatohlavá – detail kvetov
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Horčinka horká

Jej latinské pomenovanie Polygala amara je odvodené 
z gréčtiny, v ktorej slovo polys znamená veľa a gala mlieko. 
Súvisí to s tým, že v minulosti sa verilo, že po konzumácii tej-
to rastliny kozy a kravy dobre doja. Podľa jej rodového mena 
je nazvaná celá čeľaď horčinkovité (Polygalaceae), do ktorej 
ju botanici zaraďujú. Druhový názov súvisí s výrazne horkou 
chuťou jej listov, ktorá je podstatným rozlišovacím znakom 
od ostatných druhov v rámci rodu horčinka.

Podľa dĺžky života patrí horčinka horká k trvácim bylinám, 
pretrváva bohato rozkonáreným tenkým podzemkom. Z neho 
vyrastá jednoduchá nízka olistená stonka, ktorá dorastá iba 
do výšky 10 – 20 cm. Pozorovateľ si ľahko všimne úhľadnú 
prízemnú ružicu listov elipso-vajcovitého tvaru, ktoré majú 
tuhú konzistenciu. Stonkové listy sú zreteľne menšie, podl-
hovasté až kopijovité. Čepeľ listov je celistvá, žilnatina pe-
rovitá – výrazná je však iba hlavná žila, ostatné sú iba ťažko 
viditeľné. Drobné kvety vyrastajú v hustom strapci. Každý 
z nich je zložený z kališných lístkov i korunných lupienkov 
modrej, modrobielej až modrofialovej farby. Kvitne od mája 
do júla, opeľujú ju včely. Plody – krídlaté tobolky – rozširuje 
vietor.

Rastie roztrúsene po celej strednej a južnej Európe. Rozší-
rená je najmä na vápencoch od nížin až po alpínsky stupeň.

Horčinka horká (Polygala amara) rastie v trsoch

Patrí k liečivým rastlinám známym už v dávnej minulosti 
od čias antiky – poznal ju už Plínius v prvom storočí nášho 
letopočtu. Zmieňuje sa o nej i Dioscorides v diele De Mate-
ria Medica z roku 512 nášho letopočtu –prvom zachovanom 
ilustrovanom herbári, ktorý zostal základom pre poznávanie 

rastlín až do sedemnásteho storočia. Obaja autori jej prisu-
dzovali okrem už spomínaných laktačných účinkov (tvorba 
mlieka a vylučovanie mlieka z mliečnej žľazy cicavcov) aj 
jej využitie pri liečbe pľúcnych a prsných chorôb. Podobne 
ju využívali i v stredoveku a ako liečivo je známa od 18. sto-
ročia, i keď v súčasnosti už v oficiálnej medicíne patrí k za-
staraným. Uplatnenie však má stále v ľudovom liečiteľstve. 
V čase kvitnutia sa zbiera vňať, niekedy aj s koreňom, ktorá 
má intenzívne horkú chuť, pretože obsahuje horčinu polyga-
marín a saponíny. Odporúča sa pri liečbe chorôb dýchacích 
ciest a tráviacej sústavy. Vodné výťažky z tejto byliny sa pre 
svoje antibakteriálne účinky využívajú na kloktanie. Pozití-
vom je, že po jej použití neboli doteraz zaznamenané žiadne 
nepríjemné vedľajšie účinky.

Na rovnakých stanovištiach rastie i blízka príbuzná hor-
činka väčšia (Polygala major). Od predchádzajúceho dru-
hu sa odlišuje nielen chuťovými vlastnosťami (jej listy nie 
sú horké), ale i farbou kvetov (sú ružové), celkovou výškou 
(10 – 40 cm), neprítomnosťou prízemnej ružice listov, ne-
skoršou dobou kvitnutia (od konca júna do augusta) a chýba-
júcimi liečivými účinkami.

Horčinka väčšia

Barborka obyčajná 

Táto rastlina je nazývaná tiež Barbarea vulgaris a je zarade-
ná do čeľade kapustovité (Brassicaceae). Podľa dĺžky života 
patrí k dvojročným až trvácim bylinám. Jej podzemnú časť 
tvorí vretenovitý koreň, z ktorého vyrastá 20 – 90 cm vysoká 
vzpriamená výrazne ryhovaná rozkonárená stonka. Spodné 
listy tvoria prízemnú ružicu, stonkové sú striedavé, na báze 
šípovito objímavé s odstávajúcimi uškami. Majú celistvú če-
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peľ so sieťovitou žilnatinou. Sú perovito laločnaté až perovi-
to dielne. Malé kvety tvoria súkvetie strapec. Každý kvet sa 
skladá zo zeleného kalicha a zlatožltej koruny. Sú štvorpočet-
né, v ich vnútri sa nachádza piestik a šesť tyčiniek – štyri väč-
šie a dvojica menších. Rastlina kvitne od apríla do začiatku 
júla, plodom je odstávajúca šešuľa.

Barborka obyčajná

Pôvodne bola rozšírená v Európe, Ázii a Severnej Amerike. 
Neskôr sa zavlečením dostala i na iné svetadiely – udomác-
nila sa v tropickej Afrike, Austrálii a na Novom Zélande. Na 
Slovensku rastie hojne na vlhkých miestach, v priekopách, na 
brehoch potokov, na mokrých lúkach, na násypoch, hrádzach 
a na poliach. Darí sa jej rovnako dobre na kyslých i vápena-
tých pôdach. Vyskytuje sa hojne od nížin až po podhorský 
stupeň, vzácnejšie i vo vyšších polohách.

Listy tejto byliny sa môžu využívať ako chutná zelenina. 
Zbierať sa dajú i v zime, 4. decembra na Barboru – v súvis-
losti s týmto faktom dostala rastlina i rodové meno. Kedysi 
sa táto rastlina i pestovala, v súčasnosti je jej pestovanie iba 
príležitostné – ako krmovina strednej akosti. Poľnohospodá-
rom na poliach znepríjemňuje život, pretože je nežiaducou 
burinou.

Medunica medovkolistá

Táto nápadná bylina je nazývaná tiež medúnka medovkolis-
tá a latinsky Melittis mellissophyllum. Botanici ju zaraďujú 
do čeľade hluchavkovité (Lamiaceae). Rodové meno pochá-
dza z grécko-atického výrazu melitta – včela, druhový ná-
zov vznikol spojením dvoch gréckych slov melissa – včela 
a phyllon – list (teda mellisophyllum znamená včelolistý).

Patrí k trvácim bylinám, pretrváva hrubým podzemkom. 
Väčšinou jednoduchá, iba výnimočne rozkonárená, chlpatá 
stonka dorastá do výšky 20 – 60 cm. Protistojné stopkaté listy 
so sieťovitou žilnatinou majú čepeľ vajcovitého tvaru, kto-
rej okraje sú zúbkované. Pozornosť pútajú jej úhľadné veľké 

kvety vyrastajúce v pazuchách horných listoch po jednom až 
po troch. Každý z nich sa skladá zo zeleného zúbkovaného 
kalicha zvončekovitého tvaru a pyskovitej koruny bieloružo-
vej farby. Voľným okom sú viditeľné i štyri tyčinky, z ktorých 
dve predné sú dlhšie.

Medunica medovkolistá – detail kvetov

Kvety kvitnú v máji a v júni, majú intenzívnu vôňu, opeľujú 
ich motýle a čmele. Vznikajú z nich plody – tvrdky. Rastliny 
sa rozmnožujú vystreľovaním semien alebo ich rozširovaním 
živočíchmi.

Patrí k teplomilným druhom, rastie v Európe, čím sever-
nejšie a vyššie, tým viac na výhrevnejších podkladoch, resp. 
lokalitách. Najviac je rozšírená v Stredomorí a Alpách až do 
nadmorskej výšky 1 400 m.

Medunica medovkolistá

Na Slovensku sa vyskytuje roztrúsene v presvetlených tep-
lých lesoch. Vyhovujú jej pôdy vytvorené z bohatších hornín 
(vulkanity, spraše), vo vyšší polohách ju nájdeme na vápen-
coch.

V minulosti sa táto rastlina uplatňovala v ľudovom lieči-
teľstve. Listy za sucha príjemne voňajú, čo súvisí s tým, že 
obsahujú kumarín – aromatickú látku, ktorá sa používa v par-
fumérii a v potravinárstve. V ľudskom organizme pôsobí 
utlmujúco na centrálnu nervovú sústavu, má tiež močopudné 
a protikŕčové účinky. V súčasnosti je pre nádherný vzhľad 
svojich kvetov medunica medovkolistá niekedy využívaná 
i ako okrasná bylina.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža
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Okrem náleziska kostí je Važecká jaskyňa zaujímavá aj 
svojou kvapľovou výzdobou. Tá je pomerne bohatá, aj keď 
jaskyňa je najmenšia zo sprístupnených jaskýň – je dlhá len 
530 metrov. Je to komplex chodieb a siení v jednej výškovej 
úrovni, čím sa jaskyňa líši od väčšiny ostatných sprístupne-
ných jaskýň – tie nie sú v jednej rovine a dá sa preto zmerať 
ich tzv. vertikálne rozpätie. Jaskynné priestory vznikli čin-
nosťou ponorných vôd bočného ramena Bieleho Váhu, v sú-
časnosti však už žiadny vodný tok v jaskyni prítomný nie je.

Zo sintrovej výzdoby je asi najzaujímavejší 2 metre vysoký 
a 80 cm široký kvapľový stĺp v Húskovej sieni, v Jazierkovej 
sieni sú zas Slonie uši podobné tým v jaskyni Driny. Okrem 
nich je v jaskyni veľké množstvo mladých kvapľov najrôz-
nejších tvarov a farieb a časť jaskyne je vyplnená riečnymi 
usadeninami, v ktorých sa zachovali pozostatky jaskynného 
medveďa.

Važecká jaskyňa sa pýši aj jedným svetovým prvenstvom. 
Je to miesto najsevernejšieho výskytu na svete jedného malé-
ho a nenápadného živočícha – šťúrovky s latinským názvom 
Eukoenenia spelaea. Šťúrovky sú príbuzné pavúkov, ktoré 
žijú v pôde tropických pralesov. V miernom pásme žijú iba 
v jaskyniach. Eukoenenia spelaea je veľká 1 – 2,5 mm, ako 
typický jaskynný živočích je slepá a bezfarebná, a pravde-
podobne žije na našom území už od treťohôr. Vďaka tejto 
šťúrovke sa Važecká jaskyňa zaraďuje medzi biospeleologic-
ké lokality európskeho významu.

Vstupná sieň bola známa tamojším obyvateľom už od nepa-
mäti, pokračovanie jaskyne bolo objavené v roku 1922. Jas-
kyňa je pre širokú 
verejnosť sprístup-
nená od roku 1954. 
Prehliadková trasa 
je dlhá 235 metrov 
a prehliadka trvá 
približne 25 minút. 
Jej súčasťou je aj 
expozícia o jaskyn-
nom medveďovi 
umiestnená v pries-

V minulom čísle časopisu sme si predstavili Demänovské 
jaskyne na severnej strane Nízkych Tatier. V tomto čísle sa 
môžete dozvedieť viac o zvyšných dvoch sprístupnených jas-
kyniach severného Slovenska – o Važeckej jaskyni a Belian-
skej jaskyni.

Po stopách jaskynného medveďa

Jaskynný medveď obýval Európu a Blízky východ počas dôb 
ľadových a medziľadových južne od hranice trvalého zaľad-
nenia. Žil aj na Slovensku a jedno z najvýznamnejších slo-
venských nálezísk jeho kostí je Važecká jaskyňa. Z ďalších 
(ale už nesprístupnených) jaskýň je to napríklad Medvedia 
jaskyňa v Jánskej doline v Nízkych Tatrách alebo rovnako 
nazvaná Medvedia jaskyňa v Suchej doline v západných Tat-
rách.

Svoje meno dostal jaskynný medveď podľa toho, že jasky-
ne obýval celoročne a nevyužíval ich len na zimný spánok, 
ako to robia dnešné hnedé medvede. Predpokladá sa to na 
základe toho, že jeho pozostatky (kosti, zuby a pazúry) sa 
našli takmer výlučne v jaskyniach. Ak by jaskynný medveď 
trávil významnú časť roka mimo jaskýň, jeho fosílie by sa 
s veľkou pravdepodobnosťou našli aj na tých miestach. Bol 
asi o tretinu väčší ako súčasný medveď hnedý, samce vážili 
400 – 600 kg (podľa niektorých zdrojov až 1 000 kg), zatiaľ 
čo samice len okolo 250 kg. Podľa jeho zubov sa usudzu-
je, že sa živil prevažne rastlinnou potravou. Vedci sa neve-
dia zhodnúť na tom, kedy vyhynul – niektorí predpokladajú, 
že vyhynul na konci poslednej doby ľadovej pred približne 
12 000 – 15 000 rokmi, iní zas tvrdia, že to bolo skôr, už 
asi pred 27 500 rokmi, počas maxima poslednej doby ľado-
vej, keď bolo zaľadnené najväčšie územie. Za jeho vyhynutie 
sú s najväčšou pravdepodobnosťou zodpovedné klimatické 
zmeny, v tomto období vyhynuli aj iné druhy veľkých živo-
číchov. Jaskynné nálezy jeho kostí boli pokladané za kosti 
draka, prípadne vlkov, opíc či mačkovitých šeliem. Takéto 
kosti boli prvýkrát označené ako kosti jaskynného medveďa 
v roku 1774.

Kostra jaskynného medveďa

Húskova sieň (MR)

Sintrová výzdoba (RK)
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Belianska jaskyňa je jednou z najnavštevovanejších sprí-
stupnených jaskýň na Slovensku a každoročne priláka viac 
ako 100 000 obdivovateľov kvapľovej výzdoby. Okrem nich 
do jaskyne chodí aj iný typ návštevníkov – pacienti Sanatória 
Tatranská Kotlina. Cieľom je tzv. speleoterapia, pobyt v jas-
kyni s liečebnými účinkami. V tomto prípade ide o doplnkovú 
liečbu dýchacích orgánov – liečbu alergickej nádchy, bron-
chitídy a ľahšej formy bronchiálnej astmy. Okrem Belianskej 
jaskyne sa takto využíva aj Bystrianska a Jasovská jaskyňa. 
V jaskyniach je liečivé ich ovzdušie, ktoré obsahuje ióny via-
cerých prvkov, najmä vápnika a horčíka. Vdychovanie takto 
ionizovaného vzduchu zvyšuje aktivitu riasiniek sliznice 
a tým zvyšuje samočistiacu schopnosť dýchacej sústavy. Na-
vyše má aj dezinfekčný a protizápalový účinok. K pozitívne-
mu vplyvu jaskynného ovzdušia prispieva aj vysoká vlhkosť 
vzduchu (zvyčajne medzi 90 – 100 %), minimálne prúdenie, 
neprítomnosť ozónu a navyše je to takmer sterilné prostre-
die s veľmi malým množstvom baktérií, prachových častíc 
a iných alergénov.

Ak ste na dovolenke v Tatrách a prší alebo ak vás jaskyňa 
zaujala a chcete ju navštíviť, treba ísť autom alebo autobu-
som do obce Tatranská Kotlina, niekoľko kilometrov severo-
východne od Tatranskej Lomnice. Z Tatranskej Kotliny vedie 
k jaskyni lesný chodník dlhý asi 1 kilometer, výstup po ňom 
trvá asi 25 minút. Jaskyňa je otvorená celoročne každý deň 
okrem pondelka s výnimkou obdobia od 16. novembra do 
26. decembra, keď je zatvorená.

Lenka Veselovská
Autori fotografií: Michal Rengevič (MR), Rudolf Kukura (RK)

toroch jaskyne – návštevníci si môžu pozrieť zbierku lebiek, 
kostí, zubov a pazúrov, sochu a rekonštrukciu kostry.

Važecká jaskyňa sa nachádza na západnom okraji obce Va-
žec, asi 30 km od Liptovského Mikuláša a 25 km od Popradu. 
Parkovisko sa nachádza hneď pri jaskyni. Do Važca sa dá 
dostať tiež hromadnou dopravou – vlakom aj autobusom. Jas-
kyňa je otvorená každý deň okrem pondelka od 1. februára do 
30. novembra.

Kamenné zdravie

Ďalšia jaskyňa severného Slovenska, Belianska jaskyňa, je 
jedinou sprístupnenou jaskyňou Tatranského národného par-
ku. Nachádza sa vo východnej časti Belianskych Tatier ne-
ďaleko Tatranskej Lomnice. Belianske Tatry majú iný geo-
logický podklad ako Vysoké Tatry a preto aj inak vyzerajú. 
Tvoria ich vápence a dolomity, pre ktoré je typická prítom-
nosť krasových výtvorov ako sú jaskyne, tiesňavy a priepasti. 
Na rozdiel od Vysokých Tatier ich takmer vôbec neovplyvni-
la činnosť ľadovcov (nenachádzajú sa tu typické ľadovcové 
útvary ako napríklad morény) a taktiež tu nie je žiadne pleso. 
Vápencová pôda je však veľmi výživná, preto sú Belianske 
Tatry bohaté na rastliny, medzi najtypickejšie patrí plesnivec 
alpínsky. V porovnaní s Vysokými Tatrami tu rastie oveľa 
viac listnatých stromov, najmä javory a buky, z ihličnatých sú 
typické jedle. Kvôli ochrane prírody je od roku 1978 väčšina 
územia Belianskych Tatier pre návštevníkov neprístupná.

Vstupné časti Belianskej jaskyne poznali zlatokopi už v pr-
vej polovici 18. storočia, o čom svedčia nápisy ich mien na 
stenách. Jaskyňa však ostala pre ostatných utajená, do jej hl-
bín objavitelia prvýkrát prenikli až v roku 1881. Už v roku 
1882 bola prvýkrát sprístupnená, najprv cez pôvodný vchod. 
Na konci toho roku bol prerazený nový vchod, ktorý je vyu-
žívaný dodnes. Neskôr bola prehliadková trasa niekoľkokrát 
upravená prera-
zením nových 
tunelov a dneš nú 
podobu nadobu-
dla v roku 1980. 
Z celkovej dĺžky 
3 641 metrov je 
sprís tupnených 
1 370 metrov 
a preh liadka tr vá 
70 minút.

Hoci je Belianska jaskyňa sprístupnená už takmer 130 ro-
kov, jej vznik nie je ešte úplne objasnený. Pravdepodobne 
vznikla činnos ťou vody z ľa dovcov a zrážok, ktorá pre nikala 
do podzemia cez plochy medzi vrstvami vápenca, a tak vy-
hĺbila jaskynné priestory. Okrem chodieb, dómov a siení 
jaskyňu tvoria aj priepasti a komíny. Okrem spomínaných 
pagodovitých stalagmitov sú pre jaskyňu typické aj sintro-
vé vodopády, na niektorých miestach dlhšie ako 50 metrov. 
Zaujímavosťou je aj 2 metre vysoký stalagmit nazvaný Piz-
zanská veža pripomínajúci šikmú vežu v Pise. Hudobná sieň, 
kde jedna zo zastávok prehliadkovej trasy, bola pomenovaná 
podľa zvukov kvapiek vody dopadajúcich na hladinu jazier-
ka. Táto sieň má výborné akustické vlastnosti a preto sa v nej 
organizovali koncerty reprodukovanej klasickej hudby.

Sintrová výzdoba (RK)

Hudobná sieň (MR)

Geológia Geológia
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Ako získavať zdvihy

V podstate existujú iba tri základné spôsoby získavania zdvi-
hov. Tým prvým je získavanie zdvihov pomocou najvyšších 
kariet v každej farbe, teda honérov. V záverečných fázach 
každej partie to môžu byť i malé karty z dlhej farby, tzv. diaľ-
kové zdvihy. A ak sa zohráva tromfový záväzok, potom je 
možné získať zdvihy navyše tromfovými prebitkami.

Zdvihy na honéry

Honéry – ide prakticky o vysoké karty od esa po desiatku. 
S ich pomocou sa v každom rozdaní rozhodne o osude desia-
tich až jedenástich zdvihov.

Už vieme, že zdvih získa ten hráč, ktorý do neho pridal 
najvyššiu kartu. Eso ho berie temer vždy (až na extrémnu 
situáciu, keď niektorý súper nemá danú farbu a prebije ho 
tromfom). Ak už eso nie je v hre, najvyššou kartou vo farbe 
sa stáva kráľ, po ňom dáma a stále nižšie. V každom kole far-
by je na jej čele vždy iný nižší honér ktorý bol povýšený po 
„odchode“ vyššieho, ktorý už splnil svoju úlohu.

Najjednoduchšia je situácia, ak vlastníte v danej farbe naj-
vyššie honéry počnúc esom. Sú to tzv. isté zdvihy. Ak máte 
eso i kráľa, sú to dva isté zdvihy, ak je pri nich i dáma potom 
až tri atď. V prípade, že máte eso napr. s dámou (chýba vám 
kráľ), je to iba jeden istý zdvih (eso).

Treba si uvedomiť, že iba isté zdvihy zvyčajne nestačia na 
splnenie záväzku. Získanie ich potrebného počtu si vyžaduje 
osvojiť si postupy, pomocou ktorých môžete „vypracovať“ 
nejaké ďalšie. A tie patria do technickej výbavy každého dob-
rého hráča.

Aj keď vám na linke niektorý z honérov chýba, je tu stále 
šanca získať za priaznivých okolností (ak máte eso) i všetky 
zdvihy v danej farbe. Najosvedčenejší spôsob, ako tento efekt 
dosiahnuť, sa nazýva impas. V podstate ide o pridanie niž-
šej karty, ktorú súper za ňou nemôže nadbiť (prikryť vyššou 
kartou).

Vo všetkých príkladoch chýba hlavnému hráčovi (Juh) 
kráľ. Pokiaľ je umiestený po jeho ľavej strane, potom vďaka 
impasu vznikne situácia, ako keby ho mal sám. Konkrétne 
v príklade (a) zahrá Juh z ruky malú a ak súper nepridá kráľa, 
berie zdvih dámou. Iste vidíte, že bolo by nezmyslom odo-
hrať najprv eso. Tak zahrá iba úplný začiatočník a neuvedomí 
si, že tým dobrovoľne odovzdáva súperovi ďalší zdvih v tejto 
farbe na kráľa.

Iba zdanlivo iná je situácia na diagrame (b). Dve susedné 
figúry v ruke umožňujú uplatniť iný dosť obvyklý impasový 
variant. Ak súper na vašu figúru nepridá kráľa, dáte zo stola 
šestku a tento i ďalší zdvih je váš. Ak prikryje dámu kráľom, 
zoberiete ho esom, čím tri najvyššie figúry zmiznú zo scény 
a váš dolník sa stáva najvyššou figúrou v danej farbe – hovo-
ríme tomu povýšenie – a neskôr získa zdvih.

Bridž Bridž

V treťom pokračovaní nášho seriálu sa bližšie pozrieme na 
druhý pilier bridžovej hry, ktorým je zohrávka. Už v úvod-
nom článku o bridži ste mali možnosť zoznámiť sa s jej prin-
cípmi, ale pre osvieženie pamäte si zopakujeme to podstatné.

Po ukončení dražby je rozhodnuté, aký záväzok sa bude 
hrať a ktorá dvojica ho bude realizovať. Táto povinnosť pri-
padá na toho hráča z dvojice, ktorý tento druh záväzku spo-
menul ako prvý (farba alebo bez tromfov). Nazývame ho 
hlavný hráč a bude zohrávať zo svojich i partnerových kariet.

Mechanizmus zohrávky

V zohrávke ide predovšetkým o splnenie záväzku, ktorým 
je v našom prípade získanie aspoň toľkých zdvihov, ktorých 
počet odpovedá stupňu záväzku (počet zdvihov = stupeň zá-
väzku + 6). Tak napr. záväzok 2 kára si vyžaduje získať mini-
málne osem zdvihov, 4 piky desať zdvihov atď.

Splnenie záväzku sa samozrejme budú snažiť prekaziť sú-
peri na druhej linke – sú v danom rozdaní obrancami a ich 
výhodou je, že majú právo prvého výnosu. Toto privilégium 
má súper po ľavici hlavného hráča, ktorý vynesie prvú kartu 
(položí ju pred seba). Hneď, ako sa tak stane, partner hlav-
ného hráča vyloží svoje karty viditeľne lícom nahor na stôl 
(nie prv!) a musí to urobiť tak, že každá farba tvorí stĺpec, 
v ktorom sú karty usporiadané podľa svojej hodnoty. Pokiaľ 
sa zohráva farebný záväzok, potom tromfy umiestni na svo-
ju pravú stranu (z pohľadu vydražiteľa na ľavú). Jeho ďalšia 
činnosť je už vyslovene pasívna a v ďalšom sa riadi iba po-
kynmi vydražiteľa. V praxi to znamená, že v každom kole 
pridá kartu, ktorú si želá hlavný hráč, a preto sa mu hovorí 
i tichý hráč.

Kľúčovým pravidlom zohrávky je vždy priznať farbu. To 
znamená, že každý (postupne v smere hodinových ručičiek 
ako všetky akcie v bridži) musí pridať kartu rovnakej farby, 
a ten z hráčov, ktorý priložil najvyššiu, sa v danom kole stá-
va majiteľom zdvihu a získava tým i právo vynášať do ďal-
šieho kola. Pretože na začiatku každý hráč pri stolíku vlastní 
13 kariet, potom je rovnaký i počet kôl a zdvihov, o ktoré sa 
hrá.

Aj keď ste hlavným hráčom, a teda zohrávate z oboch ka-
riet, nemôžete svojvoľne rozhodnúť odkiaľ vynesiete k ďal-
šiemu zdvihu. Môže to byť iba z tej strany, ktorá získala 
zdvih.

Ak hráč nemá v rozohrávanej farbe žiadnu kartu, môže pri-
dať ľubovoľnú inú. V takom prípade vás už nič neobmedzuje. 
V tejto situácii môžete využiť i tromfy, napr. tromfová dvojka 
prebije i eso súpera v inej farbe. Ale je iba na vás, či tromf 
uplatníte, teda môžete, ale nemusíte ho pridať.

Pokiaľ ste si prečítali oba úvodné články, tieto princípy sú 
vám už určite známe. Z uvedeného je tiež zrejmé, že v každej 
bridžovej partii prebieha neľútostný boj o každý zdvih. Hlav-
ným cieľom oboch súperiacich dvojíc je získať ich čo najviac 
– vydražiteľ v snahe splniť svoj záväzok a obrancovia, aby 
mu jeho zámer prekazili.

Keďže zdvihy rozhodujú o osude každého rozdania, úspeš-
nosť každého hráča závisí od jeho schopností ich získať. Ak 
teda chcete dobre hrať bridž, musíte vedieť, ako na to.

ZOHRÁVKA
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Bridž Bridž

hratí troch najvyšších figúr (A, K, Q) zbaví súperov všetkých 
kariet v tejto farbe (jej rozdelenie u súperov je priaznivé – 
3:3), čím sa malá dvojka alebo trojka stáva najvyššou – diaľ-
kovým zdvihom. Nie vždy sa vám pošťastí vlastniť vo farbe 
tri najvyššie figúry, ale pokiaľ budete mať na linke v niektorej 
farbe aspoň sedem kariet, uvažujte o jej vypracovaní, i keď 
vám jeden i viac honérov bude chýbať. 

V príklade (b) má Juh dva isté zdvihy (eso a kráľa), ďalší 
musí odovzdať na tretieho honéra súperov, čím sa u nich táto 
farba odstráni, a Juh tak získa dva diaľkové zdvihy navyše.

V príklade (c) chýbajú vydražiteľovi všetky tri najvyššie 
honéry. Ak ide o začiatočníka, zvyčajne má veľkú nechuť ro-
zohrávať takúto kombináciu. Je mu nepríjemné odovzdať až 
tri zdvihy za sebou, pričom si neuvedomuje, ako sa asi budú 
cítiť súperi, keď v závere partie zinkasuje dva zdvihy, a ak je 
farba u nich delená 2:2 (ako v našom prípade), tak až tri.

Vypracovanie farby je možné v plnej miere uplatniť iba 
pri beztromfových záväzkoch. Pri farebných môže počítať 
s diaľkovými zdvihmi zvyčajne iba hlavný hráč a to hlav-
ne v tromfovej farbe; v bočnej až vtedy, keď súperov zbaví 
všetkých ich tromfov (aby mu neprebili vysokú kartu).

Prebitkové zdvihy

Vo farebnom záväzku je možné získať zdvihy nielen na honé-
ry a na „diaľkové“ malé karty, ale i na malé tromfy, ktorými 
prebijeme svoju alebo súperovu kartu inej farby. Takémuto 
zdvihu hovoríme prebitok.

V pozícii diagramu Juh zohráva srdco-
vý záväzok. Vidí, že má 7 istých zdvihov 
(po jednom v pikách a trefoch, dva kárové 
a tri srdcové). Ak stiahne trikrát tromfy (A, 
K, Q), je veľká šanca, že odoberie všetky 
súperom (ak ich majú delené 3:2). To je 
zvyčajný postup, ale v tejto situácii by to 
správne nebolo, pretože hlavný hráč by ne-
skôr prišiel o štyri pikové zdvihy (okrem 
esa). V prípade ako tento (krátka farba na 
stole) dobrý hráč tromfovanie odloží a vy-
užije malé tromfy stola na prebitie strato-
vých pík.

Vyneseného pikového kráľa zoberie esom a ihneď zahrá 
malú piku, ktorú prebije srdcom na stole (už tam nie je pika). 
Vráti sa do ruky károvým esom a to isté zopakuje s ďalšou 
pikou. Ak bude rozdelenie farieb u súperov priaznivé, hlavný 
hráč zinkasuje v tomto rozdaní 11 a možno i 12 zdvihov.

Táto schopnosť tromfov, ktorá umožňuje získať zdvihy na-
viac a tiež ochrana pred tým, aby si súperi neodohrali svoju 
dlhú farbu spôsobuje, že v tromfových záväzkoch sa hráči 
cítia bezpečnejšie. Ale nenechajte sa tým uniesť do tej miery, 
že sa budete snažiť iba o tromfové záväzky. Tie sú efektívne 
iba vtedy, ak má vaša linka v tromfoch výraznú prevahu (tu 
to boli srdcia). Mohlo by sa vám stať, že súperi ich budú mať 
viac ako vy a profitovať budú oni.

Teória zohrávky je veľmi rozsiahla, existujú ďalšie techni-
ky, ktoré pomáhajú získať ďalšie zdvihy, ale o tých si niečo 
povieme až neskôr. Ak zvládnete tie z dnešného článku, úro-
veň vašej hry sa výrazne zvýši.

Ivan Tatranský

Úspešný impas je možné opakovať a získať tak i všetky 
zdvihy ako v príklade (c). Juh zahrá malú a vykoná impas, 
ktorý sedí. Pretože sú oba nižšie honéry susedné (ako v pred-
chádzajúcej ukážke), je možné prejsť vedľajšou farbou späť 
do ruky a impas zopakovať (nie odohrať eso).

Ak má v uvedených ukážkach kráľa súper na východe, je to 
smola, impas nebude úspešný a vaša dáma je stratená. Vidíte, 
že impasom uspejete približne v 50 % prípadov a to za pokus 
určite stojí.

Ak vám chýba najvyššia karta, potom snahe získať zdvih 
nižšou kartou (napr. kráľom, ak nemáme eso) hovoríme ex-
pas.

Príklad (a) je jeho typickou ukážkou – zahranie malej karty 
proti vysokej figúre, v tomto prípade proti kráľovi v nádeji, 
že vyšší honér súpera (eso) je umiestený pred ním, a teda kráľ 
zoberie zdvih.

Príklad (b) demonštruje iný variant tejto techniky – výnos 
malej karty proti dvom susedným figúram. Keby hráč najprv 
odohral niektorú z nich, obrancovia by ju zobrali esom a ešte 
by získali jeden zdvih na dolníka. Ak však zahrá malú proti 
kráľovi a ten získa zdvih, hlavný hráč po návrate do ruky ma-
néver zopakuje proti dáme a súperi získajú iba jediný zdvih 
na eso – môžete si to sami zanalyzovať.

I keď posledný príklad (c) nevyzerá nijako zložito, občas sa 
stane, že i dobrý hráč ho nerozohrá správne. To, že vidí všet-
ky figúry okrem esa, ho zvádza k tomu, že bezstarostne zahrá 
malú zo severu proti dolníkovi. Nič sa nestane, ak je farba 
u súperov delená 3:3, ak je však delená horšie, napr. 4:2 ako 
v našom príklade, získajú takto o jeden zdvih navyše (okrem 
esa i na desiatku). Vám, ktorí ste všetko pozorne sledovali, 
sa to však určite nestane, pretože zvolíte rovnaký postup ako 
v predchádzajúcom príklade – zahráte malú proti dvom figú-
ram a súperi budú mať nárok iba na jediný zdvih.

Doteraz uvedené príklady sú typickými ukážkami, ako zís-
kavať zdvihy na honéry. Tým však nie sú ani zďaleka vy-
čerpané všetky možnosti rozohrania farebných kombinácií, 
a preto sa k tejto dôležitej téme ešte príležitostne vrátime.

Diaľkové zdvihy

Všeobecne platí, že väčšinou prvé tri zdvihy v každej farbe 
berú honéry. Keď splnia svoju úlohu, do boja vstúpia i oby-
čajní pešiaci. A to je možné vtedy, ak máte spolu s partnerom 
v danej farbe početnú prevahu, t. j. aspoň sedem kariet. Po-
tom štvrtá alebo i ďalšie z nich, aj keď sú nízke, sa stávajú 
vysokými (môže to byť napr. i dvojka), a teda môžete na ne 
získať zdvihy navyše – nazývame ich diaľkovými zdvihmi.

Postup, ktorým sa snažíme „vyrobiť“ diaľkové zdvihy, sa 
nazýva vypracovanie farby. Pozrite si príklad (a). Juh po odo-
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Temné smrečiny – pokoj, pohoda a nevídaná 
krása

Napriek tomu, že jediné slovenské veľhory Tatry sú naším 
najznámejším pohorím, nachádzajú sa v nich i odľahlé a veľ-
mi málo frekventované miesta, kde sa počet návštevníkov 
niekedy dá spočítať na prstoch jednej alebo dvoch rúk. Patria 
k nim i Temné Smrečiny. Ak patríte k tým, ktorí obľubujú po-
hodovú chôdzu, pokoj a ticho, nasledujúce riadky sú určené 
práve vám. Nižšie opísaný prvý námet na výlet je balzamom 
na dušu v dnešnom uponáhľanom svete plnom stresov.

Východiskovým bodom môže byť zastávka autobusu na 
Podbanskom v nadmorskej výške 940 m alebo parkovisko 
Tri studničky (v nadmorskej výške 1 140 m) vedľa cesty 
z Podbanského na Štrbské Pleso. Tí, ktorí sa rozhodnú pre 
druhú možnosť, ušetria približne hodinu pochodu po asfalte 
a 200 m výškového prevýšenia. Cesty z oboch východisko-
vých bodov sa čoskoro spoja v Kôprovej doline vedúcej roz-
hraním Západných a Vysokých Tatier a pokračujú spoločnou 
trasou k zvolenému cieľu. Zaujímavým spestrením po ab-
solvovaní asi tretiny trasy je približne trojminútová odbočka 
vpravo po úzkom lesnom chodníku vedúca ku Kmeťovmu 
vodopádu – najvyššiemu vodopádu v slovenskej časti Tatier. 
Má výšku asi 80 m a padajú ním vody Nefcerského poto-
ka cez skalný prah do Kôprovej doliny. Pomenovaný je po 
Andrejovi Kmeťovi – slovenskom literátovi, vedcovi a spo-
luzakladateľovi Slovenského národného múzea, ktorý žil 
v rokoch 1841 – 1908. Časť tohto vodopádu – jeho najnižší 
stupeň, ktorý je zobrazený i na fotografii, možno pozorovať 
z dreveného mostíka.

Kmeťov vodopád

Všimnúť si môžete nielen ihličnaté dreviny lemujúce obe 
strany cesty, kríky s čučoriedkami, ale i tatranské byliny hý-
riace v čase kvitnutia rôznymi farbami. Jednou z nich je aj 
kropenáč trváci. Latinský názov má Swertia perennis a za-
radený je do čeľade horcovité (Gentianaceae), o čom svedčí 
i jeho vonkajší vzhľad.

Kvitne od júla až do septembra. Patrí k zriedkavým dru-
hom, ktorých výskyt je viazaný na rašeliniskové pôdy a mok-
ré lúky v horskom až vysokohorskom stupni.

Kropenáč trváci

Po absolvovaní asi dvoch tretín plánovanej trasy budete 
prechádzať po drevených podvaloch ponad jedno z tatran-
ských rašelinísk.

Geografia Geografia
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Po približne štyroch hodinách pochodu vás v cieli plánova-
nej túry v nadmorskej výške 1 674 m privíta jagavá ozdoba 
Temnosmrečianskej doliny – Nižné Temnosmrečianske pleso 
obkolesené skalným amfiteátrom.

O dosiahnutí cieľa pochodu informuje smerovník

Nižné Temnosmrečianske pleso

S rozlohou 12 ha, dĺžkou 525 m a šírkou 360 m je tretím 
najväčším plesom na Slovensku. Jeho maximálna hĺbka do-
sahuje takmer 38 m. Na tomto plese realizoval liptovský ze-
man Juraj Pongrátz v roku 1750 prvé známe hydrologické 
meranie – jeho hĺbku sa pokúšal zmerať z člna, na dno však 
nedosiahol. Utvrdilo ho to v teórii, ktorá bola v tom čase 
veľmi populárna – myslel si, že tatranské plesá sú spojené 
s morom. Túto hypotézu chcel potvrdiť v roku 1751 vedúci 
cisárskej komisie poverenej skúmaním Tatier a Liptova Ja-
kub Buchholtz (1696 – 1758), botanik a mineralóg z Kežmar-
ku, sledovaním predpokladaných prejavov prílivu a odlivu na 
hladine plesa. Nič potrebné však nezistil.

Jedna z rastlín vyskytujúca sa 
na brehu Nižného Temnosmre-
čianskeho plesa sa dostala ne-
plánovane nášmu fotografovi do 
záberu. Volá sa hadovník väčší, 
latinsky Bistorta officinalis, sy-
nonymom Polygonum bistorta 
a patrí do čeľade stavikrvovité 
(Polygonaceae). Dosahuje výšku 
50 – 100 cm, rastie na vlhkých 
stanovištiach. V minulosti sa 
v ľudovom liečiteľstve využívala 
proti hnačke.

Na severnom brehu tejto vod-
nej plochy turistický značkovaný 
chodník končí. V pozadí sa nachádza ostrý vrchol Čubriny 
(2 370 m), vpravo Kôprovský štít (2 363 m), severovýchodne 
Hrubý štít (2 172 m). Po oddychu a doplnení energie vás čaká 
cesta späť po rovnakej trase opačným smerom. Neďaleko sa 
nachádza ešte jeden z pozostatkov činnosti ľadovcov – Vyš-
né Temnosmrečianske pleso (1 716 m). Má rozlohu približne 
5,5 ha a hĺbku 19 m. K nemu sa však v súčasnosti chôdzou 
odtiaľto dostať nedá. Neznamená to však, že ho vôbec ne-
môžete vidieť – k splneniu tejto túžby však bude potrebné 
absolvovanie náročnejšieho výletu, o ktorom sa zmienime 
v nasledujúcom tipe.

Najväčšie slovenské tatranské pleso

Pre zdatnejších turistov máme v ponuke nasledujúci výlet. 
Jeho cieľom je Veľké Hincovo pleso – najväčšie a najhlb-
šie slovenské tatranské pleso ležiace v nadmorskej výške 
1 946 m. Rozprestiera sa na ploche 20,08 ha (dĺžka 740 m 
a šírka 370 m) a jeho maximálna hĺbka dosahuje 53 m.

Veľké Hincovo pleso ako zrkadlo 

Geografia Geografia
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Pri výbere východiskového bodu máte dve možnosti – 
osadu Štrbské Pleso alebo zastávku TEŽ Popradské Pleso. 
Z oboch týchto východiskových bodov je potrebné postu-
povať k Popradskému plesu, čo pri priemernom turistickom 
tempe trvá približne jednu hodinu. Ďalších 90 minút budete 
potrebovať na výstup po turistickom chodníku z Popradského 
plesa k cieľu zvolenej cesty.

Voda v tomto plese je taká priezračná, že vidno až do hĺbky 
12,5 m. V priemere až 270 dní v roku býva pokryté ľadom. 
V prípade záujmu, dostatku síl a energie môžu zvedavejší po-
kračovať ďalej smerom do Kôprovského sedla (45 minút), 
prípadne až na Kôprovský štít (ďalších 30 minút) do nadmor-
skej výšky 2 363 m, z ktorého sú v jasnom  počasí nádherné 
výhľady na okolité štíty, doliny i plesá.

Veľké Hincovo pleso pri pohľade z Kôprovského štítu

Pohľad z Kôprovského štítu na opačnú stranu vám ponúkne 
pohľad nielen na Nižné Temnosmrečianske pleso, ale i Vyš-
né Temnosmrečianske pleso, ku ktorému turistický chodník 
v súčasnosti nevedie. 

Temnosmrečianske plesá pri pohľade z Kôprovského štítu

Ak budete počas pochodu v tejto oblasti postupovať poti-
chu, môže sa vám podariť začuť typický piskot jedného z tat-
ranských otužilcov. Je ním svišť vrchovský tatranský, nazýva-
ný latinsky Marmota marmota. Telo jedinca dosahuje dĺžku 
40 – 60 cm, chvost 13 – 18 cm. K potrave tohto hlodavca 
z čeľade vevericovité patria lišajníky a vysokohorské rastli-
ny. Jednu z nich, horec bodkovaný, sme spomínali v ôsmom 
čísle nášho časopisu. Výnimočne sa živí i hmyzom. Koncom 
leta a v jeseni býva jeho telo pomerne tučné (hmotnosť pri-
bližne 8 kg), pretože si musí urobiť zásoby na zimný spánok. 
Ten trvá asi sedem mesiacov. V brlohu spí celá rodina. Sú 
stočené do klbka, ich srsť je naježená – to im umožňuje znížiť 
výdaj energie na minimum. Teplota tela sa zníži až na štyri 
stupne Celzia. V období zimného spánku neprijíma žiadnu 
potravu, preto sa na jar prebudí značne vychudnutý (hmot-
nosť približne 4 kg). Živia sa ním  najmä orol skalný, líška 
hrdzavá, vlk dravý a rys ostrovid. Na blížiace sa nebezpečen-
stvo upozorňuje ostrým hvizdom. 

Podľa aktuálnej Vyhlášky MŽP SR 579/2008 Z. z. je za-
radený k chráneným druhom európskeho významu, pričom 
spoločenská hodnota jedného jedinca je 3 319,39 €.

Okrem oblasti opísanej vyššie ho návštevníci našich veľhôr 
môžu zbadať i v oblasti Skalnatého plesa, Velického plesa, 
Kopského sedla v Belianskych Tatrách, ba dokonca sú po 
ňom pomenované i dva z tatranských štítov – Veľká Svišťov-
ka a Malá Svišťovka.

Jedince sa často zdržiavajú v celých skupinách, žijú v skal-
ných dutinách a na horských lúkach pri horskom pásme koso-
dreviny nad hranicou lesa. Pozorovanie tohto cicavca je pek-
ným umeleckým zážitkom a odmenou za trpezlivosť. Možno 
sa to po potulkách tatranskými končinami podarí i vám. 

Svišť vrchovský tatranský

Alternatívou týchto dvoch tipov na výlet je ich spojenie do 
jedného – okruhového, ktorého východiskom by mohlo byť 
Štrbské pleso. Cez Popradské pleso, Veľké Hincovo pleso, 
Kôprovské sedlo a Kôprovský štít je možné Hlinskou dolinou 
prejsť až k Nižnému Temnosmrečianskemu plesu. Odtiaľ už 
spomínanou Kôprovou dolinou popri Kmeťovom vodopáde 
až na Podbanské, kde sa nachádza autobusová zastávka.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža
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Keby sa vás niekto spýtal, čo je to vlastne čiara, čo by ste mu 
povedali? Úsečka? Priamka? Kružnica? Jedna moja kamarát-
ka hovorí, že čiara je to, čo za sebou zanechá slimák, keď 
prejde po ceste. Teda... raz je to úsečka, inokedy kus priamky 
či kružnice... a väčšinou niečo úplne iné.

Základy teórie kriviek

V matematike, ale najmä v geometrii a vo všetkých vedách 
s ňou súvisiacich, sú čiary veľmi dôležité. Teda aspoň niekto-
ré. Nemám teraz na mysli úsečky a priamky, ale skôr také 
tie všelijako pokrivené čiary. Nazývajú sa krivky. Keby sme 
chceli v tejto chvíli napísať, čo to vlastne krivka je, asi by to 
nebol dobrý nápad. Presná definícia krivky by si vyžadovala 
veľmi hlboké a podrobné poznatky z mnohých častí geomet-
rie, matematiky či fyziky. Pre 
naše účely nám úplne postačí 
mierne upravená, teda trochu 
odbornejšia definícia od mojej 
kamarátky. Za krivku budeme 
považovať trajektóriu – dráhu 
pohybujúceho sa bodu. Aby sme 
si mohli niektoré krivky nielen nakresliť, teda zostrojiť, ale 
aj matematicky popísať, dohodneme sa, že bod, o ktorom 
hovoríme, sa v čase t pohybuje. Dráha nášho bodu sa mení 
spolu s pribúdajúcim časom. Hodnotu t nazveme parameter. 
V odbornej literatúre sa potom dočítame o krivke, ako o ne-
konečnej množine bodov, ktorých poloha závisí od jediného 
parametra t. Hovoríme, že krivka je jednoparametrická sú-
stava bodov a matematicky by sme túto skutočnosť vyjadrili 
parametrickými rovnicami pre jednotlivé súradnice bodov 
krivky: x f t y g t z h t= ( ) = ( ) = ( ), , . 

Krivky delíme z rôznych pohľa-
dov, napríklad na rovinné a priesto-
rové. Rovinnou krivkou je taká kriv-
ka, ktorej všetky body ležia v jednej 
rovine. Takou je napríklad kružnica. 
V opačnom prípade hovoríme, že 
krivka je priestorová. Takou je naprí-
klad strunka vo vašej „prepisovač-
ke“, ak ju budeme vnímať len ako 
dráhu hmotného bodu, bez ohľadu 
na jej objem (inak by sme museli už 
hovoriť o skrutkovej ploche). Naj-
lepšie túto krivku uvidíte, ak ceruz-
kou urobíte na strunke tenkú čiaru.

Ďalšie rozdelenia kriviek vychádzajú z iných kritérií. Po-
známe napríklad krivky empirické, teda tie, pre ktoré pozná-
me graf, ale nevieme ich matematicky vyjadriť, a potom kriv-
ky matematické, teda tie, ktoré sú vyjadrené matematickými 
rovnicami a podobne.

Nám na začiatok postačí, ak sa zoznámime s niektorými 
najznámejšími rovinnými krivkami. Aby sme sa s krivkami 
a ich vlastnosťami oboznámili bližšie, môžeme si niektoré 
z nich vymodelovať či nakresliť. Potrebujeme ceruzku, pa-
pier, mäkkú podložku pod papier, špendlíky, pevnejší drôtik, 
pevnú niť alebo špagátik, vrchnáky zo zaváracej fľaše, CD-

čka... alebo veľmi dobrú predstavivosť. Začneme tým, že si 
zadefinujeme niektoré základné pojmy, ktoré budeme neskôr 
používať. 

Predstavte si ľubovoľnú jednodu-
chú krivku k v rovine (môžete si ju 
nakresliť alebo vymodelovať z drô-
tika). Každú priamku s, ktorá pretína 
túto krivku, nazývame sečnica krivky 
k a body, v ktorých priamka s krivku 
k pretne, nazveme priesečníky priam-
ky s s krivkou k. Vyberme z krivky k 
len ten úsek, na ktorom má s priamkou s práve dva spoločné 
body A, B. Úsečku AB nazývame tetiva krivky k. Ak si túto 
situáciu vymodelujete z drôtikov, priviažte si jemne „priam-
ku“ o „krivku“ v ich priesečníkoch. 

Pozrime sa, čo sa stane 
s priamkou s, keď začneme 
bod A po krivke približovať 
k bodu B až do chvíle, keď 
splynú. V takomto prípade 
má krivka na tomto úseku 
s priamkou jediný spoločný 
bod, mení sa zo sečnice s 
na dotyčnicu t a priesečníky 
splynú do bodu, ktorý nazve-
me dotykový bod, a označíme ho T. Priamka t (dotyčnica) je 
limitnou polohou priamky s (sečnice). Kolmicu n zostrojenú 
na dotyčnicu t v dotykovom bode T krivky ležiacu v rovine 
krivky k nazývame normála krivky k v bode T. 

Zafixujme polohu bodu T 
a posúvajme bod A po krivke 
k cez bod T. Ak sledujme po-
hyb bodu A po priamke AT, 
môžu nastať dva prípady. Buď 
sa smer pohybu bodu A po 
priamke AT po prechode bo-
dom T zmení na opačný – bod 
T potom nazývame bod vratu, 
alebo sa smer posúvania neme-
ní a bod T je obyčajným bodom 
krivky k. Pre lepšiu názornosť 
si môžeme oba typy kriviek vy-
modelovať z drôtu, ako sečnicu 
(v bode T dotyčnicu) použijeme 
špajdľu alebo rovný kus drôtu. 
V dotykovom bode špajdľu 
pripevníme napevno niťou ku 
krivke. Bod A si vymodelujme 
ako voľný krúžok z drôtu tak, 
aby sa mohol po priamke – 
špajdli – voľne pohybovať pred 
aj za pevným bodom T. Posúvajme bod A po špajdli a pozo-
rujme zmenu smeru jeho pohybu v prípade bodu vratu.

Iná definícia samotného bodu vratu hovorí, že je to bod, 
v ktorom krivka prechádza z jednej polroviny určenej dotyč-
nicou v bode vratu do druhej polroviny.

Pozrime sa podrobnejšie na niektoré typy kriviek.

Matematika
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Príklad priestorovej 
krivky v praxi
(skrutkovica)

Dotykový bod T – bod vratu

Dotykový bod T – obyčajný bod
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Kužeľosečky

Kužeľosečky sú jedny z najznámejších rovinných kriviek. 
Ako už ich názov napovedá, vznikajú „preseknutím“ (rezom) 
plášťa kužeľa, respektíve kužeľovej plochy. V tomto článku 
sa budeme zaoberať len tými rezmi, ktoré neprechádzajú vr-
cholom spomínanej kužeľovej plochy. Navyše sa dohodne-
me, že pod kužeľovou plochou si nebudeme predstavovať 
dutý „cestársky“ kužeľ, ktorý sa na zemi začína a vrcholom 
končí. My si dva takéto duté kužele vo vrchole zlepíme. Pres-
nejší názov pre tento útvar je dvojkužeľ. Modelovanie také-
ho útvaru je veľmi jednoduché: vezmite si kruhový vrchnák 
na zaváraciu fľašu ľubovoľnej veľkosti, zviažte pevne aspoň 
50 špajdlí v strede niťou a postavte ich na stôl do vrchnáka 
tak, aby sa dotýkali jeho stien. Ak by sme špajdle vedeli na-
hradiť nekonečne dlhými priamkami, vymodelovali by sme 
takto práve spomínanú kužeľovú plochu. Na obrázku vidíme, 
ako by sme potom urobili rez tejto plochy tak, aby vznikli 
jednotlivé kužeľosečky. 

Pomenovanie kužeľosečiek (parabola, hyperbola a elipsa) 
zaviedol vo svojich ôsmich knihách o kužeľosečkách okolo 
roku 200 p. n. l. Apolónius z Pergy. Analytickú geometriu ku-
žeľosečiek rozpracoval R. Descartes vo svojej knihe La Geo-
metrie a zaujímavú prácu o bodových konštrukciách kužeľo-
sečiek napísal už Ibrahím Ibn Sinán. Poďme sa teraz pozrieť 
na tieto krivky podrobnejšie.

Parabola

Parabola je krivka, ktorú tvoria všetky body v rovine rov-
nako vzdialené od pevne zvolenej priamky a ľubovoľného 
pevne zvoleného bodu, ktorý na tejto priamke neleží. Zvoľme 
si v rovine ľubovoľnú priamku d a bod F, ktorý na nej neleží. 
Hľadáme body, ktoré majú od bodu aj priamky rovnakú vzdia-
lenosť r. Všetky body, ktoré majú od daného bodu F rovnakú 

vzdialenosť r, ležia na kružnici k so stredom F a polome-
rom r. Podobne všetky body rovnako vzdialené od priamky 
d vytvoria dve priamky m a n rovnobežné s priamkou d vo 
vzdialenosti r. Priamka n, ktorá leží vzhľadom k priamke d 
v opačnej polrovine ako bod F, nemá s kružnicou k spoloč-
né body, preto sa ňou ďalej nebudeme zaoberať. Priesečníky 
P, M priamky m a kružnice k sú bodmi paraboly. Takýmto 
spôsobom a zmenou vzdialenosti r zostrojíme ľubovoľný po-
čet bodov paraboly. Priamku d nazývame určujúca priamka 
paraboly a bod F ohnisko paraboly. Priamka prechádzajúca 
ohniskom kolmo na určujúcu priamku je os paraboly a bod, 
v ktorom os pretína parabolu, je vrcholom paraboly. Priam-
ky FP a PD, ktoré určujú polohu bodu na krivke, nazývame 
sprievodiče bodu paraboly. Pokúste sa sami určiť podmienky 
pre možné hodnoty vzdialenosti r. 

Parabola v praxi

Jednou z najčastejšie využívaných 
vlastností paraboly v praxi je sku-
točnosť, že uhol dopadu lúča na 
krivku je rovnaký ako uhol odrazu 
tohto lúča, čo sa prejaví tak, že kaž-
dý lúč dopadajúci na krivku v smere 
jej osi sa odrazí priamo do ohniska 
paraboly. Táto vlastnosť sa najčas-
tejšie využíva pri príjme signálov 
– satelitné prijímače, parabolické 
antény a ďalšie, v ktorých sa prijí-
macie zariadenie umiestňuje práve do ohniska paraboly.

Podľa legendy využil túto vlastnosť aj Archimedes pri ob-
rane Syrakúz, pričom použil parabolické zrkadlá na to, aby 
nimi odrazil slnečné lúče, a tým 
podpálil nepriateľské lode. Dote-
rajšie štúdie však skôr ukazujú na 
nepravdivosť tohto príbehu. Para-
bolu by sme mohli spozorovať aj 
pri šikmom vrhu ľubovoľného tele-
sa v prípade, ak by sa pohybovalo 
v prostredí bez pôsobenia odporovej 
sily (ohňostroj, vyletujúce sopečné 
kamene, skákajúca tenisová loptič-
ka a podobne).

Hyperbola

Hyperbola je krivka vytvorená zo všetkých bodov v rovi-
ne, ktorých rozdiel vzdialeností od dvoch pevne zvolených 
rôznych bodov F1, F2 tejto roviny je konštantný a menší ako 
vzdialenosť týchto bodov. Podobne ako pri parabole sa mô-
žeme pokúsiť nájsť niekoľko bodov s touto vlastnosťou, teda 
niekoľko bodov hyperboly. Zvoľme si v rovine dva ľubo-
voľné rôzne body a označme ich F1, F2. Zvoľme si úsečku 
AB s dĺžkou menšou ako je vzdialenosť zvolených bodov. 
Zvoľme bod X na polpriamke AB mimo úsečky AB. Označ-
me dĺžku úsečky AX r= 1  a BX r= 2  a zostrojme kružnicu 
k1 so stredom v bode F1 a polomerom r1 (množinu všetkých 
bodov, ktoré majú od bodu F1 vzdialenosť r1) a kružnicu k2 so 
stredom v bode F2 a polomerom r2 (množinu všetkých bodov, 
ktoré majú od bodu F2 vzdialenosť r2). Zostrojme priesečníky 
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Zvoľme bod X vnútri úsečky AB. Označme dĺžku úsečky 
AX r= 1  a BX r= 2  a zostrojme kružnicu k1 so stredom 

v bode F1 a polomerom r1 (množinu všetkých bodov, ktoré 
majú od bodu F1 vzdialenosť r1) a kružnicu k2 so stredom 
v bode F2 a polomerom r2 (množinu všetkých bodov, kto-
ré majú od bodu F2 vzdialenosť r2). Zostrojme prieseční-
ky kružníc k1 a k2 a označme ich napríklad M a N. Keďže 
pre body A, B, X platí AX BX r r AB+ = + =1 2  a sú-
časne pre body M a N platí MF MF r r AB1 2 1 2+ = + =  
a NF NF r r AB1 2 1 2+ = + = , môžeme s istotou povedať, 
že body M a N spĺňajú vlastnosť uvedenú na začiatku, a teda 
sú bodmi elipsy. Ak zvolíme na úsečke AB iný bod X, nájde-
me ďalšie body elipsy. Body F1 a F2 nazývame ohniská elip-
sy, stred úsečky F1F2 označujeme S a tento bod nazývame 
stred elipsy. Priamka prechádzajúca ohniskami elipsy sa na-
zýva hlavná os elipsy, priamka kolmá na ňu vedená bodom 
S je vedľajšia os elipsy. Priamky MF1 a MF2, ktoré určujú 
polohu bodu na krivke, sa nazývajú sprievodiče bodu elipsy.

Elipsu si môžeme veľmi jednoducho nakresliť pomocou 
špagátu, ceruzky, papiera a dvoch špendlíkov alebo klinče-
kov. Zapichneme dva špendlíky do dvoch ľubovoľných bo-
dov na papieri. Priviažeme k nim špagátik, ktorého dĺžka je 
väčšia ako vzdialenosť špendlíkov. Ak budeme držať ceruz-
ku, ktorou kreslíme tak, aby bol špagát medzi špendlíkmi stá-
le napnutý a posúvať ju, narysujeme krásnu elipsu.

Elipsa v praxi

Okrem využitia eliptických tva-
rov v dizajnérstve bola v mi-
nulosti elipsa často využívaná 
najmä pri výstavbe divadiel 
a koncertných sál. Elipsa má to-
tiž zaujímavú vlastnosť: Ak by 
ste sa postavili do jedného jej 
ohniska, všetko, čo poviete, by 
veľmi zreteľne počuli ľudia na-
chádzajúci sa v druhom ohnisku. 
V astronómii nie je elipsa tiež 
ničím výnimočným – napríklad 
obežné dráhy planét vo vesmíre 
majú tvar elíps. 

Najdôležitejšou vlastnosťou kužeľosečiek pre ich využitie 
v praxi je skutočnosť, že dotyčnica i normála kužeľosečky 
v jej bode rozpoľuje uhol sprievodičov tohto bodu. Preto mô-
žeme s istotou tvrdiť, že uhol dopadu lúča na krivku sa rovná 
uhlu odrazu tohto lúča v danom bode.

Miroslava Konrádová

kružníc k1 a k2 a označme ich napríklad M a N. Keďže pre body 
A, B, X na polpriamke AB platí AX BX r r AB− = − =1 2  
a súčasne pre body M a N platí MF MF r r AB1 2 1 2− = − =  
a NF NF r r AB1 2 1 2− = − = , môžeme s istotou povedať, že 
body M a N majú vlastnosť uvedenú na začiatku, a teda sú 
bodmi hyperboly. Ak zvolíme na polpriamke AB iný bod X, 
nájdeme ďalšie dva body hyperboly atď. Body druhej čas-
ti – vetvy – hyperboly sú priesečníkmi kružníc g F r1 1 2,( )
a g F r2 2 1,( ). Body F1 a F2 nazývame ohniská hyperboly, stred 
úsečky F1F2 označujeme S a tento bod je zároveň stredom 
hyperboly. Priamka prechádzajúca ohniskami hyperboly je 
hlavná os hyperboly, priamka na ňu kolmá vedená bodom S 
je vedľajšia os hyperboly. Priamky MF1 a MF2, ktoré určujú 
polohu bodu na krivke, sa nazývajú sprievodiče bodu hyper-
boly.

Hyperbola v praxi

Hyperbola sa veľmi často 
využíva najmä v stavebníc-
tve. Plochy, ktorých je sú-
časťou – rotačný hyperbolo-
id, parabolický hyperboloid, 
majú totiž okrem zaujímavé-
ho dizajnu i výborné statické 
a iné vlastnosti. Najčastejšie 
sa využívajú pri stavbe chla-
diarenských veží a komínov, 
ale i na zastrešovanie rôz-
nych budov a pri rôznych 
netypických zaujímavých 
konštrukciách. Vedeli ste, že 
konské sedlo je vlastne plo-
cha tvorená práve z hyperbol 
a parabol? 

Elipsa 

Elipsa je krivka vytvorená zo všetkých bodov v rovine, kto-
rých súčet vzdialeností od dvoch pevne zvolených bodov F1, 
F2 tejto roviny je konštantný a väčší ako vzdialenosť tých-
to bodov. Ako pri predchádzajúcich kužeľosečkách nájdime 
niekoľko bodov s touto vlastnosťou. Zvoľme si v rovine dva 
ľubovoľné body a označme ich F1, F2. Zvoľme si úsečku 
AB s dĺžkou väčšou ako je vzdialenosť zvolených bodov. 

Matematika Matematika
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Pojem nielen matematický

Prezývali ho „Newton Francúzska“. S jeho menom sú spoje-
né pomenovania niektorých matematických pojmov (trans-
formácia, rovnica, integrál, operátor, vzorec). Pomenoval zá-
kladnú dĺžkovú jednotku názvom meter. Starostlivo si strážil, 
čo jeho je – peniaze, veci i ženu. Mal rád poriadok a systém. 
Chcel poznať budúcnosť na základe minulosti. Stal sa zástan-
com matematickej analýzy a štatistiky. Jeho plné meno aj s ti-
tulmi znie Pierre Simon Count Marquis de Laplace.

V priebehu života 

Pozemský svet uvidel na francúzskom vidieku v kraji Cal-
vados (28. marca 1749 v Beaumont-en-Auge v Normandii). 
V rodine nemal akademicky vzdelaných príbuzných. Rodičia 
z neho chceli mať kňaza. Šesťročný začal chodiť do bene-
diktínskej školy, šestnásťročný bol vynikajúcim študentom 
u jezuitov a nastúpil na univerzitu v Caen študovať teológiu. 
Odlákal ho matematický talent spoznaný jeho učiteľmi. Po 
ukončení dvojročného štúdia odišiel mladý Pierre Laplace do 
Paríža. Tam študoval u d´Alamberta. Ten sa postaral o jeho 
matematické vzdelanie a zabezpečil mu aj miesto profesora 
na vojenskej škole, kde v rokoch 1785 – 1786 skúšal aj Na-
poleona Bonaparta ako kadeta Kráľovského delostrelectva. 
Laplace sa oženil so ženou o 20 rokov mladšou. Mali spolu 
syna a dcéru. Bol členom Komisie pre miery a váhy (1790 
– 1793), riaditeľom observatória v Paríži (1795). Získal člen-
stvo v parížskej Akadémii vied (1773), aj v londýnskej Krá-
ľovskej spoločnosti. Zomrel 5. marca 1827 v Paríži.

Vo víroch pragmatickej politiky

Laplace bol známy aj tým, že upravoval (pomerne rýchlo 
a ľahko) svoje názory o chode spoločnosti v súlade s jej po-
litickými zmenami. Aj keď sa nenaháňal za verejnými funk-
ciami, získal pocty od Ľudovíta XVIII., aj od Napoleona. 
Ako krátko pôsobiaci (asi šesť týždňov v roku 1799) minis-
ter vnútra za Napoleona mal Laplace veľmi malý zmysel pre 
vládnutie. Napoleon to neskôr označil slovami: Do štátnej 
správy vnášal ducha nekonečne malých veličín. Bol členom 
senátu (1803), grófom sa stal v roku 1806 a markízom v roku 
1817. Nesnažil sa ovplyvňovať politické dogmy vedeckými 
názormi, hľadal akademickú prevahu a odborný vplyv vo 
vede. Uznával hierarchiu založenú na odbornej inteligencii, 
konkrétnych vedomostiach a zodpovednej práci. Podporoval 
obnovenie monarchie (1814), odmietol podpísať dokument 
francúzskej Akadémie vied, ktorý zvýrazňoval slobodu tlače. 
Eric Sartori, francúzsky historik a popularizátor vedy, ohod-
notil politické víry okolo Laplacea slovami: Človek, ktorý do-
kázal, že na nebesiach vládne systém, žiadal od vládcov iba 
to, aby zaistili verejný poriadok bez tyranie, príslušný rešpekt 
k inteligencii a slobodu nevyhnutnú pre rozvoj vedy. 

V osídlach vedy

Prvé matematické príspevky (o extrémoch funkcií a dife-
renciálnych rovniciach) predniesol v roku 1770 v Akadémii 
vied v Paríži. Za necelé tri roky ponúkol 13 príspevkov. Ak sa 
obmedzujeme len na zhromažďovanie faktov, veda bude iba 
sterilným záznamom a nikdy nespoznáme veľké zákony príro-
dy. Len porovnávanie javov a hľadanie ich vzájomných vzťa-
hov vedie k objavom zákonov. Francúzsky matematik, fyzik 
a astronóm Laplace vysvetlil teóriu o vzniku Slnečnej sústa-
vy z mraku chladného plynu a prachu, ktorý sa gravitačným 
zhustením zohrial a roztočil. Planéty sa zrodili z odtrhnuté-

PIERRE SIMON LAPLACE
TALENT ZAMILOVANÝ DO MATEMATIKY
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ho pásu žeravého plynu. Pochopil 
povahu tepla ako energie spojenej 
s pohybom molekúl. Ovplyvnil fyzi-
kálnu problematiku termiky i akus-
tiky. Skúmal molekulárne sily kva-
palín v kapilárnych javoch a pohyb 
kvapalín prostredníctvom diferenci-
álnych rovníc hydrodynamiky. Ma-
tematicky spracoval teóriu hazard-
ných hier, metódu variácií konštánt, 
metódu štvorcov i teóriu vytvárajú-
cich funkcií. Zaviedol pojem poten-
ciálu a silového poľa, ponúkol pred-
stavu diferenciálnych operátorov na 
funkciách a rozvoj funkcií do nekonečných radov.

Najznámejšie je jeho monumentálne päťzväzkové dielo 
Nebeská mechanika (1799 – 1825). Boli v ňom zhrnuté vý-
skumy tvaru Zeme, teória pohybu Mesiaca, problém troch te-
lies i názor o poruchách v pohybe planét. K jeho významným 
publikačným prácam patria Výklad systému sveta (1796), 
Analytická teória pravdepodobnosti (1812), Filozofická esej 
o pravdepodobnosti (1814). Laplace úspešne uplatnil mate-
matické a fyzikálne poznatky pre konkrétnu prax. Spoznal, 
ako postupovať od javov k ich príčinám a odhadnúť pravde-
podobnosť fyzikálneho javu, ktorý vyplýva z určitej príčin-
nej série udalostí (Pojednanie o pravdepodobnosti príčin na 
základe javov). Skúmal ako možno dôveryhodne usudzovať 
o budúcnosti na základe minulosti, odhaľoval uplatňovanie 
matematických závislostí vo vzťahu k fyzikálnej realite. 

Poslanie matematiky
Laplace ovplyvnil aj výučbu a profiláciu École normale 
i École polytechnique. Snažil sa o rovnováhu medzi praktic-
kou a teoretickou výučbou. Podporoval aj školskú matemati-
ku nielen preto, že matematika je nenahraditeľným jazykom 
vedy, ale aj preto, že matematické metódy umožňujú seriózne 
postupy preverenia prírodovedných, technických a technolo-
gických projektov. Pri vyučovaní dávajte prednosť najvše-
obecnejším metódam. Prinúťte sa k tomu, aby ste ich vysvet-
lili čo najjednoduchším spôsobom a hneď uvidíte, že sú skoro 
vždy najľahšie.

Laplace, Euler a Lagrange svojimi matematickými vý-
konmi vytvorili matematické centrum svojej doby. Zaují-
mavo vyhodnotil súdobé matematické úsilie F. Arago (1786 
– 1853): Päť matematikov – Clairaut, Euler, d´Alembert, 
Lagrange a Laplace – si rozdelilo medzi sebou svet, existen-
ciu ktorého odhalil Newton. Objasnili ho v každom smere, 
prenikli do oblastí, ktoré boli považované za neprístupné, ... 
podrobili všetko jednému princípu... Matematika dostala od-
vahu k úvahám o budúcnosti.

Z myšlienok a ohlasov

Laplace pochopil význam i zmysel mohutných síl pôsobia-
cich v nesmiernych priestoroch aj v neuveriteľne malom sve-
te molekúl. Chápal svet vo svojom bytí ako jednoznačne de-
terminovaný, avšak človeku, v dôsledku jeho obmedzených 
schopností, prístupný iba v pravdepodobnosti. Spoznal nena-
hraditeľnú úlohu matematického myslenia vo vzdelávaní nie-

len vedeckej elity, ale aj pre všeobecné formovanie ľudského 
ducha. Prispel k vytváraniu vedeckých štruktúr, ktoré sú za-
ložené na zmysluplnom rozumovom poznávaní a svedomitej 
odbornej činnosti. Uvádzame niekoľko postrehov, ktorých 
autorom je P. S. Laplace:
• Štruktúry nášho vesmíru, ktoré obsahujú najviac hmoty, sú 

možno neviditeľné.
• Túto hypotézu som nikde nepotreboval (odpoveď na po-

známku Napoleona, že Newton sa zmieňoval aj o Bohu).
• Nič by nebolo neistým – budúcnosť i minulosť by sa v jej 

očiach ako prítomnosť javili (presvedčenie, že tak by to 
bolo pre inteligenciu, ktorá by poznala všetky sily a po-
stupy matematickej analýzy).

• Čo my vieme, je nepatrné, čo nepoznáme, je nesmierne. 
• Objav určitej pravdy patrí iba tomu, kto ju ako prvý doká-

že.
• Pravdepodobnosť je upresnené všeobecné cítenie.
• Matematik do svojich formúl ukladá celý planetárny sys-

tém, jeho postupné zmeny. 

Pierre Simon Laplace nepochybne patrí (aj keď neboli 
všetky jeho poznatky správne – kalorická teória tepla, vesmír 
ako dokonalý stroj, bezbrehá mechanická príčinnosť) medzi 
najznamenitejších vedcov všetkých dôb. Matematickými 
metódami, v teórii pravdepodobnosti a fyzikálnej astronó-
mii, ovplyvnil celý vedecký svet. Čas a prostredie, v ktorom 
vo Francúzsku žil, boli už priestorom, v ktorom povolanie 
úspešných vedcov začínalo prinášať bohatstvo i pocty.

Dušan Jedinák
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Aj v 2. sérii sme od vás dostali množstvo riešení, do súťaže sa 
dokonca zapojilo aj 11 nových riešiteľov. Opäť sme sa však 
nevyhli odpisovaniu, aj keď oproti predchádzajúcej sérii už 
bolo oveľa menej viditeľné.

V časopise uverejňujeme nielen celkovú výsledkovú lis-
tinu, ale aj výsledkové listiny po jednotlivých ročníkoch. 
Vzhľadom na počet zúčastnených však v celkovej výsled-
kovej listine uvádzame len 50 najlepších riešiteľov a vo vý-
sledkových listinách po jednotlivých ročníkoch uvádzame 
v každej kategórii maximálne 5 najúspešnejších. Kompletné 
výsledkové listiny nájdete na našej webovej stránke v sekcii 
Súťaž.

Vecné ceny (spoločenské hry, hlavolamy, knihy, tričká, 
perá a ďalšie ceny) dostanú tí riešitelia, ktorí získali minimál-
ne 80 bodov alebo sa umiestnili na prvých troch miestach vo 
svojich ročníkoch a zároveň získali nenulový počet bodov.

Riešenia úloh s krátkou odpoveďou

1. Čo je to zygota? (1 bod)
Odpoveď: Zygota je zárodok, ktorý vznikne po oplodnení 
vajíčka spermiou.

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

Odpoveď: Keratín.

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

Odpoveď: 1888.

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

Odpoveď: Chlórpromazín.

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

Odpoveď: 1 mm – 30 km.

6. Kedy kvitne slezinovka striedavolistá? (2 body)
Odpoveď: Od marca do júna.

7. Kde sa nachádzajú termoreceptory pytónov? (2 body)
Odpoveď: Termoreceptory sa nachádzajú v jamkách nad 
hornou perou pytónov.

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

Odpoveď: 10.

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

Odpoveď: Mikrochiméra je taký organizmus, ktorý obsahuje 
na rozdiel od chiméry len malé množstvo „cudzích“ buniek, 
ktoré môžu byť na ľubovoľných miestach v tele.

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

Odpoveď: Albert Einstein formuloval všeobecnú teó riu re-
lativity v roku 1915. Nobelovu cenu za fyziku získal v roku 
1921 za prínos pre rozvoj teoretickej fyziky a obzvlášť za 
objavenie zákona fotoelektrického efektu.

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

Odpoveď: Väčší jarný horček.

12. Uveďte tri základné funkcie limbického systému. (3 body)
Odpoveď: Umožňuje nám prežívať emócie, ukladať uda-
losti do pamäte a umožňuje pripísať význam veciam, ktoré 
významné skutočne sú.

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)

Odpoveď: Keďže máme 13 bodov, čo je viac ako 6, nemô-
žeme zvoliť hlášku pas. Prednosť pred licitovaním trefov má 
licitovanie drahého štvorlistu. Z dvoch drahých štvorlistov 
licitujeme najprv nižší, takže budeme licitovať hlášku 1♥, aj 
keď pikový štvorlist je na prvý pohľad krajší.

14. Čo sú Lorenziniho ampuly? (4 body)
Odpoveď: Lorenziniho ampuly sú elektroreceptory drsno-
kožcov, ktorými dokážu vnímať prítomnosť elektrického 
poľa.

15. Uveďte štyri metódy triedenia zoznamov. (4 body)
Odpoveď: Triedenie výberom minima, zlievaním, pomocou 
haldy (heapsort), quicksort.

Zadania úloh s postupom riešenia

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

Odpoveď: V dynamickej jaskyni vzduch voľne prúdi. V sta-
tickej jaskyni vzduch voľne neprúdi – ak je vchod do jaskyne 
v hornej časti, tak v zime do nej prúdi studený vzduch, ktorý 
vytláča teplejší vzduch. V lete nenastáva výmena vzduchu, 
pretože teplý vzduch má nižšiu hustotu ako studený, a tak sa 
jaskyňa postupne ochladzuje.
Komentár: Veľa riešení spočívalo v prepísaní veľkého 
množstva textu z článku o jaskyniach bez toho, aby tento text 
obsahoval to najdôležitejšie. Za takéto riešenia ste získavali 
0 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 
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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)

Odpoveď: 
a) Pre jednotku rýchlosti 1 uzol platí 1 uzol = 1 míľa / 1 h =  
= 10 káblových dĺžok / 1 h = 1 852 m / 1 h = 1,852 km/h. 
Premenou km/h na m/s dostávame, že rýchlosť v m/s je 1,852 
/ 3,6 ≈ 0,514 m/s.
b) Pre rýchlosť ponorky platí 24 uzlov = 24 · 1,852 km/h = 
= 44,448 km/h.
c) Pri rýchlosti pohybu v = 24 uzlov = 44,448 km/h potre-
bovala ponorka na prekonanie vzdialenosti s = 100 km čas 
t = s / v = 100 km / (44,448 km/h) ≈ 2,25 h ≈ 135 min.
Komentár: Plný počet bodov ste mohli získať aj za uvedenie 
presných výsledkov, resp. výsledkov na iný počet desatin-
ných miest (minimálne však na 3 platné číslice), pričom za 
každú z častí a), b), c) ste mohli získať 2 body. Pri správnom 
postupe a nesprávnych výsledkoch ste mohli získať v každej 
časti maximálne 1 bod. Ak sa nesprávny výsledok z časti a) 
alebo b) podpísal na nesprávnom výsledku v časti c) úlohy 
(pričom postup aj samotný výpočet bol správny), body ste 
stratili len za chyby v častiach a) alebo b).

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

Odpoveď: Z pohľadu Janky na Zemi sa nič oproti doteraj-
šiemu pohľadu nemení. Danka v rakete sa pohybuje, a preto 
jej hodinky idú pomalšie, takže sa vráti mladšia. Zemskú 
gravitáciu môžeme pokojne zanedbať a keby sme aj ne-
chceli, môžeme si Zem odmyslieť a nahradiť inou stojacou 
raketou. Zemská gravitácia teda v tomto paradoxe nehrá 
kľúčovú úlohu. 

Z pohľadu Danky však musíme zobrať do úvahy dva efek-
ty. Prvým je, že Jankine hodinky idú pomalšie v dôsledku 
rýchleho pohybu Zeme vzhľadom na raketu. Druhým je to, 
že pri procese otáčania Danka pocíti prudkú silu ťahajúcu 
ju smerom od Zeme. Danka v okamihu otáčania akoby stá-
la v rakete na akejsi fiktívnej planéte a Janka je ďaleko od 
nej. Jankine hodinky pôjdu rýchlejšie a Dankine hodinky 
pomalšie v dôsledku fiktívnej gravitácie. Efekty špeciálnej 
a všeobecnej teórie relativity navzájom kolidujú a podrob-
ný výpočet ukáže, že preváži druhý efekt. Výsledkom je, že 
z pohľadu Danky pôjdu Jankine hodinky dopredu. Obe dvoj-
čatá sa tak zhodnú na tom, že keď sa stretnú, mladšia bude 
Danka.
Komentár: Veľa riešení spočívalo vo vysvetľovaní (presnej-
šie prepisovaní textu z článku) paradoxu dvojčiat, ktorý bol 
v uvedenom článku na strane 27 a neskôr aj vysvetlený, čo 
však nebolo správne. Podrobnejšie vysvetlenie tohto parado-
xu nájdete v tomto čísle časopisu v článku Spoznávame vše-
obecnú teóriu relativity na stranách 28 – 32. Ak ste vo svojom 
riešení neuviedli kompletnú argumentáciu, ale prišli ste na to, 
že rozdiel je v zrýchlení, mohli ste získať až 4 body.

19. Stánky s občerstvením sú na cyklistickej trase na dru-
hom kilometri a potom vždy po troch kilometroch až po 
20. km. Nákladné auto, ktoré rozváža nápoje, zloží celý 
objednaný náklad na jednom mieste trasy a potom ho po-
rozváža na bicykli brigádnik, ktorý uvezie jednu debnič-
ku s nápojmi. Na ktorom mieste trasy si má nechať bri-
gádnik zložiť celý náklad tak, aby pri rozvážaní najazdil 
s debničkami 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

Odpoveď: Pozrime sa na to, kde je umiestnená prostred-
ná debnička. Keďže debničiek je 21, tak je to 11. v poradí 
z oboch strán – je to debnička v stánku na 14. kilometri. Pre 
zjednodušenie vyjadrovania budeme predpokladať, že štart 
(0. kilometer) je vľavo a cieľ vpravo. Predstavme si, že by 
bol náklad zložený viac vpravo, povedzme na (14 + x)-tom 
kilometri. Potom brigádnik najazdí s debničkami k stánkom 
vpravo menšiu vzdialenosť – o xy kilometrov, kde y je počet 
debničiek vpravo od tejto pozície (vzhľadom na vyššie spo-
menuté má y hodnotu maximálne 10). Na druhej strane však 
najazdí viac kilometrov s debničkami do stánkov, ktoré sú 
vľavo od tejto pozície – o x·(21 – y) kilometrov. Celkovo tak 
najazdí o x·(21 – 2y) kilometrov viac. Keďže však y je maxi-
málne 10, tak 21 – 2y bude kladné a preto stále najazdí viac 
kilometrov. Rovnako by sme mohli uvažovať aj o zložení ná-
kladu viac vľavo. Náklad preto treba zložiť na 14. kilometri. 
Brigádnik potom najazdí s debničkami 114 kilometrov.
Komentár: Ak ste predpokladali, že debničky sa sklada-
jú výlučne v miestach, kde sú stánky, a vyriešili ste úlohu 
správne, mohli ste získať plný počet bodov. V tomto prípade 
sa úloha dala riešiť tak, že ste si vytvorili tabuľku s najaz-
denými vzdialenosťami a porovnali ich. Ak vám vyšli dvoj-
násobné vzdialenosti oproti vzorovému riešeniu, vzniklo to 
kvôli tomu, že ste zabudli na to, že keď sa brigádnik vracia 
po ďalšie debničky, tak už žiadnu nenesie. Ani za túto chybu 
sme však body nestrhávali. Ak ste sa pomýlili pri vypĺňaní 
tejto tabuľky, tak ste mohli stratiť 1 – 4 body v závislosti od 
počtu chýb.

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

Odpoveď: Vzhľadom na symetriu podľa osi, ktorá prechá-
dza stredmi týchto dvoch kružníc, dostávame, že vzniknutý 
štvoruholník je rovnoramenný lichobežník. V každom rov-
noramennom lichobežníku je však súčet protiľahlých uhlov 
180°, čo znamená, že ide o tetivový štvoruholník.
Komentár: Táto úloha ponúkala veľké množstvo ciest 
k správnemu riešeniu. Mohli ste si napríklad vyjadriť jednot-
livé uhly vo vzniknutých trojuholníkoch a štvoruholníkoch. 
Za to, že ste napísali nutnú a postačujúcu charakteristiku teti-
vového štvoruholníka pomocou jeho uhlov, ste mohli získať 
1 bod. Ak ste sa pokúsili vyriešiť úlohu narysovaním jedného 
konkrétneho prípadu, mohli ste získať v prípade správneho 
postupu 1 bod, pretože takýto postup nezaručuje úspešnosť 
pri inej polohe základných kružníc. 
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Súťaže  Súťaže

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 2. SÉRII 
KOREŠPONDENČNEJ SÚŤAŽE

Por. Priezvisko a meno Škola Ročník PS 1 – 15 16 17 18 19 20 Spolu
1 Bujdová Michaela ZŠ Bardejov, Wolkerova 8 52 33 5 6 6 6 6 114
2 Srnka Ján ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 50 33 5 6 6 6 2 108
3 Brťková Dominika ZŠ Hnúšťa, Klokočova 6 48 32 5 6 0 7 8 106
4 Papcúnová Martina ZŠ Svit, Mierová 8 47 32 5 6 0 7 3 100
4 Rezetka Roman ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 53 32 4 6 0 5 0 100
6 Mareniaková Kristína ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 6 35 30 5 6 6 7 8 97
6 Jaroščáková Nikola ZŠ Ľutina 9 40 31 5 6 6 7 2 97
6 Černáková Barbora G Šahy, Mládežnícka 9 48 31 5 6 0 7 0 97
9 Krenželáková Andrea G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 39 31 3 6 4 7 1 91
9 Jašeková Monika G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 40 32 5 6 0 7 1 91
9 Hmiza Filip Zidane ZŠ B. Krpelca Bardejov 7 43 31 5 6 0 6 0 91
12 Mancovičová Lenka G sv. Michala Archanjela Piešťany 2 37 31 5 6 4 6 0 89
12 Hájková Klaudia G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 40 31 5 6 0 7 0 89
14 Červencová Ľubica G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 41 31 3 6 0 6 0 87
14 Kašubová Júlia G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 39 32 3 6 0 7 0 87
14 Štefancová Vladimíra G Kysucké Nové Mesto, Komenského 38 30 5 6 0 7 1 87
17 Ivanecká Simona ZŠ Prešov, Prostějovská 9 38 32 5 5 0 6 0 86
18 Siváček Matúš G sv. Rodiny Bratislava 3 38 30 5 6 0 6 0 85
19 Schmelcerová Michaela G sv. Michala Archanjela Piešťany 2 35 30 5 3 4 6 0 83
20 Perašín Patrik ZŠ s MŠ Liptovský Ján, Starojánska 9 36 29 5 5 0 7 0 82
20 Hnatová Beáta ZŠ Prešov, Prostějovská 9 34 30 5 6 0 5 2 82
22 Johánková Natália ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 6 36 30 3 6 0 4 0 79
22 Gurská Michaela ZŠ B. Krpelca Bardejov 7 38 23 5 6 0 7 0 79
24 Rakár Michal ZŠ s MŠ Liptovský Ján, Starojánska 6 38 26 4 5 0 5 0 78
24 Vlčková Michaela G Kysucké Nové Mesto, Komenského 39 30 4 5 0 0 0 78
26 Hrnko Maroš ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 38 30 3 6 0 0 0 77
27 Urbanová Beáta G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 37 30 3 3 0 0 0 73
28 Macášek Filip G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 38 29 0 5 0 0 0 72
29 Mikušová Nikola SSŠP Dolný Kubín 1 32 27 5 5 0 0 0 69
30 Bobrík Ján ZŠ s MŠ Liptovský Ján, Starojánska 6 31 26 3 0 0 0 0 60
31 Václavíková Zuzana ZŠ J. A. Komenského Čadca 7 20 27 4 4 0 4 0 59
32 Špilak Jozef ZŠ J. A. Komenského Čadca 7 30 25 0 0 0 0 0 55
33 Kaplán Marek ZŠ Senec, Mlynská 9 49 0 0 0 0 0 0 49
34 Buchovecký Michal G Medzilaborce 1 46 0 0 0 0 0 0 46
34 Podolan Tomáš G sv. Michala Archanjela Piešťany 2 0 30 5 2 4 5 0 46
36 Ševčíková Pavlína G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 0 31 5 4 0 4 0 44
37 Adámek Ján ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 41 0 0 0 0 0 0 41
38 Manina Jakub ZŠ Zlatníky 7 0 29 5 4 0 0 0 38
39 Ďurkáč Patrik ZŠ Svrčinovec 30 7 0 0 0 0 0 37
40 Polovka Michal SPŠ Poprad, Mnoheľova 1 35 0 0 0 0 0 0 35
40 Cádrová Lucia G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 0 30 5 0 0 0 0 35
42 Hvozdovič Patrik ZŠ Svidník, Karpatská 34 0 0 0 0 0 0 34
43 Belák Matej SOŠ OaS Čadca 1 33 0 0 0 0 0 0 33
43 Šupolová Beáta G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 0 28 5 0 0 0 0 33
43 Faix Michal ZŠ Svit, Mierová 8 33 0 0 0 0 0 0 33
43 Fujaková Ivana G Kysucké Nové Mesto, Komenského 33 0 0 0 0 0 0 33
47 Mlynek Ján ZŠ Zlatníky 0 31 0 0 0 0 0 31
47 Czetó Dominik SŠ Kráľovský Chlmec, Rákocziho 0 26 5 0 0 0 0 31
49 Ďurajková Renáta ZŠ P. V. Rovnianka Dolný Hričov 7 30 0 0 0 0 0 0 30
50 Tarrová Jennifer SŠ Kráľovský Chlmec, Rákocziho 0 24 5 0 0 0 0 29
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Základné školy
Por. Priezvisko a meno Škola Ročník PS 1 – 15 16 17 18 19 20 Spolu

1 Želonka Oliver ZŠ Svit, Mierová 5 0 21 2 1 0 0 0 24
2 Molitorisová Simona ZŠ Svit, Mierová 5 0 0 0 0 0 0 0 0

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

1 Brťková Dominika ZŠ Hnúšťa, Klokočova 6 48 32 5 6 0 7 8 106
2 Mareniaková Kristína ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 6 35 30 5 6 6 7 8 97
3 Johánková Natália ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 6 36 30 3 6 0 4 0 79
4 Rakár Michal ZŠ s MŠ Liptovský Ján, Starojánska 6 38 26 4 5 0 5 0 78
5 Bobrík Ján ZŠ s MŠ Liptovský Ján, Starojánska 6 31 26 3 0 0 0 0 60

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

1 Hmiza Filip Zidane ZŠ B. Krpelca Bardejov 7 43 31 5 6 0 6 0 91
2 Gurská Michaela ZŠ B. Krpelca Bardejov 7 38 23 5 6 0 7 0 79
3 Václavíková Zuzana ZŠ J. A. Komenského Čadca 7 20 27 4 4 0 4 0 59
4 Špilak Jozef ZŠ J. A. Komenského Čadca 7 30 25 0 0 0 0 0 55
5 Manina Jakub ZŠ Zlatníky 7 0 29 5 4 0 0 0 38

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

1 Bujdová Michaela ZŠ Bardejov, Wolkerova 8 52 33 5 6 6 6 6 114
2 Papcúnová Martina ZŠ Svit, Mierová 8 47 32 5 6 0 7 3 100
3 Faix Michal ZŠ Svit, Mierová 8 33 0 0 0 0 0 0 33
4 Mičuta Samuel ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 8 27 0 0 0 0 0 0 27
5 Leššová Monika ZŠ Močenok 8 0 20 0 0 0 0 0 20

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

1 Srnka Ján ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 50 33 5 6 6 6 2 108
2 Rezetka Roman ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 53 32 4 6 0 5 0 100
3 Jaroščáková Nikola ZŠ Ľutina 9 40 31 5 6 6 7 2 97
3 Černáková Barbora G Šahy, Mládežnícka 9 48 31 5 6 0 7 0 97
5 Ivanecká Simona ZŠ Prešov, Prostějovská 9 38 32 5 5 0 6 0 86

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

1 Mikušová Nikola SSŠP Dolný Kubín 1 32 27 5 5 0 0 0 69
2 Buchovecký Michal G Medzilaborce 1 46 0 0 0 0 0 0 46
3 Polovka Michal SPŠ Poprad, Mnoheľova 1 35 0 0 0 0 0 0 35
4 Belák Matej SOŠ OaS Čadca 1 33 0 0 0 0 0 0 33
5 Capek Erik SOŠ OaS Čadca 1 24 0 0 0 0 0 0 24

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

1 Mancovičová Lenka G sv. Michala Archanjela Piešťany 2 37 31 5 6 4 6 0 89
2 Schmelcerová Michaela G sv. Michala Archanjela Piešťany 2 35 30 5 3 4 6 0 83
3 Podolan Tomáš G sv. Michala Archanjela Piešťany 2 0 30 5 2 4 5 0 46

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

1 Krenželáková Andrea G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 39 31 3 6 4 7 1 91
1 Jašeková Monika G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 40 32 5 6 0 7 1 91
3 Hájková Klaudia G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 40 31 5 6 0 7 0 89
4 Červencová Ľubica G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 41 31 3 6 0 6 0 87
4 Kašubová Júlia G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 39 32 3 6 0 7 0 87

VÝSLEDKOVÉ LISTINY PO 2. SÉRII 
KOREŠPONDENČNEJ SÚŤAŽE – PO ROČNÍKOCH
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V článku Spoznávame teóriu relativity v minulom čísle sme 
si vytvorili novú predstavu o priestore a čase. Ukázali sme si, 
že pohybujúci sa pozorovatelia vidia svet rôzne, vzdialenos-
ti sa skracujú a čas plynie pomalšie. Všetko vyplynulo ako 
priamy dôsledok nemennej rýchlosti svetla. Teraz si povieme 
o plynutí času v blízkosti planét a hviezd a o zvláštnej geo-
metrii v ich okolí.

Paradox Danky a Janky

Pripomeňme si paradox Danky a Janky, ktorý v závere článku 
ostal nevyriešený ako námet na premýšľanie. Janka vidí Dan-
ku v letiacej rakete, a teda Dankine hodinky idú z jej pohľadu 
pomalšie. Danka však naopak vidí Zem pohybovať sa, a pre-
to podľa nej Jankine hodinky idú pomalšie. Tento rozpor by 
nebol problémom až do chvíle, keď sa stretnú. Ktorá z nich 
bude mladšia? Aby sme zachránili doterajšie úvahy, potrebu-
jeme nájsť nejaký rozdiel medzi pohybom Zeme a pohybom 
rakety.

Podstatné je, že Danka sa vráti späť na Zem. Pre jedno-
duchosť predpokladajme, že raketa pôjde po celú dobu rov-
nomerne a otáčať sa bude krátky čas. Raketa zabrzdí, otočí 
sa a zrýchli. Iste poznáte ten pocit, keď auto brzdí a vy ste 
vnútri neho. Keď auto zrýchľuje, niečo vás tlačí k sedadlu, 
a keď spomaľuje, ťahá vás dopredu. Danka v rakete teda za-
cíti niečo, čo Janka na Zemi nezacíti. Pretože predpokladáme, 
že raketa ide rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla, sila spôso-
bená brzdením bude veľmi veľká. To vnáša asymetriu do 
pojmu brzdenie. Raketa brzdí, ale Zem nebrzdí. Vidíme, že 
na rozdiel od rýchlosti, ktorá je vždy relatívna, zrýchľovanie 
a spomaľovanie nie je relatívne, pretože ten, kto zrýchľuje, 
to pociťuje. Nevieme jednoznačne povedať, kto sa pohybuje, 
ale vieme povedať, kto zrýchľuje. To je prvotné rozuzlenie 
paradoxu – našli sme asymetriu. Vyzerá to síce ako bezvý-
znamný pocit, ale žiaden iný zásadný rozdiel v pohyboch sa 
nám neponúka. O zrýchlenom pohybe sme zatiaľ neuvažova-
li. Preto už tušíme, že tento jav nás navedie k novému pozna-
niu a mali by sme sa naň pozrieť bližšie.

Ako plynie čas v zrýchľujúcej rakete

Predstavme si ďaleko od planét a hviezd v beztiažovom 
priestore zrýchľujúcu raketu. Vnútri rakety zavesíme lampu, 
ktorú necháme blikať v pravidelných intervaloch jedna se-
kunda. Efekty špeciálnej teórie relativity, o ktorých sme ho-
vorili, zanedbáme, chystáme sa totiž odhaliť celkom nový jav. 

Pozorovateľ mimo rakety vidí lúče blikajúcej lampy dopadať 
na spodok rakety. Vieme, že rýchlosť svetla je nemenná.

Pretože raketa zrýchľuje, lúč svetla musí prejsť čoraz kratšiu 
dráhu pozdĺž rakety. To znamená, že časové intervaly medzi 
dopadajúcimi lúčmi sú kratšie ako jedna sekunda. Toto tvrde-
nie prenesieme na pozorovateľa vnútri rakety, ktorý takisto 
musí vidieť lúče dopadať v intervaloch kratších ako jedna se-
kunda, keďže zatiaľ zanedbávame efekty, ktoré už poznáme 
zo špeciálnej teórie relativity. Zhrnieme to – kým lampa bliká 
v sekundových intervaloch, pozorovateľ v spodnej časti ra-
kety ju vidí blikať rýchlejšie. To znamená, že z jeho pohľadu 
hore rýchlejšie plynie čas (kým dole bol nameraný zlomok 
sekundy, hore prešla celá sekunda). Dôležité je, že tento efekt 
je v jednej veci odlišný od známeho efektu spomalenia času 
v špeciálnej teórii relativity. Ak urobíme úvahu presne na-
opak, teda lampu umiestnime na spodok rakety a pozorovateľ 
bude hore, opäť prídeme k tomu istému záveru, že dole plynie 
čas pomalšie ako hore. Tento fakt o rôznom plynutí času hore 
a dole je teda objektívna pravda, na ktorej sa zhodnú všetci 
pozorovatelia v rakete.

Na kopci plynie čas rýchlejšie

Teraz si predstavte, že ste vnútri rakety a nemáte okná, ktorý-
mi sa môžete pozrieť von a zistiť svoju rýchlosť. V dôsledku 
zrýchľovania cítite iba silu, ktorá vás ťahá na podlahu, ale 
neviete, že raketa sa skutočne pohybuje. Podobnú silu predsa 
pociťujeme aj na Zemi a nazývame ju gravitačná sila. Môžete 
nejakým spôsobom rozoznať, či raketa zrýchľuje vo vesmíre, 
alebo pokojne stojí na Zemi? V jednom prípade cítite silu po-
dobnú ako v aute, ktoré sa rozbieha. V druhom prípade cítite 
svoju vlastnú tiaž na Zemi. No v oboch prípadoch ide o silu 
pôsobiacu tým istým smerom – k podlahe rakety. Tieto úvahy 
viedli Einsteina k sformulovaniu princípu ekvivalencie: Fyzi-
kálne zákony v zrýchľujúcej rakete sú rovnaké ako v stojacej 
rakete za prítomnosti gravitácie. Inými slovami, nedokážeme 
rozlíšiť silu spôsobenú zrýchlením od sily spôsobenej gra-
vitáciou. Ide akoby o presne tú istú silu s nejednoznačným 
pôvodom. To je základom všeobecnej teórie relativity, ktorú 
Einstein publikoval v ucelenej podobe v roku 1915, teda de-
sať rokov po publikovaní špeciálnej teórie relativity.

Keď spojíme úvahy o plynutí času v rakete s princípom 
ekvivalencie, prídeme k skutočne zaujímavému záveru. Po-
zorovatelia v zrýchľujúcej rakete si môžu oprávnene myslieť, 
že pristáli na planéte a sila, ktorú pociťujú, je ich tiaž. Fyzi-

SPOZNÁVAME VŠEOBECNÚ TEÓRIU RELATIVITY

Fyzika Fyzika

Hodinky umiestnené vyššie pôjdu dopredu – či už v zrýchľujúcej  
rakete alebo gravitačnom poli
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Fyzika Fyzika

kálne zákony o rôznom plynutí času hore a dole by sa nema-
li zmeniť. Hodinky na Zemi teda idú pomalšie ako hodinky 
umiestnené vysoko na kopci. Môžeme to povedať aj tak, že 
„gravitácia spomaľuje čas“. V bežnej praxi je efekt nepatrný 
a nepozorujeme ho. Ak vám teda po vysokohorskej turistike 
pôjdu hodinky dopredu, dôvod bude skôr vo vašich hodin-
kách, než v teórii relativity.

Využitie teórie relativity v GPS navigácii

Globálny navigačný systém známy ako GPS je tvorený sa-
telitmi vysoko nad Zemou. Tieto satelity vysielajú signály 
a GPS prijímač vie vypočítať súradnice na základe času ces-
tovania jednotlivých signálov. Aby GPS spoľahlivo fungoval, 
je potrebné veľmi presne merať čas. Efekty teórie relativi-
ty už nie sú zanedbateľné a sú hneď dva. Špeciálna teória 
relativity z minulého článku hovorí, že hodinky na satelite 
pôjdu pomalšie ako hodinky stojace na Zemi v dôsledku vy-
sokej rýchlosti satelitu. Tento rozdiel predstavuje oneskore-
nie 7 mikrosekúnd za deň (jedna mikrosekunda je miliónti-
na sekundy). Teraz sme prišli na druhý efekt obsiahnutý vo 
všeobecnej teórii relativity, že hodinky na satelite vysoko 
nad Zemou pôjdu rýchlejšie ako hodinky na Zemi v dôsled-
ku zemskej gravitácie. Podľa toho budú satelitné hodinky 
predbiehať o 46 mikrosekúnd za deň. Oba protichodné efek-
ty hrajú dôležitú úlohu a výsledok je, že satelitné hodinky 
budú v skutočnosti predbiehať o 39 mikrosekúnd za deň. Aj 
takto malé čísla sú dôležité pre presné určenie polohy. Bez 
poznania teórie relativity by sa hromadili chyby merania až 
10 kilometrov za deň, takže GPS navigácia by bola celkom 
nepoužiteľná pre jazdu autom. Teória relativity, špeciálna 
i všeobecná, teda už nie je iba teóriou „na papieri“.

Paradox Danky a Janky rozlúsknutý
Vyzbrojení novými poznatkami už vieme definitívne odpove-
dať na problém rôzne starých dvojčiat. Z pohľadu Janky na 
Zemi sa nič oproti doterajšiemu pohľadu nemení. Danka v ra-
kete sa pohybuje, a preto jej hodinky idú pomalšie, takže sa 
vráti mladšia. Zemskú gravitáciu môžeme pokojne zanedbať 
a keby sme aj nechceli, môžeme si Zem odmyslieť a nahradiť 
inou stojacou raketou. Zemská gravitácia teda v tomto para-
doxe nehrá kľúčovú úlohu. Čo potrebujme vyriešiť, je pohľad 
Danky z rakety.

Z pohľadu Danky však musíme zobrať do úvahy dva efekty 
podobne ako pri GPS navigácii. Jeden efekt je ten známy, 
že Jankine hodinky idú pomalšie v dôsledku rýchleho po-
hybu Zeme vzhľadom na raketu. Druhý efekt je o niečo dô-
myselnejší a chce dávku predstavivosti. Raketa sa otočí tak, 
že najprv začne brzdiť, zastaví sa, a potom zrýchli opačným 
smerom. Pri tomto procese Danka pocíti prudkú silu ťaha-
júcu ju smerom od Zeme. Ako sme si povedali, táto sila je 
na nerozlíšenie od gravitácie. Či budeme hovoriť o brzdení 
rakety, alebo si miesto toho domyslíme gravitáciu, zákony 
budú rovnaké.

Danka v okamihu otáčania akoby stála v rakete na akejsi 
fiktívnej planéte a Janka je ďaleko od nej. Jankine hodinky 
pôjdu rýchlejšie a Dankine hodinky pomalšie v dôsledku fik-
tívnej gravitácie. Efekty špeciálnej a všeobecnej teórie relati-
vity sa navzájom bijú a podrobný výpočet by ukázal, že pre-
váži druhý efekt, ktorý silno prevážil aj v prípade satelitných 
hodín. Výsledkom je to, že z pohľadu Danky pôjdu Jankine 
hodinky dopredu. Obe dvojčatá sa tak zhodnú na tom, že keď 
sa stretnú, mladšia bude Danka.

Zakrivenie svetla v rakete

Myšlienkový experiment nás priviedol k záveru, že čas 
v blízkosti zemskej gravitácie plynie pomalšie. Skúsenosti zo 
špeciálnej teórie relativity nás vedú k otázke, či sa nemenia 
aj priestorové vzdialenosti v blízkosti planét. Uvažujme ešte 
raz zrýchľujúcu raketu. V jednom okamihu voľne poletujúci 
kozmonaut mimo rakety zasvieti baterkou do bočného okna 
rakety a vidí lúč svetla prejsť rovno naprieč zrýchľujúcou ra-
ketou. Za čas, kým svetlo prejde raketou, raketa sa o kúsok 
posunie a svetlo vyjde z okna umiestneného nižšie.

Pozorovateľ vnútri rakety vidí raketu stáť a lúč svetla prejde po dráhe 
zakrivenej smerom nadol, proti zrýchleniu rakety

Pozorovateľ v rakete podľa toho usudzuje, že svetlo má v zrýchľujúcej 
rakete alebo v gravitačnom poli zakrivenú dráhu
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Gravitačná šošovka

Pozorovanie známe ako Eddingtonov experiment ukázalo, 
že svetlo je v gravitačnom poli skutočne zakrivené. Dňa 29. 
mája 1919 sa dalo pozorovať úplné zatmenie Slnka. Túto prí-
ležitosť využili astronómovia pre pozorovanie hviezdy, ktorú 
sme v ten čas mohli vidieť blízko Slnka a vďaka zatmeniu 
Slnka bolo možné zachytiť jej slabšie svetlo.

Hviezda sa objavila kúsok inde, než by astronómovia pod-
ľa hviezdnej mapy očakávali. Tento jav je možné vysvetliť 
tak, že Slnko svojou silnou gravitáciou zakrivilo lúč svetla 
a hviezda sa zdanlivo objavila inde. Slnko sa tak správa po-
dobne ako šošovka ohýbajúca svetlo. Presné merania číselne 
potvrdili Einsteinovu predpoveď.

Prečo najkratšia dráha nie je rovná čiara

Zakrivenie dráhy svetla však v našej klasickej predstave spô-
sobuje nejasnosti. Podľa zákonov optiky vieme, že svetlo 
sa vždy šíri po takej dráhe, ktorú prejde za najkratší čas. Zo 
skúseností vieme, že z jedného bodu do druhého sa najrých-
lejšie dostaneme po rovnej čiare, pokiaľ nám v ceste nestoja 
prekážky. Svetlo by sa tak malo vo vákuu šíriť rovno. Ako 
pripustiť, že najkratšia dráha nie je rovná čiara?

Od narodenia pozorujeme tento svet a vytvorila sa nám 
priestorová predstavivosť, ktorú považujeme za samozrejmú. 
Už od začiatku základnej školy sa učíme najprirodzenejšiu 
geometriu, s akou sa v živote stretávame – euklidovskú ge-
ometriu. Preložením pravítka dvoma bodmi vieme zostrojiť 
práve jednu priamku a dve rovnobežné priamky sa nikde ne-
pretnú. Je ťažké predstaviť si, že geometria nášho priestoru 
môže byť iná. Aby sme pochopili inú možnú geometriu, uva-
žujme rozprávkové ploché bytosti, nazvime ich „plocháče“, 
žijúce iba na povrchu balóna. Taký plocháč sa vie orientovať 
len na povrchu balóna a nevidí nič okolo neho. Povrch balóna 
je dvojrozmerný priestor. Tak ako my poznáme iba tri rozme-
ry a nepoznáme štvrtý (dokonca nám úplne zlyháva fantázia 
pri pokusoch predstaviť si štvrtý rozmer), plocháč pozná len 
dva rozmery a nepozná tretí rozmer. Preto iba letmým pohľa-
dom nezistí, že žije na zakrivenom povrchu. Môže sa však 

po povrchu balóna voľne pohybovať a keď pôjde dostatočne 
dlho rovno za nosom, prekvapený sa vráti na to isté miesto, 
odkiaľ prišiel. Z toho by mohol vydedukovať, že povrch, na 
ktorom žije, je zakrivený. Existuje aj iný spôsob, ako prísť 
na to, že priestor je zakrivený. Plocháč si na povrchu balóna 
nakreslí trojuholník a skúsi určiť jeho obsah. 

My zvonku vidíme, že obsah trochu „nafúknutého“ troju-
holníka je o niečo väčší ako obsah pre nás typického troju-
holníka s rovnakými dĺžkami strán. Plocháč vo svojom svete 
však vidí strany trojuholníka ako rovné. Presným meraním 
nájde pravidlo pre obsah trojuholníka, ktoré bude odlišné od 
nášho štandardného pravidla strana krát výška delené dvomi. 
Inými slovami, na povrchu balóna platí iná, neeuklidovská 
geometria.

Podobným spôsobom môže byť zakrivený aj náš trojroz-
merný priestor, v ktorom žijeme, len to priamo nemusíme 
vidieť. Čo viac, nedokážeme si to ani predstaviť. Na pred-
stavu zakriveného dvojrozmerného povrchu sme potrebo-
vali trojrozmerný balón. Podobne na predstavu zakriveného 
nášho priestoru by sme potrebovali štvrtý rozmer. Na zákla-
de našich skúseností vieme povedať, že priestor okolo nás je 
s veľkou presnosťou euklidovský. Dráha svetla však ukázala, 
že iná geometria platí v okolí planét a hviezd, ako aj zrýchľu-
júcej rakete. Je to taká zvláštna geometria, že najkratšia spoj-
nica dvoch bodov nie je rovná čiara. Ak napnete špagát, bude 
mierne zakrivený.

Pre vizuálnu predstavu nám opäť pomôže analógia dvoj-
rozmerného priestoru. Predstavme si veľkú napnutú gumenú 
plochu a budeme na ňu ukladať gule rôznych veľkostí a hmot-
ností. Okolo každej gule sa vytvorí preliačenina, u tých ťaž-
ších hlbší lievik.

Gumená plocha predstavuje dvojrozmerný svet plocháčov 
a je zakrivená pomocou gulí podobne, ako planéty zakrivujú 
náš priestor. Keď plocháč pôjde rovno za nosom v okolí takej 
preliačeniny, očividne nepôjde po priamke, ale preliačenina 
ho vtiahne a zakriví jeho dráhu podobne ako planéta zakri-
vuje svetlo. Najkratšia dráha v životnom priestore plocháča 
teda nie je priamka. Takže je pravda, že svetlo ide vždy po 
najkratšej dráhe, ale nemusí to byť rovná čiara jednoducho 
preto, že priestor, v ktorom sa svetlo šíri, je zakrivený. Keďže 
v okolí planét sa mení čas aj priestor, celkovo sa dá hovoriť 
o zakrivenom časopriestore alebo, rovnako dobre, priestoro-
čase. Zakrivenie časopriestoru konečne vysvetlilo hlavolam 
astronómov, že dráha planéty Merkúr je elipsa, ktorá sa z vte-
dy nepochopiteľných dôvodov otáča.

Tu sa vynára ďalšia zvedavá otázka, prečo gravitácia spô-
sobuje zakrivenie priestoru. Pýtajme sa opačne. Nie gravitá-
cia spôsobuje zakrivenie, ale náš priestor je zakrivený, a to 
sme vlastne od čias Newtona pomenovali ako gravitáciu. Za-
viedli sme síce pojem gravitácia, ale nevedeli sme, čo to je. 

Fyzika Fyzika
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Slnko priťahuje planéty preto, že samotná hmota Slnka je za-
krivený priestor, akási pre nás nepredstaviteľná preliačenina, 
a planéty sa voľne pohybujú „rovno za nosom“ po najkratších 
dráhach, ktoré však nie sú rovné čiary, ale obežnice. Samot-
ná existencia hmoty je teda chápaná ako zakrivenie priesto-
ru. My a všetka hmota okolo nás sme odlišnou geometriou. 
Tam, kde je priestor zakrivený, je našimi zmyslami vnímaná 
hmota. Nasledujúcu otázku, prečo vôbec existujú v našom 
priestore takéto zakrivenia, nechávame ako otvorenú otázku 
pre vedu, filozofiu alebo vieru, alebo odpovieme antropickým 
princípom: Ak by bol priestor rovný, nebola by v ňom hmota, 
neboli by sme tu a nemohli by sme sa túto otázku pýtať.

Čierne diery

Keď hviezda vyhasína, klesajú odstredivé sily v jej plynovom 
zložení a vplyvom gravitácie sa stláča. Vonkajšie vrstvy voľ-
ne padajú do centra hviezdy. Ak je jej hmotnosť dostatočne 
veľká a stlačí sa do relatívne malého polomeru, stane sa z nej 
čierna diera. Pozrime sa na čierne diery z pohľadu všeobec-
nej teórie relativity. Čím je hviezda hustejšia a sústredená do 
menšej oblasti, preliačenina v priestore je stále užšia a hlbšia. 
Keď sa stane tak hlbokou, že pod istou kritickou hranicou 
z nej neunikne svetlo ani žiaden blízko letiaci objekt, stáva sa 
čiernou dierou. Každý objekt, ktorý spadne do čiernej diery, 
uviazne v tomto „priestorovom lieviku“ a odtiaľ niet návra-
tu von. Astronomické pozorovania vedú k predpokladu, že 
veľké čierne diery o hmotnosti niekoľkých miliónov Sĺnk sa 
nachádzajú v centrách galaxií vrátane tej našej.

Čierne diery sú príťažlivé pre mnoho magických vlastností, 
ktoré akoby sa vymykali z tohto sveta. Ako sme zistili, v blíz-
kosti gravitácie pomalšie plynie čas. Pre čierne diery s extrém-
ne silnou gravitáciou toto platí dvojnásobne. Spomalenie času 
je také, že čas sa pretiahne do nekonečna. Ak budete voľne 
padať do čiernej diery, pozorovateľ na Zemi nikdy neuvidí 
ako do nej spadnete, pretože pád bude trvať večnosť. Neuvidí 
to teda ani ďalšia generácia, ani žiaden živý tvor po celú dobu 
existencie vesmíru. Z vášho pohľadu však plynie váš čas úpl-
ne normálne, ale naopak všetky deje mimo čiernej diery uvi-
díte zrýchlene. Vek vesmíru sa skráti na okamih a uvidíte zá-
blesk kompletne celej budúcnosti. No do nej už niet návratu.

Červie diery

Predstavte si červa, ktorý lezie po povrchu jablka a skráti si 
cestu tak, že sa prehryzie cez jablko. Odtiaľ vzniklo pome-
novanie červia diera. Všeobecná teória relativity pripúšťa aj 
také zakrivenie priestoru, že dva hlboké lieviky tvoriace dve 
čierne diery sa na koncoch stretnú a spoja sa, čím vytvoria 
akúsi skratku v priestore. 

Hypotetickou červiou dierou by sme si teoreticky mohli 
skrátiť cestu medzi dvoma vzdialenými bodmi vesmíru tak, 
že vojdeme do červej diery a z druhej diery vyjdeme von. Za 
okamih sa tak objavíme na inom mieste bez toho, aby sme 
museli cestovať priestorom.

Einsteinova rovnica a atómová bomba

V opise času a priestoru sa teória relativity nekončí. Najzná-
mejšia Einsteinova rovnica E mc= 2  spojila dva dovtedy 
odlišné pojmy – hmotnosť a energiu. Najprv si objasníme, 
čo môžeme chápať pod pojmom hmotnosť telesa. Napríklad 
hmotnosť auta vieme zmerať dvoma spôsobmi. Pri štandard-
nom vážení auta váhou využívame pôsobenie gravitačnej sily. 
Čím je hmotnosť auta väčšia, tým silnejšie je priťahované 
k zemi, a to priamou úmerou. Vzťah medzi silou a hmotnos-
ťou poznáme ako F mg= . To nám umožňuje okalibrovať 
stupnicu na váhe a načrtnúť dieliky kilogramov. Iný spôsob 
ako odvážiť auto využíva zrýchlenie. Vieme, že auto so silnej-
ším motorom dokáže vyvinúť väčšie zrýchlenie. Čím väčšia 
sila tlačí auto dopredu, tým viac zrýchľuje. Isaac Newton na-
písal zákon F ma= , teda tou konštantou úmernosti medzi si-
lou a zrýchlením je práve hmotnosť telesa. Tu si treba uvedo-
miť, že Newton tento zákon nijakým spôsobom neodvodil, ale 
objavil ako postulát, teda zákon platný v tomto svete na zákla-
de pozorovania. Hmotnosť auta zistená vážením a zrýchlením 
teda z princípu nemusia byť rovnaké, pretože ide o celkom iný 
spôsob merania a je skôr prekvapením, že v oboch prípadoch 
ide o tú istú veličinu. Ani najpresnejšie merania nenašli žiadnu 
odchýlku. Einstein nahradil Newtonov postulát spomenutým 
princípom ekvivalencie, keď dal do rovnosti pojmy gravitácia 
a zrýchlenie. Pokiaľ sú účinky gravitácie a zrýchlenia rovnaké 
a nemožno ich rozlíšiť, potom hmotnosť meraná jedným aj 
druhým spôsobom musí vyjsť rovnaká.

Ešte pri formulovaní špeciálnej teórii relativity prišiel Ein-
stein na ďalší dôsledok čarovnej rýchlosti svetla, že pohybu-
júce sa teleso má väčšiu hmotnosť. Tento efekt je v súčasnosti 
výrazný vo Veľkom hadrónovom urýchľovači LHC. Častice 
tam dosahujú rýchlosť 99,999999 % rýchlosti svetla a zväč-
šia svoju hmotnosť až 7 500-krát. Odkiaľ sa však berie táto 
hmotnosť? Aby sme teleso urýchlili na istú rýchlosť, musí-
me mu dodať kinetickú energiu. Einstein odvodil, že nárast 
hmotnosti telesa priamo súvisí s dodanou energiou. To ho 
viedlo k odvážnemu tvrdeniu, že hmota a energia je tá istá 
vec, len sa prejavuje v inej podobe. To znamená, že energiu 
možno premieňať na hmotu a naopak. 

Fyzika Fyzika
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Vzťah medzi energiou a hmotnosťou je
E mc= 2 ,

kde energiu E premieňame na hmotnosť m a c je rýchlosť 
svetla. Každé teleso má nejakú hmotnosť, aj keď je v po-
koji. Ak by sa táto hmotnosť premenila na energiu, nepred-
staviteľná rýchlosť svetla v Einsteinovej rovnici spôsobí 
ešte nepredstaviteľnejšiu energiu (rýchlosť svetla dokonca 
vystupuje na druhú). Práve pri štiepení atómového jadra sa 
nezachováva hmotnosť. Ťažké jadro sa rozpadne na dve ľah-
šie jadrá, ktoré majú v súčte menšiu hmotnosť ako pôvodné 
jadro. Hmotnosť, ktorá sa zdanlivo niekam stratí, sa premení 
na energiu. Einstein teda predpokladal, že v atómovom jadre 
sa skrýva potenciál a pri jeho štiepení sa môže naraz uvoľ-
niť veľké množstvo energie. Štyridsať rokov od publikovania 
Einsteinovej rovnice, v roku 1945, sa teórie stali realitou, keď 

projekt atómovej bomby ukázal silu energie pochádzajúcej 
z malého množstva hmoty. Ďalšie technológie umožnili túto 
energiu uvoľňovať pomaly a postaviť atómové elektrárne.

Spoznali sme všetky dôležité javy špeciálnej a všeobecnej 
teórie relativity. Vidíme, že obe teórie sú postavené na jed-
noduchých princípoch. Náročné bolo dať všetky spomenu-
té myšlienkové experimenty do exaktnej matematickej reči. 
Kým špeciálna teória relativity vystačí so základoškolskou 
matematikou a vzorce pre spomalenie času a skrátenie vzdia-
leností je možné ľahko odvodiť priamo z myšlienkových ex-
perimentov, jej mladšia sestra, všeobecná teória relativity, je 
postavená na vysokej matematike týkajúcej sa opisu zakrive-
ného priestoru, s ktorou Einstein zápasil desať rokov.

Andrej Osuský

Fyzika Biológia

ZAUJÍMAVÉ VIDEÁ
„Komodský drak“ na love

Na tomto videu uvidíte najmohutnejšieho súčasného plaza 
varana komodského priamo v akcii – pri love byvola. Varan 
komodský dorastá do dĺžky až 3,5 m a po nažraní môže vážiť 
až 150 kg. Vyskytuje sa na Komode a ďalších piatich ostro-
voch patriacich k Indonézii. Pri love koristi používa dva typy 
útoku – buď sa do nej silno zahryzne a rotačným pohybom 
jej vytrhne veľký kus mäsa a korisť umiera na vykrvácanie, 
alebo ak je menej úspešný, korisť len mierne poraní svoji-
mi ostrými zubami. To ale stačí na jej usmrtenie, pretože ich 
sliny obsahujú minimálne 50 skupín baktérií, ktoré spôsobia 
obeti ťažkú infekciu. Sami sú voči nim imúnni – keď varan 
počas súboja poraní iného varana, jeho imunitný systém si 
s infekciou hravo poradí. 

http://www.youtube.com/watch?v=q7CQInAXoqY

Hlbokomorská chobotnica naživo

Pekné zábery chobotnice Vampyroteuthis infernalis, ktorú 
bežne v mori nestretnete – žije až 1 000 metrov pod morskou 
hladinou. Nie je to tak úplne chobotnica, ale niečo medzi cho-
botnicou a kalmárom, jediný žijúci zástupca svojho rodu. Bu-
dete ju vidieť pri plávaní, dýchaní a obrane pred nepriateľom 
a dozviete sa aj, ako je adaptovaná na nízku koncentráciu ži-
votne dôležitého kyslíka. Video je v anglickom jazyku. 

http://www.youtube.com/watch?v=q5ZQH2Uzpew

Temnota oceánu

Chcete nazrieť do sveta, ktorý je pre väčšinu ľudí nedostup-
ný? Oceánske hlbiny tvoria približne dve tretiny našej plané-
ty a hoci je to nehostinné prostredie, nie je bez života. Veľa 
druhov živočíchov sa adaptovalo na život v temnom svete, 
kde prežiť znamená vidieť a nebyť videný. Uvidíte unikátne 
zábery mnohých exotických druhov, napríklad kolóniu me-
dúz na „retiazke“ dlhej 14 metrov, najväčšie zuby v oceáne, 
ktoré sú také veľké, že ich majiteľ nemôže zavrieť ústa, a ži-
vočícha, ktorý inšpiroval tvorcov filmu Votrelec. Skutočnou 
perličkou je prichytenie samca hlbokomorskej ryby Melano-
cetus johnsoni, ktorý nájde 10-krát väčšiu samičku a splní 
svoju úlohu – zahryzne sa jej do brucha a ostane k nej pri-
chytený. Po určitej dobe s ňou splynie, prepoja sa im krvné 
obehy a on jej bude až do smrti dodávať spermie.

http://www.youtube.com/watch?v=W9Er4dpUfrM
http://www.youtube.com/watch?v=00YJIyoZ56U

Lenka Veselovská
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Horúce peklo a ľadové kráľovstvo

Zlá diera

V ĎALŠOM ROČNÍKU ČASOPISU NÁJDETE

Skvosty v rastlinnej ríši

Niels Bohr –
majster v domýšľaní problémov

Vynálezy majstra Leonarda

Nie je čiara ako čiara II.



POZVÁNKA NA LETNÚ ŠKOLU 
MODERNÝCH UČITEĽOV

Keď.sa.zíde.správna.partia.ľudí.nadchnutých.pre.dobrú.vec,.
nemôže.to.nikdy.dopadnúť.zle..A.keď.sa.zíde.partia.učiteľov.
zapálených. vzájomne. sa. inšpirovať. a. načerpávať. nové. po-
znatky. o. inovatívnych.metódach. vo. vyučovaní,. nemôže. to.
dopadnúť.inak.ako.skvele..Patríte.medzi.takýchto.ľudí.a.roz-
mýšľate,.ako.stráviť.v.lete.pár.dní.inak.ako.len.pasívnym.od-
dychom?.Cítite.tu.spriaznené.duše.a.chcete.patriť.medzi.ne?
Tak.vám.ponúkame.riešenie..Ním.je.už.tretí.ročník.Letnej.

školy.Moderných.učiteľov.2010..Stretávajú.sa.tu.nadšení.ino-
vatívni.ľudia,.ktorí.sem.chodia.nielen.za.oddychom,.ale.hlav-
ne.za.tvorivou.atmosférou,.ktorá.tu.vládne..Na.prednáškach.
tu.načerpáte.veľa.nových.poznatkov,.ktoré.môžete.ihneď.aj.
uplatniť.v.praxi.
K. zaujímavým.budú. určite. patriť. prednášky.Tipy. a. triky.

v.PowerPointe,.Noví.žiaci.–.aké.výzvy.prinášajú,.Škola.ro-
dinných.financií,.Daltonské. vzdelávania,. Svet. v. nákupnom.
košíku,.Ako.propagovať.svoj.predmet.pred.žiakmi,.Hodno-
tenie.a.preverovanie.vedomostí.žiakov,.Hodnotiace.stratégie.
a.Prírodovedné.pokusy.a.videá.
Na.seminároch.a.burzách.nápadov.vládne.vždy.čulý.ruch,.

tu.sa.preberajú..nové.metódy.tvorby.projektových.vyučovaní,.
rozhýbe. sa.Lego. či. obrázky..Máte. výtvarný. talent. a. či. iné.
umelecké. vlohy?. Tie. iste. uplatníte. na. dramatických. alebo.
výtvarných. tvorivých.dielňach.pod.vedením.renomovaných.
lektorov..Chcete.sa.naučiť.fotografovať.a.upravovať.fotogra-
fie?.Aj.to.je.na.letnej.škole.možné..Práca.s.kamerou,.úprava.
videa?.To.tu.sa.ľahko.môžete.naučiť.vo.videokrúžku.

A. ak. vám.náhodou. ostane. voľný. čas,.môžete. ho. aktívne.
využiť.pohybom.alebo.ponamáhať.rozum.pri.rôznych.spolo-
čenských.hrách..Tiež.vás.pozveme.na.výlet.do.okolia,.ktoré.
tu.ponúka.veľa.možností.
Podrobné.informácie.nájdete.na.webovej.stránke.

www.p-mat.sk
a.prihlášku.nájdete.na.stránke.

www.p-mat.sk/lsmu2010.
Každý.účastník,. ktorý.v.prihláške.uvedie,. že. sa. o.Letnej.

škole.Moderných.učiteľov.2010.dozvedel.z.článku.v.časopi-
se.Mladý.vedec,.získava.štipendium.na.letnú.školu.vo.výške.
100.eur.

Viera Maríková

3. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

Aj. tento. rok. vyhlasujeme. fotografickú. súťaž. pre. čitateľov.
časopisu.Mladý.vedec..Tento.rok.môžete.súťažiť.v.dvoch.ka-
tegóriách.–.Mladí.vedci.na.cestách.a.Voľná.tvorba..V.prvej.
kategórii.budú.súťažiť.fotografie,.na.ktorých.budete.spolu.so.
svojím.časopisom.Mladý.vedec..V.druhej.kategórii.môžete.
súťažiť.s.ľubovoľnou.vlastnou.fotografiou.
Súťaže.sa.môže.zúčastniť.každý.čitateľ.časopisu.Mladý.ve-

dec..Do.jednej.kategórie.môže.jedna.osoba.zaslať.maximál-
ne.tri.fotografie,.pričom.ocenenená.môže.byť.najviac.jedna.
z.nich..Zapojením.sa.do.súťaže.súhlasíte.so.zverejnením.svo-
jich.fotografií.na.stránkach.časopisu.Mladý.vedec.a.na.webo-
vých.stránkach.www.mladyvedec.sk.bez.nároku.na.honorár..
Svoje.fotografie.v.rozlíšení.minimálne.1024.x.768.pixelov.

nám.zasielajte.do.5..septembra.2010.e-mailom.na.adresu.
fotosutaz@mladyvedec.sk.

Maximálna.veľkosť.jednej.fotografie.je.10.MB..Ku.každej.
zasielanej. fotografii. pripojte. jej. názov,.meno. autora. a. kon-
taktné.údaje..V.prípade.akýchkoľvek.otázok.nás.kontaktujte.
na.uvedenej.e-mailovej.adrese.


