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Milí čitatelia!

Po dlhšom čase sa k vám opäť dostáva ďalšie číslo časopisu. 
Možno ste si aj vy všimli výpadok našich webových stránok. 
Na ich obnove intenzívne pracujeme, aby boli do konca roka 
opäť plne k dispozícii vrátane kompletného archívu jednotli-
vých čísel časopisu. Keďže objednávky časopisu boli evido-
vané prostredníctvom nášho servera, chvíľu trvalo, kým sme 
ich opäť skompletizovali. Ale poďme sa už venovať aktuál-
nemu číslu časopisu.

Začnem od jeho konca – na 4. strane obálky nájdete vy-
hodnotenie 3. ročníka našej fotografickej súťaže. Na 6. stra-
ne zase nájdete riešenie a vyhodnotenie krížovky z minulého 
čísla. Výhercom v oboch súťažiach blahoželáme a posielame 
im spolu s týmto časopisom aj vecné ceny.

Tento rok organizujeme už štvrtý ročník korešpondenčnej 
súťaže, do ktorej sa môžu zapojiť všetci žiaci základných 
a stredných škôl na Slovensku. Dúfame, že sa vás do nej za-
pojí čo najviac, pretože opäť máme pre vás pripravené kniž-
né aj neknižné ceny. Pre súťaživých čitateľov zameraných na 
matematiku prinášame aj zadania súťažných úloh korešpon-
denčného seminára MATMIX a informácie o súťaži Matboj. 
Pre biológov a ekológov sú to zase súťaže Oči na stopkách 
a Hodina s ekostopou. Pre nesúťaživé typy uverejňujeme aj 
článok o tom, ako sa nebezpečné kvasinky chránia pred lie-
čivami.

V tomto čísle nájdete pokračovania seriálov Rastliny okolo 
nás, Skvosty v rastlinnej ríši, Operence okolo nás, dokonču-
jeme aj článok o krivkách Nie je čiara ako čiara. V seriáli 
o slovenských jaskyniach sa budeme venovať Bystrianskej 
a Dobšinskej ľadovej jaskyni. Bridžistom je opäť určená jed-
na dvojstrana, na ktorej sa v tomto čísle budeme venovať rôz-
nym obranným stratégiám. V niekoľkých najbližších číslach 
sa budeme venovať novému seriálu – Vynálezy majstra Le-
onarda, v ktorom si postupne priblížime jednotlivé vynálezy 
Leonarda da Vinci. Tento seriál bude tematicky viazaný na 
jednotlivé oblasti, ktorým sa da Vinci počas svojho plodného 
života venoval. 

O viacerých neštandardných výskumoch, nad ktorými sa 
určite pousmejete, a ich výsledkoch sa dočítate v článku Ig 
Nobelove ceny. Zábave sa venuje aj článok Optické hračky 
19. storočia, v ktorom sa oboznámite s prístrojmi, s ktorými 
si ľudia krátili dlhé chvíle v minulosti, keď ešte nemali tele-
vízory ani iné podobné prístroje.

V seriáli o osobnostiach sa v tomto čísle venujeme dvom – 
významnému matematikovi Josephovi Louisovi Lagrangeovi 
a filozofovi Michelovi Montaigneovi.

V najbližších dňoch sa uskutoční konferencia Quo vadis 
vzdelávanie k vede a technike na stredných školách, na kto-
rej budem prezentovať aj časopis Mladý vedec. Zároveň sa 
paralelne s týmto podujatím organizuje aj celoštátna súťažná 
prehliadka vedeckých a technických projektov žiakov stred-
ných škôl o Cenu Scientia Pro Futuro 2010. S najzaujímavej-
šími príspevkami sa v prípade záujmu ich autorov zoznámite 
v najbližších číslach časopisu.

Martin Hriňák
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Čriepky zo života majstra Leonarda

Leonardo da Vinci (1452 – 1519) je považovaný za všestran-
ne nadaného renesančného génia, ktorý vytvoril jedinečné 
diela nielen ako maliar a sochár, ale aj ako vynálezca, staviteľ 
či architekt. A práve jeho vynálezy z rôznych oblastí ľudskej 
činnosti sú predmetom nášho záujmu.

Leonardo sa narodil v Anchiane v blízkosti mesta Vinci, 
vyrastal však vo Florencii, kde od roku 1466 študoval u sláv-
neho Andreu del Verrochia. Počas svojej kariéry pracoval na-
príklad pre milánskeho vojvodu Lodovica Sforzu, nakrátko 
sa uchytil aj v službách Cesara Borgiu. Nejaký čas strávil na 
cestách, niekoľko rokov žil dokonca v Ríme, ale napokon sa 
opäť vrátil do Florencie. Od roku 1516 pracoval pre francúz-
skeho kráľa Františka I. Až do smrti potom žil a pracoval na 
kráľovskom zámku Amboise vo Francúzsku. Jednou zo zau-
jímavostí, ktoré sa s ním spájajú, je, že počas celého života 
bol vegetariánom.

Leonardo da Vinci – autoportrét (červená krieda)

Atlantský kódex (Codex Atlanticus)

Toto unikátne dielo je zbierkou 401 grafických listov s roz-
mermi 65 cm x 44 cm, na ktorých sú zachytené Leonardove 
stroje, zbrane a iné technické zariadenia. Koncom 16. sto-
ročia ho zostavil sochár Pompeo Leoni. Názov je odvode-
ný od formátu listov, ktorý pripomína strany atlasu. Kódex 
dokumentuje Leonardove práce z mechaniky, matematiky, 
botaniky, chémie, geografie a anatómie. Vysvetľuje autorove 
myšlienky pomocou bájok, rozprávok a filozofických úvah. 
Obsahuje aj úvahy o svetle, optike, perspektíve a konštrukč-
ných a stavebných materiáloch. Originálne nákresy väčšiny 
vynálezov, o ktorých sa postupne zmienime, sú súčasťou 
tohto jedinečného diela.

Atlantský kódex predstavuje najrozsiahlejšiu zbierku Leonardových 
archov

Leonardove technické vynálezy

Keby sme chceli roztriediť všetky vynálezy Leonarda da Vin-
ci, mohli by sme vytvoriť niekoľko základných kategórií:

• Vojnové stroje 
• Lietajúce stroje
• Vodné stroje a zariadenia
• Pracovné stroje
• Scénické zariadenia
• Hudobné nástroje

Vojnové stroje

Poďme sa najskôr bližšie pozrieť na vojnové stroje, ktoré na-
vrhol da Vinci. Jeho zbrane mali slúžiť prevažne na obranné 
účely. Počas Leonardovho života sa na území dnešného Ta-
lianska neustále bojovalo. Jednotliví šľachtici medzi sebou 
súperili aj v tom, aké nové účinné zbrane postavia proti svo-
jim protivníkom. Za týmto účelom si najímali rôznych zbro-
járskych majstrov, v konkurencii ktorých sa Leonardo ukázal 
ako jeden z najoriginálnejších. Medzi jeho najzaujímavejšie 
návrhy zbraní patria balestra, obrnený voz, obrnená loď, bo-
jové vozy, varhanové delá, katapult, ochranné prvky na hrad-
by alebo model „dokonalej“ pevnosti. 

Treba ešte poznamenať, že väčšina Leonardových vynále-
zov nebola za jeho života postavená a odskúšaná. V nedávnej 
minulosti i v súčasnosti sa však objavilo veľa nadšencov, kto-
rí sa snažia tieto stroje skonštruovať a overiť tak ich funkč-
nosť. 

Balestra

Balestra (prípadne balistra) bola strelná zbraň, akási „maxi-
kuša“. Základom tejto zbrane bol pružný drevený luk pozo-
stávajúci z viacerých častí, ktorý mal rozpätie asi 13 m. Ba-
lestra sa napínala pomocou skrutky a sústavy navijakov. Celé 
zariadenie bolo mobilné, pretože bolo umiestnené na podvoz-
ku so šiestimi kolesami. Kvôli zvýšeniu stability pri samotnej 
streľbe boli všetky kolesá sklonené. Ako strelivo mali slúžiť 
najmä kamenné gule rôznej veľkosti. 

VYNÁLEZY MAJSTRA LEONARDA I.

Technika Technika

2



Technika Technika

Arch Atlantského kódexu, na ktorom je nakreslená balestra  
a ilustrovaná jej činnosť a obsluha

Zmenšený drevený model balestry zhotovený talianskymi nadšencami

Obrnený voz

Krytý obrnený voz je typickou ukážkou návrhu zbrane, ktorý 
čerpal námet v antickom odkaze. Klasický model takéhoto 
typu vozu bol známy už v stredoveku. Jeho „pancier“ pripo-
mínal korytnačku. Leonardo inovoval tento voz najmä návr-
hom originálneho hybného mechanizmu, ktorý by poháňali 
ľudia alebo zvieratá a navrhol rozmiestnenie strelných zbraní 
po celom obvode voza. Leonardo nám zanechal niekoľko ná-
kresov, na ktorých je okrem celkového vzhľadu voza zachy-
tené aj jeho vnútorné usporiadanie a informácie o kolesách 
a súkolesiach, ktoré uvádzajú celé zariadenie do pohybu.

Tento bojový voz navrhol Leonardo da Vinci na základe 
objednávky milánskeho vojvodu. Voz mal byť vybavený pod-
vozkom na kole-
sách a och ranným 
kry tom. Na kuže-
ľovej platforme 
sú umiestnené 
de lá smerujúce 
na všetky strany, 
v hor nej časti sa 
na chádza „riadia-
ca veža“. Tento 
voz býva často 
oz načovaný ako 
pred chodca mo-
derného tanku.

Obrnená loď

Ďalším zaujímavým návrhom je obrnená loď, ktorá sa vyzna-
čuje moderným aerodynamickým tvarom. Loď je vybavená 
pevným kovovým taranom umiestneným tesne pod hladinou 
vody. Taran bol hlavnou zbraňou lodí už v staroveku. Bol to 
zvyčajne mohutný drevený trám (neskôr okovaný meďou 
alebo celý kovový), ktorý slúžil na rozrazenie bočných stien 
nepriateľskej lode, do ktorej potom vnikala voda a loď sa 
potopila. Uvedený spôsob boja sa označuje ako taranovanie 
alebo taran. Pohon je zabezpečený bez použitia plachiet. Loď 
poháňajú veslári chránení obrannými štítmi. Delá na palube 
sú zamaskované odklápacími zariadeniami, ktoré slúžia zá-
roveň ako kryty pre posádku. Vysoká rýchlosť lode zvyšuje 
účinnosť zrážky s napadnutým plavidlom.

Model obrnenej lode s taranom a delom

Vojnové vozy

Ďalšou klasickou antickou inšpiráciou sú vojnové vozy ťaha-
né koňmi. Nákresy zhotovil Leonardo počas svojho pobytu 
v Miláne. Vo všeobecnosti sú považované za nevšedné a veľ-
mi okázalé. Tieto vozy boli predvedené milánskemu vojvo-
dovi Lodovicovi Sforzovi. Sú vybavené kolesami s ostňami, 
ktoré umožňujú aj pohyb v ťažkom teréne. Samotnú zbraň 
tvoria nebezpečné kosáky, ktoré rotujú okolo zvislej osi. 
Nákresy vojnových vozov sú spracované dramaticky – do-
pĺňajú ich aj obrazy zvierat či mŕtvych nepriateľov. Napriek 
všetkému boli Leonardove návrhy prijaté ako nereálne a fan-
tazmagorické. Nejaký čas boli viac ako Leonardo uznávaní 
iní vynálezcovia, ktorí boli možno menej geniálni, ale o čosi 
pragmatickejší.

Model vojnových vozov s nebezpečnými kosákmi
Model Leonardovho obrneného voza
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Varhanové delá

V Leonardovej dobe patrili medzi najmodernejšie výstrelky 
vo vojenskej oblasti rôzne druhy palných zbraní. Aby vyná-
lezcovia zaujali svojich prípadných budúcich zamestnávate-
ľov, snažili sa prinášať praktické vylepšenia a nové netradičné 
riešenia. Jedným z takýchto originálnych návrhov boli práve 
Leonardove varhanové delá, ktoré umožňovali strieľať sal-
vou jedným smerom alebo vystreliť viac 
striel rôznymi smermi. Všetky hlavne boli 
umiestnené na jednom podvozku. V zad-
nej časti sa nachádzala kľuka, pomocou 
ktorej mohla obsluha meniť sklon hlavní, 
čo umožňovalo upraviť dĺžku a výšku vý-
strelu. Delo malo značný dostrel, ale celé 
zariadenie bolo pomerne zložité a najmä 
časovo náročné na nabíjanie a obsluhu. 

Tri rôzne Leonardove návrhy varhanových diel z Atlantského kódexu  
a detail jedného z nich

Katapult

Katapult sa používal v časoch Leonarda už len minimálne, 
napriek tomu majstra fascinoval a venoval mu pozornosť. 
Jeho návrh vznikol na základe štúdií pružín a ich vlastností. 
Funkciu pružiny vykonávali ohybné drevené oblúky, pričom 
existujú viaceré varianty s rôznymi obmenami pružinového 
mechanizmu. Leonardo na nákresoch jedinečným spôsobom 
znázornil svoje myšlienky, pričom sa zjavne sústredil práve 
na samotný pružinový mechanizmus. Jeho katapult mohol 
páliť aj zápalné strely a mal veľký dostrel. Výhodou bola aj 
pomerne ľahká manipulácia.

Leonardov nákres katapultu v Atlantskom kódexe

Model pružinového katapultu

Ochrana hradieb

Na ochranu hradieb pred útočiacimi nepriateľmi navrhol Le-
onardo dômyselný ochranný systém. Išlo o skutočne originál-
ny fortifikačný prvok, ktorý by slúžil na odrážanie rebríkov 
pri útoku na hradby. Výhodou tohto obranného systému bolo, 
že sa dal použiť aj opakovane a bolo možné ho kedykoľvek 
rozobrať a opäť poskladať. Systém bol dobre chránený sa-
motnými hradbami. Ovládaný bol pomocou rumpálu a pri 
manipulácii s ním sa využíval aj princíp páky.

Náčrt ochranného systému a jeho činnosti

Na Leonardovom nákrese je pekne viditeľný obranný sys-
tém hradieb, v ktorých je ukrytý drevený trám. Pomocou 
neho je možné odrážať rebríky opreté o hradby. Podľa toho, 
aký bol trám dlhý, mohol byť použitý aj na odrazenie via-
cerých rebríkov naraz. Trám sa potom pomocou dômyselné-
ho mechanizmu zasunul nazad a bol tak chránený pred úto-
kom a pripravený na ďalšie použitie. Obrázok nám ukazuje aj 
postavy obsluhujúce celé zariadenie, ako aj detailné pohľady 
na konštrukciu trámov a ich osadenie v hradbách.

Pevnosť

Zrejme na podnet francúzskej vlády, pre ktorú pracoval 
majster Leonardo na sklonku svojho života, vznikol aj ďal-
ší skvelý návrh – ideálna pevnosť. Francúzom sa podarilo 
dobyť viaceré územia na Apeninskom polostrove a v snahe 
o ich ubránenie chceli vybudovať „nedobytné“ pevnosti, kto-
ré by chránili ich dŕžavy. Leonardo sa už predtým systematic-

Technika
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ky zaoberal štúdiom a návrhmi palných zbraní a časom získal 
aj potrebné poznatky a skúsenosti. Vytvoril hneď niekoľko 
balistických štúdií, navrhol rôzne typy palných zbraní a z ob-
ranného hľadiska vypracoval návrhy pevností a plochých 
veží, ktoré vytvárali pre útočiaceho nepriateľa iba minimálny 
priestor na účinný útok. Preto bol pre objednávateľov pev-
ností ideálnym projektantom.

Samotná stavba Leonardovej pevnosti sa vyznačovala ino-
vatívnym a veľmi moderným dizajnom. Steny pevnosti boli 
sklonené a všetky veže mali kruhový pôdorys, čím sa mala 
maximálne eliminovať streľba nepriateľa na pevnosť. Hradby 
ani veže neboli vybavené cimburím a v pevnosti sa nachádza-
li dve úrovne sústredných múrov so strieľňami. Okrem toho 
boli v pevnosti navrhnuté aj rozsiahle podzemné chodby.

Pevnosť vystavaná podľa Leonardovho návrhu mala byť 
pravdepodobne umiestnená v horskom teréne, kde by sa 
vďaka prírodným prekážkam zvýšila jej obranyschopnosť. 
V priebehu 15. storočia sa začal používať strelný prach a pal-
né zbrane, ktoré predstavovali pre obranné systémy veľké 
nebezpečenstvo. Steny pevnosti, ktorú Leonardo navrhol, sú 
vzhľadom na plánovaný pomer pôdorysu a výšky veľmi pev-
né, preto sú schopné odolávať útokom nových druhov zbraní. 
Vďaka špeciálnemu profilu stien je pevnosť schopná znášať 
aj delostreleckú paľbu. 

Väčšina Leonardových nákresov, ktoré sa nám dochovali, 
vytvára veľmi živý obraz činnosti jednotlivých strojov, pre-
tože okrem zbraní sú na nich zachytené aj postavy, ktoré ich 

obsluhujú, prípadne zvieratá, ktoré ich ťahajú. Celý náčrt 
býva niekedy doplnený aj obrazmi bojov, čo mu dodáva na 
väčšej autentickosti. Leonardova výnimočnosť spočíva práve 
v spôsobe, akým dokázal svoje vynálezy zachytiť kresbou. 

V archívoch na celom svete sa nachádzajú rôzne kresby, na 
ktorých môžeme nájsť aj iné zbrane a mechanizmy, prípadne 
obmeny tých, ktoré sme tu spomenuli. Nabudúce sa pozrieme 
na stroje a vynálezy, ktoré boli vymyslené na uľahčenie práce 
alebo pre zábavu renesančného génia, ktorý až do konca svoj-
ho plodného života neprestal snívať. 

Ľubomír Konrád

Model Leonardovej pevnosti

OPERENCE OKOLO NÁS
Pozorovať väčší počet jedincov môžeme najmä v zimných 

mesiacoch na okraji sídlisk blízko lesa a v parkoch v koru-
nách drevín počas konzumácie potravy. 

Zaujímavosťou je skutočnosť, že počas zimného obdobia 
sa v našej krajine vyskytujú dve populácie hýľov – „naša“, 
ktorá tu žije celoročne, a „hostia zo severu“, ktorí v našej 
zemepisnej šírke prežívajú iba studené mesiace. Severská 

Technika Biológia

Hýľ lesný – samec

Hýľ lesný

V jesenných a zimných mesiacoch si môžeme všimnúť jed-
ného z častých návštevníkov jarabiny vtáčej – hýľa lesného, 
nazývaného tiež Pyrrhulla pyrrhulla. V zoologickom systé-
me je zaradený do radu vrabcotvaré (Passerformes) – spe-
vavce a v rámci neho do čeľade pinkovité (Frinfillidae).

Veľkosťou tela je porovnateľný s vrabcom (dĺžka 15 až 
16 cm, krídla 9 cm, chvost 6 – 7 cm). Typickou črtou tohto 
operenca je hrubý krk a výrazne červené perie samca na bru-
chu, ktoré je dobrým poznávacím znakom. Chrbát je sivý, 
trtáč biely, vrchol hlavy a brada sú čierne, krídla bielo-čierne. 
Samica má spodnú časť tela ružovohnedej farby. Mláďatá sú 
podobného vzhľadu ako samica, odlišujú sa od nej vrcholom 
hlavy, ktorý nie je čierny. 

Ďalšou výraznou črtou hýľa je silný kužeľovitý zobák, kto-
rý umožňuje konzumáciu semien, plodov, ale i púčikov stro-
mov a krov.

Hniezdi dva razy do roka. Hniezdo si stavia z konárikov, 
machu a lišajníkov na stromoch. Samica znáša 4 – 5 vajec 
s hnedými škvrnami, na ktorých sedí 13 dní. Počas tejto doby 
ju samec kŕmi. Mláďatá sú dva týždne po vyliahnutí kŕmené 
hmyzom, ktorý im prinášajú rodičia.

Tento operenec žije v chladnejších oblastiach Európy vrá-
tane Slovenska. Obýva najmä ihličnaté lesy. Tam ho však 
môžeme zazrieť iba málokedy, pretože žije utajeným spôso-
bom života. Pohybuje sa samotársky alebo v pároch.
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populácia je typická výrazným hlasovým prejavom, ktorý 
pripomína vŕzgavé volanie slova „hýľ“. Zvuky domácej po-
pulácie sú pomerne slabo počuteľné – ich škrípavé švitorenie 
„fiu“ znie smutne.

Podľa najnovšej legislatívy patrí hýľ lesný k chráneným 
druhom národného významu, pričom spoločenská hodnota 
jedného jedinca predstavuje 663,87 €. Záhradkári ho však 
v láske nemajú, pretože v jarnom období dokáže skonzumo-
vať pomerne veľké množstvo púčikov, čo sa môže negatívne 
prejaviť na drevinách v sadoch.

Pinka lesná

Predstaviteľka rovnomennej čeľade je blízkou príbuznou 
predchádzajúceho druhu. Latinský názov tohto operenca je 
Fringilla coelebs.

Telo tohto vtáka má veľkosť asi 15 cm a pozorovateľov 
upúta pestrým sfarbením. Typickou črtou samca je červená 
náprsenka, samica ju máva hnedú. Počas letu je dobre vidi-
teľný výrazný biely dvojitý pás na krídlach, biele okrajové 
chvostové perá a zelenkastý trtáč. Dobrým poznávacím zna-
kom je i krátky silný zobák, ktorým dokáže rozlúsknuť aj tvr-
dé škrupiny orechov a semienok. 

Dôkazom o príslušnosti pinky lesnej k radu spevavce je 
vydávanie nezameniteľných hlasných zvukov „pink pink“, 
naliehavého „uit“ a tichého „čip“. Niekedy je počuteľný i jej 
jasný štrkotavý spev, ktorý sa skladá približne z tucta tónov 
a v závere sa zrýchľuje.

Vyskytuje sa v lesoch rôznych typov a starých parkoch, 
obýva aj jednotlivé stromy. Pozorovaná bola i v záhradách. 
Okrem Európy žije i v západnej Ázii a v severnej Amerike.

Staršie samce prezimujú u nás, samice a mladé pinky sú 
sťahovavé. Hniezdi dva razy do roka. Miskovité hniezdo je 
tvorené z majstrovsky upletených tráv, machu, lyka a pa-
vučín, býva pokryté lišajníkmi a vystlané perím a chlpmi. 
Umiestnené je na stromoch. Samica znáša štyri až päť vajec, 
ktoré majú modrastú, hnedastú alebo červenohnedú farbu. 
Sedí na nich 12 – 13 dní, počas ktorých ju samec kŕmi. Mlá-
ďatá ostávajú v hniezde 14 dní, živia sa semenami a čiastočne 
i hmyzom.

Patrí k zákonom chráneným druhom národného význa-
mu, spoločenská hodnota jedného jedinca bola stanovená na 
33,19 €.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

RIEŠENIE KRÍŽOVKY
Riešením krížovky o mineráloch v 11. čísle je palygorskit. 
Zo zaslaných odpovedí sme vyžrebovali Michaelu Bujdovú 
z Kružlova, ktorej zasielame tričko Mladého vedca.

Biológia

Pinka lesná (Fringilla coelebs)

Hýľ lesný v korune jarabiny vtáčej

Pinka lesná v lesoparku Baba pri Svite

Geológia
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Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila 
na školský rok 2010/2011 dve nové súťaže pre školy Hodina 
s ekostopou a Oči na stopkách. Súťaže sa realizujú v rámci 
úspešných školských programov SAŽP – Ekologická stopa 
a Na túru s NATUROU.

Hodina s ekostopou

Súťaž pre pedagógov o najlep-
šiu ak tivitu na tému ekologická 
stopa sa vyhlasuje v rámci škol-
ského programu Ekologická 
stopa, do ktorého je v súčasnos-
ti zapojených viac ako 380 škôl 
z celého Slovenska.

Úlohou súťažiacich učiteľov je podľa pripraveného formu-
lára opísať aktivitu zameranú na ekologickú stopu, ktorú zre-
alizovali počas vyučovacej hodiny so svojimi žiakmi. 

Zapojiť sa môže každý pedagogický pracovník v nasledu-
júcich súťažných kategóriách: 

A) materské školy,
B) základné školy – B1 I. stupeň, B2 II. stupeň,
C) stredné školy.
Tri najlepšie aktivity v každej súťažnej kategórii budú oce-

nené knižnými a športovými cenami. Všetky zaslané aktivity 
budú s uvedením autorstva vystavené na portáli Ekologickej 
stopy a prístupné pre ostatných učiteľov. Prispejú k vzájom-
nej inšpirácii a výmene skúseností, preto súťaž nebude mať 
porazených, iba víťazov.

Aktivity je potrebné zasielať elektronicky na e-mailovú ad-
resu ekostopa@sazp.sk najneskôr do 5. júna 2011.

Podrobné informácie o súťaži nájdete na portáli školského 
programu Ekologická stopa www.ekostopa.sk. 

Oči na stopkách

Školská kampaň a reportérska súťaž 
zameraná na informovanie verejnos-
ti o pozitívnom a negatívnom sprá-
vaní sa človeka k prírode. 

Poslaním kampane Oči na stop-
kách je otvárať ľuďom oči a odha-
ľovať pravdu o ich vzťahu k prírode. 
Prostredníctvom reportáží zo škôl z celého Slovenska môžu 
ich autori nastaviť zrkadlo „dospelákom“, ale aj svojim ro-
vesníkom. Poukázať na to, že poškodzovanie životného 
prostredia nie je len jednou z okrajových senzácií v médiách. 
Odohráva sa každý deň v krajine okolo nás, v mestách, na 
uliciach... V tom istom priestore sa však odohrávajú aj iné 
príbehy, skutky, činy ľudí, o ktorých sa, naopak, hovorí veľ-
mi málo. Práve ony však môžu byť pozitívnym príkladom 
a inšpiráciou pre ostatných. Stačí mať otvorenú myseľ a „oči 
na stopkách“. Zachytiť tieto príklady perom a objektívom fo-
toaparátu. Pozitívne aj negatívne.

Úlohou súťažiacich je formou reportáže spracovať jeden 
konkrétny prípad pozitívneho alebo negatívneho správania 
člo veka k prírode, s ktorým sa osobne stretli. Do súťaže sa mô-

žu zapojiť všetci členovia prieskumných skupín v školskom 
programe Na túru s NATUROU.

Súťaž prebieha v troch súťažných kategóriách:
1. Reportérske oči na stopkách

Najlepšia reportáž o pozitívnom alebo o negatívnom 
správaní človeka k prírode.

2. Bystrozraké oči na stopkách
Tematicky najvýstižnejšia fotografia.

3. Veľké oči na stopkách
Najviac uverejnených reportáží.

Reportáže bude hodnotiť odborná porota zložená z redak-
torov časopisu Enviromagazín a odborných pracovníkov Slo-
venskej agentúry životného prostredia. Najlepšie reportáže 
budú ocenené hodnotnými praktickými cenami, uverejnené 
v časopise Enviromagazín a z vybraných fotografií bude zo-
stavený nástenný kalendár Oči na stopkách.

Do súťaže budú zaradené všetky reportáže publikované 
v internetovej rubrike Oči na stopkách do 22. mája 2011. Vý-
sledky súťaže budú vyhlásené počas Svetového dňa životné-
ho prostredia 5. júna 2011.

Podrobné informácie o súťaži nájdete na portáli školského 
programu Na túru s NATUROU www.snaturou2000.sk.

Staňte sa BEAGLE školou v novom školskom 
roku 2010/2011 

BEAGLE je online projekt o biologickej diverzite prístupný 
pre všetky školy v Európe. Ako účastníci projektu si vybe-
riete jeden alebo viac stromov, ktoré budete sledovať počas 
celého roka.

Stromy predstavujú živé indikátory zdravia našej planéty 
a zohrávajú dôležitú úlohu v udržiavaní rovnováhy životného 
prostredia. Poskytujú mnoho ekosystémových funkcií, naprí-
klad premieňajú oxid uhličitý na kyslík a zabraňujú pôdnej 
erózii. Sledovanie fenologických fáz stromov a skúmanie 
vzájomných súvislostí na národnej a európskej úrovni umož-
ní zisťovať odlišnosti medzi jednotlivými druhmi stromov 
z hľadiska geografického rozšírenia, historických fenologic-
kých záznamov, mytológie, histórie a biologickej rozmani-
tosti. Stromy sú indikátormi zmien životného prostredia. Pre 
nás ľudí sú príkladom, ako by sme mohli a mali trvalo udr-
žateľne žiť.

Na stránku projektu www.beagleproject.org budete vkladať 
záznamy o fenologických fázach stromov spolu s fotodoku-
mentáciou vašich záznamov. Nezabudnite sa zároveň zapojiť 
do fotografickej súťaže BEAGLE CHALLENGE na tému 
„Čo žije na tvojom strome?“. Neskôr budete porovnávať svo-
je výsledky s ostatnými školami a zistíte ako sa líšia v jednot-
livých krajinách Európy.

BEAGLE projekt sa spustil 15. marca 2010 a bude pre ško-
ly dostupný nasledujúcich 5 rokov. Do projektu sa môžete 
zapojiť v ľubovoľnom čase počas školského roka aj prázd-
nin a chýbajúce fenologické fázy si doplníte priebežne počas 
práve prebiehajúceho obdobia. Viac informácií nájdete na 
stránkach www.beagleproject.org a www.sazp.sk. Na týchto 
stránkach môžete nájsť už výsledky z doterajších prieskumov 
a dát, ktoré vložili školy.

Predstavujeme

OČI NA STOPKÁCH A HODINA S EKOSTOPOU
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30. septembra 2010 sa na Harvardskej univerzite uskutočnil 
už 20. ročník udeľovania Ig Nobelových cien. Tieto ceny sú 
udeľované za objavy, ktoré najprv vyvolajú u ľudí smiech 
a až potom ich donútia o nich premýšľať. Ceny sú udeľova-
né za nevšedné, nezvyčajné a nekonvenčné objavy v oblasti 
prírodných vied, zdravotníctva a techniky. Zaujímavosťou 
je, že ceny jednotlivým odmeneným vedcom zvyčajne odo-
vzdávajú nositelia „klasických“ Nobelových cien. Záznam zo 
slávnostného ceremoniálu si môžete pozrieť aj na internete – 
napríklad na stránke 

www.youtube.com/watch?v=oIKnFZhCr2k. 
V tomto roku bolo udelených 10 cien v nasledujúcich ob-

lastiach:

Cena za techniku

Karine Acevedo-Whitehouse a Agnes Rocha-Gosselin z Veľ-
kej Británie a Diana Gendron z Mexika za zdokonalenie me-
tódy zbierania vzoriek z veľrybích výtryskov za pomoci diaľ-
kovo ovládanej helikoptéry.

Cena za medicínu

Simon Rietveld a Ilja van Beest z Holandska za objavenie 
toho, že príznaky astmy sa dajú liečiť jazdou na horskej drá-
he.

Cena za plánovanie dopravy

Toshiyuki Nakagaki, Atsushi Tero, Seiji Takagi, Tetsu Sai-
gusa, Kentaro Ito, Kenji Yumiki, Ryo Kobayashi z Japon-
ska a Dan Bebber, Mark Fricker z Veľkej Británie za vy-
užitie slizoviek na určenie optimálnych trás v železničnej 
doprave.

Porovnanie sietí vytvorených Physarum polycephalum s tokijskou 
železničnou sieťou

Za povšimnutie stojí aj to, že traja z ocenených získali Ig 
Nobelovu cenu už aj v roku 2008 za dôkaz, že slizovky doká-
žu riešiť hlavolamy.

Cena za mier

Richard Stephens, John Atkins a Andrew Kingston z Veľkej 
Británie za potvrdenie všeobecne uznávaného tvrdenia, že 
nadávanie pomáha tíšiť bolesť.

Cena za ekonómiu

Výkonní riaditelia a vedenie firiem Goldman Sachs, AIG, 
Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch a Magnetar 
za vytvorenie a predvádzanie nových spôsobov investovania 
peňazí maximalizujúcich zisk a minimalizujúcich riziká pre 
svetovú ekonomiku alebo pre jej časť.

IG NOBELOVE CENY

Zaujímavosti Zaujímavosti
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Cena za zdravotníctvo

Manuel Barbeito, Charles Mathews a Larry Taylor z USA za 
experimentálne overenie faktu, že mikróby sa držia brada-
tých vedcov.

Cena za fyziku

Lianne Parkin, Sheila 
Williams a Patricia Priest 
z Nového Zélandu za preu-
kázanie toho, že ľudia sa na 
zľadovatených chodníkoch 
v zime šmýkajú a padajú 
menej často, keď majú na-
vlečené ponožky na svojich 
topánkach.

Správne navlečené ponožky na topánkach a jeden  
z testovaných chodníkov

Cena za biológiu

Libiao Zhang, Min Tan, Guan-
gjian Zhu, Jianping Ye, Tiyu 
Hong, Shanyi Zhou a Shuyi 
Zhang z Číny a Gareth Jones 
z Veľkej Británie za vedecké 
zdokumentovanie orálneho po-
hlavného styku kaloňov.

Cena za manažment

Alessandro Pluchino, Andrea Rapisarda a Cesare Garofalo 
z Talianska za matematický dôkaz toho, že spoločnosti by 
fungovali efektívnejšie, ak by zamestnancov povyšovali ná-
hodne. 

Aplet na webovej stránke autorov, pomocou ktorého si môžu jej  
návštevníci overiť výsledky ich výskumu

Ďalšie zaujímavé informácie o jednotlivých tohtoročných 
(ale aj predchádzajúcich) cenách s odkazmi na originálne 
publikované články nájdete na webovej stránke 

http://improbable.com/.

Martin Hriňák

Also featuring… 
World premiere:  The Bacterial Opera

Keynote Speaker: Richard Losick
Win-a-Date-with-a-Nobel-Laureate Contest
Microbial Miniconcert by Evelyn Evelyn
The 24/7 Lectures: Neil Gaiman, Mary Ellen 
Davey, Toshiyuki Nakagaki, et al.

…and more

Live webcast

Inflicted on you by the science humor magazine
Annals of Improbable Research (AIR)
And co-sponsored by 
The Harvard-Radcliffe Society of Physics Students
The Harvard-Radcliffe Science Fiction Association
The Harvard Computer Society
…and the book The Ig Nobel Prizes

The 20th First Annual

Ig® Nobel  Prize Ceremony
Thursday, September 30, 2010    7:30 pm 

Sanders Theater, Harvard University
Tickets: $65, $39, and $35   Student tickets:  $34 and $31

And then the winners explain all…

Ig Informal Lectures
Saturday, October 2, 1:00 pm
MIT, Building 10 Room 250
77 Mass. Ave., Cambridge
Co-sponsored by MIT Press Bookstore
Free admission (but limited seating)

For more info, see www.improbable.com 
 Harvard Box Office Holyoke Center  •  617.496.2222 
 Open 12-6 PM most days Order online www.boxoffice.harvard.edu
                     (Delegations please register at 781.444.6757)
Approved HCS, SPS, HRSFA September 30, 2010  

Honoring 

achievements  

that make 

people  

LAUGH

then THINK.

This year’s theme: 

Bacteria

®

Zaujímavosti Zaujímavosti
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Naša korešpondenčná súťaž je určená všetkým žiakom základ-
ných a stredných škôl. Jej obsahom sú úlohy z rôznych vedných 
oblastí, ktorým sa venujeme na stránkach časopisu. Odpovede 
na časť otázok nájdete po dôkladnom prečítaní jednotlivých 
článkov v časopise, avšak niektoré otázky budú vyžadovať aj 
trochu samostatnej práce. Na konci súťaže, ktorá bude mať dve 
kolá, odmeníme najlepších riešiteľov peknými vecnými cenami. 
Odmeníme víťazov jednotlivých kategórií a minimálne prvých 
20 riešiteľov v celkovom poradí. Celkový počet odmenených 
riešiteľov a spôsob ich určenia bude zverejnený v 14. čísle časo-
pisu spolu s konečnou výsledkovou listinou. 

Do súťaže sa môžete zapojiť zaslaním vyplnenej prihlášky, 
v ktorej uvediete svoje meno, priezvisko, školu, triedu, vek 
a e-mail. 

V závislosti od náročnosti úlohy budete môcť získať za jej 
správne vyriešenie 1 až 9 bodov. Úlohy sú rozdelené do dvoch 
kategórií – úlohy s krátkou odpoveďou a úlohy s postupom rie-
šenia. Pri písaní svojich riešení úloh s postupom riešenia neza-
budnite na to, že je dôležité opísať, ako ste sa k odpovedi do-
pracovali. Pri náročnejších úlohách s postupom riešenia budete 
môcť získať body aj vtedy, keď váš výsledok síce nebude správ-
ny, ale pos tup, ktorým ste sa k nemu dopracovali, áno, a urobili 
ste napríklad malú chybu v závere riešenia.

Riešenia každej série zasielajte na našu adresu do uvedeného 
termínu – rozhoduje pečiatka na obálke s vašimi riešeniami. Ak 
pošlete riešenia po tomto termíne, strhneme vám za každý deň 
omeškania desať bodov, pričom riešenia, ktoré prídu viac ako 
týždeň po termíne odoslania, nebudeme vôbec opravovať. Svoje 
riešenia zasielajte na adresu:

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

Všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže nám môžete zaslať na 
e-mailovú adresu sutaz@mladyvedec.sk. Riešenia úloh v elek-
tronickej podobe zatiaľ neprijímame, avšak vytlačené riešenia 
písané na počítači sú vítané.

Svoje riešenia píšte čitateľne v slovenskom jazyku na papie-
re formátu A4 (kancelársky papier) a na každý papier napíšte 
hlavičku – svoje meno a školu. V prípade, že sa riešenie jednej 
úlohy nachádza na viacerých papieroch, zopnite ich spolu. Na 
jednom papieri uveďte všetky svoje odpovede na úlohy s krát-
kou odpoveďou (nemusíte ich vyriešiť všetky). Riešenia úloh 
s postupom začnite vždy na novom papieri označenom čís-
lom úlohy, menom a školou. Hodnotiť budeme len také rieše-
nia, ktoré budú spĺňať tieto kritériá.

Korešpondenčná súťaž je súťažou jednotlivcov. Riešenia sú-
ťažných úloh vypracujte sami. V prípade, že zistíme, že nejaká 
skupina odpisovala, každý jej člen dostane za celú sériu 0 bodov, 
aj keby odpisoval čo i len v jednej úlohe. 

V prípade, že nájdete viacero riešení jednej úlohy, stačí, ak 
nám zašlete jedno. Žiadne dodatočné body za ďalšie riešenia ne-
môžete získať. 

V prípade, že nebudete spokojní s hodnotením svojho riešenia, 
môžete nám do 10 kalendárnych dní od zverejnenia výsledkov 
danej série v časopise poslať reklamáciu s odôvodnením a poža-
dovaným počtom bodov.

Zadania úloh s krátkou odpoveďou

1. Aká je spoločenská hodnota jedného jedinca pinky lesnej? 
(1 bod)

2. Ktorú kartu by ste v bridži vyniesli proti záväzku 1 bez 
tromfov, ak by ste mali na ruke vo farbe, ktorú licitoval váš 
partner, kombináciu kariet A Q J 9 8? (1 bod)

3. Aké má uplatnenie krasovlas bezbyľový vo veterinárnej 
medicíne? (1 bod)

4. Ako nazývame plod horca krížatého? (1 bod)

5. V akej najvyššej nadmorskej výške môžeme nájsť v Al-
pách horček brvitý? (1 bod)

6. Ktorá látka výrazne prispieva k udržaniu polotekutého sta-
vu plazmatickej membrány húb? (1 bod)

7. Aký je hlboký Bystriansky závrt? (1 bod)

8. Ako môžeme preložiť do slovenčiny latinské slovo campa-
nula? (1 bod)

9. V ktorom roku sa zaradila Dobšinská ľadová jaskyňa me-
dzi pamiatky prírodného dedičstva UNESCO? (1 bod)

10. Aká rovinná krivka je vo všeobecnosti trajektóriou bodu, 
ktorý v rovine vykonáva posuvný pohyb úmerne spojený 
s rotačným pohybom? (1 bod)

11. Koľko grafických listov obsahuje Atlantský kódex a kto 
ho zostavil? (2 body)

12. Aké sú typické znaky hýľa lesného? (2 body)

13. Ako nazývajú v Dolomitoch plesnivec alpínsky? (2 body)

14. Čo je to „atletická noha“? (2 body)

15. V akom rozmedzí sa pohybujú teploty v Dobšinskej ľa-
dovej jaskyni počas roka? (2 body)

16. Kto je autorom výroku: „Keby som bol bohatý, nedosia-
hol by som pravdepodobne svoje postavenie v matemati-
ke.“? (3 body)

17. Čo je to taran a na čo slúžil? (3 body)

18. Opíšte rozdiel medzi zoetropom a fenakistoskopom. 
(3 body)

19. Čo je to brachystochrona? (4 body)

20. Čo je to dioráma a čo bolo jej cieľom? (4 body)

4. ROČNÍK KOREŠPONDENČNEJ SÚŤAŽE

Súťaže
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MATMIX je časopis, 
kto rý vydáva Ing. Mgr. 
Mar tin Hriňák v spolu-
prá ci s Jed notou slo-
venských ma tematikov 
a fyzikov, po bočka Bra-
tislava 1. Ten to časopis 
je zamera ný na matema-
tiku a je ur če ný žiakom 

základných a stredných škôl a ich učiteľom matematiky. 
Obsahuje zaujímavé články z rôznych oblastí matematiky, 
jej histórie, zadania a výsledky rôznych matematických sú-
ťaží (napr. Matematickej olympiády, Medzinárodnej mate-
matickej olympiá dy a pod.). V neposlednom rade je v ňom 
organizovaná korešpondenčná súťaž pre žiakov základných 
a stredných škôl, v ktorej môžu riešiť ľahšie i náročnejšie ma-
tematické úlohy. Zadania a aj riešenia budú zverejňované aj 
v časopise Mladý vedec. Výsledkové listiny budú zverejnené 
len v časopise MATMIX a na jeho webovej stránke www.
matmix.sk (momentálne tiež pracujeme na jej obnove).

Ak by ste si chceli časopis bližšie pozrieť, môžete navští-
viť jeho webovú stránku www.matmix.sk, na ktorej nájdete 
staršie ročníky časopisu, zadania súťažných úloh a podobne. 
Počas školského roka 2010/2011 vyjdú 3 čísla časopisu, roč-
né predplatné časopisu je 3 eurá. Časopis si môžete objednať 
na e-mailovej adrese hrinak@mladyvedec.sk.

Korešpondenčná súťaž 

Redakcia časopisu MATMIX vyhlasuje v tomto školskom 
roku korešpondenčnú súťaž pre žiakov základných a stred-
ných škôl. Zapojiť sa do nej môžu všetci, ktorí majú záujem 
o matematiku a sú ochotní venovať niekoľko minút riešeniu 
úloh.

V školskom roku 2010/2011 bude mať korešpondenčná sú-
ťaž dve série. Zadania úloh budú uverejnené v číslach 1 a 2, 
riešenia úloh a výsledkové listiny v číslach 2 a 3. Výsledky 
korešpondenčnej súťaže budú priebežne zverejňované aj na 
internete na webovej stránke www.matmix.sk.

Žiakom druhého stupňa základnej školy a žiakom 1. až 
4. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória Z a sú 
pre nich určené úlohy č. 1 až 4. Prvákom stredných škôl a žia-
kom 5. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória C 
s úlohami 3 až 6. Druhákom stredných škôl a žiakom 6. roč-
níka osemročných gymnázií je určená kategória B s úloha-
mi 5 až 8. Tretiakom a štvrtákom stredných škôl a žiakom 
7. a 8. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória A 
s úlohami 7 až 10. Žiakom, ktorí majú záujem o náročnejšie 
úlohy, je určená kategória π. Pre túto kategóriu sú v každej 
sérii určené úlohy 11 až 14. V prípade, že máte nejasnosti 
v zadaní alebo máte iné otázky, môžete svoje pripomienky 
adresovať na e-mailovú adresu hrinak@mladyvedec.sk.

Prihlášku do korešpondenčnej súťaže nám pošlite spolu 
s prvou sériou vašich riešení. Uveďte na nej svoje meno, 
priezvisko, školu, triedu, vek, súťažnú kategóriu a e-mailo-
vú adresu. Ak chcete dostávať svoje opravené riešenia s ko-
mentármi späť domov, napíšte nám to v prihláške a zašlite 
nám obálky s nalepenými známkami v hodnote 0,6 € (podľa 
platného cenníka Slovenskej pošty, pričom riešenia môžeme 
zasielať aj viacerým riešiteľom na jednu adresu). 

Upozorňujeme vás, aby ste riešenia písali čitateľne na pa-
piere formátu A4 (kancelársky papier) a na každé riešenie na-
písali hlavičku – svoje meno, školu a číslo úlohy. V prípade, 
že sa riešenie jednej úlohy nachádza na viacerých papieroch, 
zopnite ich. Na jednom papieri nemôžu byť napísané rieše-
nia viacerých úloh. Hodnotiť budeme len také riešenia, ktoré 
budú spĺňať tieto kritériá. Do súťaže sa môžete zapojiť aj ne-
skôr (teda v druhej alebo tretej sérii). Podmienkou zaradenia 

MATMIX

Zadania úloh s postupom riešenia

21. Rotáciou akej známej rovinnej krivky vzniklo teleso na 
nasledujúcom obrázku? (5 bodov)

22. Akú kartu by ste v bridži vyniesli proti záväzku 3 bez 
tromfov, ak by ste mali na ruke tieto karty: ♠xxx ♥KJxxx 
♦KJxx ♣QJxxx a prečo? (6 bodov)

23. Určte, koľkými spôsobmi môžeme rozostaviť 8 veží na 
šachovnici 8x8 tak, aby sa navzájom neohrozovali. (7 bo-
dov)

24. Počas sušenia húb sa z nich odparí až 95 % vody, ktorú 
obsahujú. Z 10 kilogramov čerstvých húb sme takto zís-
kali 1 kilogram sušených húb. Určte, koľko percent vody 
obsahujú sušené huby. (8 bodov)

25. Katarína sa hrala v záhrade s Kristínou s rovnoramenný-
mi váhami a vážili ovocie, ktoré práve dozrievalo. Ka-
tarína zistila, že tri hrušky a jedno jablko majú rovnakú 
hmotnosť ako desať sliviek. Kristína naopak zistila, že 
dve hrušky majú rovnakú hmotnosť ako jedno jablko 
a dve slivky. Mali k dispozícii len jedno kilogramové zá-
važie. Po dlhom hľadaní vhodnej kombinácie zistili, že 
dve hrušky, štyri jablká a štyri slivky majú hmotnosť prá-
ve jeden kilogram. Určte hmotnosti jednotlivých druhov 
ovocia za predpokladu, že všetky plody rovnakého druhu 
majú rovnakú hmotnosť. (9 bodov)

Termín odoslania úloh 1. série: do 17. 12. 2010

Súťaže Matematika
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Koľko štvorcových metrov plechu sa spotrebuje na jej vy-
hotovenie, keď pridáme 5 % plechu na spoje a odpad?

5. Nájdite osemciferné číslo (označme si ho X), pre ktoré pla-
tí: X sa skladá len z cifier 1, 2, 3 a 4. Keď X rozdelíme 
v polovici na dve štvorciferné čísla a potom pravé odpo-
čítame od ľavého, dostaneme 2222. Keď od X odpočítame 
X napísané odzadu, dostaneme 33108867. Nájdite všetky 
riešenia.

6. Vypočítajte plochu, ktorú zaberá písmeno V na nasledujú-
com obrázku.

7. Dokážte, že číslo 17 12 2 17 12 2− + +  je prirodze-
né.

8. Nájdite všeobecné vyjadrenie pre n-tý člen postupnosti 
an n{ } =

∞

1
 definovanej nasledujúcim predpisom:

a n
nn = + + + +
−( )

1
2

2
3

3
4 1! ! ! !

.

9. Dokážte, že číslo 2 11092 -  je deliteľné číslom 10932.

10. Nájdite všetky prirodzené čísla m, n, ktoré sú riešeniami 
rovnice

2 3 7m n− = .

11. Zistite, či existuje množina 4 004 takých prirodzených 
čísel, že súčet čísel ľubovoľnej 2 003-prvkovej podmno-
žiny tejto množiny nie je deliteľný číslom 2 003.

12. Nech a, b, c sú kladné reálne čísla, ktorých súčin nie je 
väčší ako ich súčet. Dokážte, že potom platí nerovnosť

a b c abc2 2 2 3+ + ≥ .

13. Postupnosť an n{ } =
∞

1
 je definovaná predpisom 
a a an n n+ −= −1 13 ,

 pričom a1 20= , a2 30= . Nájdite všetky prirodzené čísla 
n, pre ktoré je číslo 5 11a an n+ +  druhou mocninou celého 
čísla.

14. Dokážte, že pre všetky prirodzené čísla n platí nasledujú-
ca nerovnosť:

2 3 1 62 2n n n
n n+ +( ) ≥ ⋅( )!

Riešenia úloh 1. série korešpondenčnej súťaže zasielajte 
do 10. 1. 2011.

do súťaže je aj v takomto prípade zaslanie prihlášky spolu 
s riešeniami, ktoré vypracujete.

Riešenia súťažných úloh vypracujte sami! V prípade, že 
zistíme, že nejaká skupina navzájom odpisovala, každý jej 
člen dostane za danú úlohu 0 bodov, aj keby bolo riešenie 
správne. Plný počet bodov (5) patrí len úplnému riešeniu. 
Preto treba zdôvodniť všetky tvrdenia, ktoré v riešení použi-
jete. V prípade, že použijete vetu alebo tvrdenie, ktoré nie je 
všeobecne známe, uveďte aj literatúru, kde sa nachádza jeho 
dôkaz. Uvedenie iba výsledku nie je postačujúce. Ak niektorá 
úloha nemá riešenie, treba ukázať, prečo ho nemá. 

Riešenia každej série zasielajte do uvedeného termínu – 
rozhoduje pečiatka na obálke (nezabudnite na pekné znám-
ky) Ak pošlete riešenia po tomto termíne, strhneme vám za 
každý deň omeškania jeden bod (pod 0 bodov však klesnúť 
nemôžete). Svoje riešenia píšte v slovenskom jazyku. Rieše-
nia zasielajte na adresu:

P-MAT, n. o.
Ing. Mgr. Martin Hriňák
P. O. BOX 2
814 99  Bratislava 1

V prípade, že nebudete spokojní s ohodnotením vášho rie-
šenia, môžete nám poslať reklamáciu spolu s vaším riešením, 
odôvodnením a požadovaným počtom bodov. Vaše riešenie si 
ešte raz prezrieme a oznámime vám výsledok. 

Veľa zážitkov a krásnych chvíľ pri riešení súťažných úloh 
vám praje redakcia časopisu MATMIX.

Zadania 1. série úloh korešpondenčnej súťaže

1. Ideálny muž podľa Martiny je vysoký, čiernovlasý a pek-
ný. Pozná štyroch mužov, ktorí sa volajú Andrej, Boris, 
Cyril a Daniel. Len jeden z nich má všetky tri vlastnosti, 
ktoré Martina požaduje. Okrem toho vieme, že:

 • Len traja muži sú vysokí, len dvaja čiernovlasí a len je-
den pekný.

 • Každý z tých štyroch mužov má aspoň jednu z požadova-
ných vlastností.

 • Andrej a Boris majú rovnakú farbu vlasov.
 • Boris a Cyril sú rovnako vysokí.
 • Spomedzi Cyrila a Daniela je vysoký najviac jeden.
 Ktorý z týchto štyroch mužov spĺňa všetky Martinine po-

žiadavky?

2. Otec sa v záhrade rozhodol postaviť altánok. Keby každý 
deň pracoval 1,5 hodiny, celá stavba by mu trvala 8 dní. 
Koľko hodín denne by musel pracovať, aby bola stavba 
hotová o dva dni skôr?

3. Ak ide mág Xerius navštíviť priateľa pešo a naspäť sa ve-
zie na voze, trvá mu cesta hodinu a pol. Ak ide na voze tam 
i nazad, trvá mu celá cesta 30 minút. Koľko mu trvá cesta, 
ak ide tam aj späť pešo? (Pešo aj vozom ide rovnomerným 
priamočiarym pohybom.)

4. Do uzavretej nádrže tvaru pravidelného štvorbokého hra-
nola sa má zmestiť 20 hl vody. Výška nádrže je 1,26 m. 

Matematika Matematika
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MATBOJ – BOJ BEZ ZBRANÍ
Sú boje, ktorými sa neriešia konflikty. Sú to boje športové 
alebo súboje merania síl a zdatnosti v akejkoľvek oblasti ľud-
skej činnosti. Takou oblasťou môže byť i matematika či skôr 
logické myslenie (alebo „sedliacky rozum“), rýchle rozhodo-
vanie a riadenie riešenia úloh v rámci malej skupiny – dru-
žinky.

Do takéhoto „matematického boja“ sa každý rok na jeseň 
(v roku 2009 to už bolo desiaty raz) púšťajú štvorčlenné dru-
žinky šiestakov až ôsmakov zo základných škôl a prvákov 
až štvrtákov osemročných gymnázií z Bratislavy. Bojiskom 
sa vždy stáva veľká sála Univerzitného pastoračného centra 
v Mlynskej Doline v Bratislave. Bojovníkov býva neúre-
kom – v minulom školskom roku sa súťaže zúčastnilo vyše 
100 družstiev. Ďalším motívom pre súťaženie je určite vý-
borná zdravo-súťaživá atmosféra, ktorú ste už neraz zažili 
pri hraní dobrej spoločenskej hry. Matboj poskytuje i takéto 
herné vzrušenie.

Ako matboj prebieha? Pár zanietených študentov vysokých 
a stredných škôl zostaví po 30 pekných matematických úloh 
pre každú vekovú kategóriu, potom vyberú, vymyslia alebo 
modifikujú zaujímavú modernú spoločenskú hru, do ktorej sa 
bude dať „vstupovať“ len pomocou vyriešených úloh. Ponúk-
nu takéto dobrodružstvo školám a „boj“ (čiže Matboj) môže 
vypuknúť.

V minulom roku sme osedlávali a kŕmili drakov, aby sme 
stihli preletieť cez čo najviac miest bájneho Elfenlandu. Rok 
predtým sme rozvahou a rýchlym uvažovaním v časovej ties-
ni presviedčali šamanov, že my sme tí praví, ktorým patria 
najlepšie náleziská diamantov v hlbokej džungli „Ubonga“. 
V ešte vzdialenejšej minulosti množstvo šikovne umiest-
nených „poly-mín“ (symbolov magickej zručnosti na obrej 
spoločnej hracej ploche pre hru Blokus) rozhodlo o prijatí 
najlepších čarodejníkov do Magickej rady, či inokedy súperi-
li o titul najschopnejších pilotov vesmírnych korábov v boji 
proti galaktickému vírusu. Každý rok iný svet, nové herné 
pravidlá a vždy nové skúsenosti. Čo nás čaká tento a nasledu-
júce roky, to si necháme ako prekvapenie.

Ak by vás chcel niekto vyzvať na mat-súboj či priamo mat-
boj, ponúkame vám možnosť vyskúšať si (najlepšie auten-
ticky v štvorici) riešenie niekoľkých úloh, ktoré sa v matboji 
vyskytli v minulých rokoch. Ocenením (aj keď nie diplomom 
– novým titulom, medailou či cenou) vám iste bude aj radosť 
zo spoločného hľadania riešenia úlohy.

Ukážky úloh z roku 2009

1. Koľko je trojciferných čísel s ciferným súčtom 6?

2. Táro a Eruanno sú bratia. Pred troma rokmi bol Táro sedem-
krát taký starý ako Eruanno. Pred dvoma rokmi bol štyrikrát 
taký starý. Vlani bol trikrát taký starý a o dva roky bude 
dvakrát taký starý. Koľko rokov majú Táro a Eruanno?

3. Taurino a Sardo hádžu striedavo guľôčky do jamôčky. 
Každá štvrtá Taurinova a každá piata Sardova skončí vnút-
ri nej. Do jamôčky práve spadla 18-ta guľôčka. Koľko gu-
ľôčok je okolo nej?

4. Rozdeľte útvar na štyri obsahom aj tvarom rovnaké časti 
tak, aby boli v každej časti práve dva štvorce, dva kruhy 
a dva trojuholníky.

5. Vrece zemiakov váži toľko, koľko je 25 kg vydelené štvr-
tinou hmotnosti vreca. Aké ťažké je vrece?

6. Ktoré číslo je presne v strede medzi polovicou tretiny 
a tretinou štvrtiny?

7. Veľmi Starý Elf celý svoj život rozmýšľal nad tým, či exis-
tuje konvexný n-uholník, ktorý má rovnako veľa uhloprie-
čok ako strán. Vedeli by ste mu pomôcť? Ktorý n-uholník 
má takú vlastnosť? A ktorý takú, že má dvakrát toľko uh-
lopriečok ako strán?

8. Aké je najmenšie kladné celé číslo, ktoré je deliteľné čís-
lom 225 a je zapísané iba nulami a jednotkami?

9. Traja elfovia stoja v rade za sebou tak, že prvý nevidí niko-
ho, druhý len prvého a tretí oboch predošlých. K dispozícii 
je päť klobúkov, dva čierne a tri biele. Každému z nich 
elfovia položia na hlavu jeden klobúk a postupne odzadu 
sa ich pýtajú otázku: „Vieš, aký máš na hlave klobúk?“ 
Posledný aj predposledný postupne odpovedia: „Neviem, 
aký mám na hlave klobúk.“ No prvý už odpovie: „Tak ja 
už viem, aký mám na hlave klobúk.“ Aký klobúk mal prvý 
elf na hlave? Ako to zistil?

10. Koľko štvorcov a koľko trojuholníkov je na nasledujú-
com obrázku?

Vlasta Gubášová
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Poznáme tri typy sledov:
• plný sled (tri susedné karty), napr.: K Q J,  J 10 9;
• prerušený sled (po druhej karte je ďalšia až o dva stupne 

nižšia), napr.: A K J,  K Q 10,  Q J 9,  J 10 8;
• vnútorný sled (prvý honér je aspoň o dva stupne vyšší), 

napr.: A Q J 9,  K J 10 8,  K 10 9 7,  Q 10 9 8.
Výnos honéra (tučným písmom) je pre partnera signálom, 

že máte bezprostredne nižšiu kartu a určite nevlastníte bez-
prostredne vyššiu, ako je vynesená (o dva stupne vyššia byť 
môže – pozri vnútorný sled).

Ak chcete dať partnerovi najavo, že vo vašej farbe je honér 
(alebo i dva), ale nie sled, použijete na to malú kartu. Odpo-
rúča sa vynášať štvrtú kartu zhora (ak máte iba tri, potom 
najmenšiu). Konkrétne: 

A 10 7 2,  A Q 8 5,  K J 6 2,  Q 6 3,  J 8 4.
Keď vynášame z farby, v ktorej nie je honér, je zaužívané, 

že siahneme na najvyššiu kartu: 
9 8 4,  7 5 3,  10 9 4,  8 4,  9 2.

Výnos proti farebnému záväzku

Pre výber farby výnosu už neplatia všetky zásady, ktoré boli 
účinné pri beztromfových záväzkoch. Už nie je reálne vy-
pracovanie bočnej farby, pretože tromfová prevaha hlavného 
hráča to obvykle znemožní. Ak máte v niektorej farbe napr. 
AKQxx, v záväzku bez tromfov môžete získať i všetkých päť 
zdvihov, ale v tromfovom budete mať problémy aj s dvoma, 
ak ju hlavný hráč má krátku a prebije vám vašu vysokú figúru 
tromfom.

Z uvedeného dôvodu už nemôžete dúfať, že sa vám poda-
rí uplatniť malé karty dlhej farby – obrana môže profitovať 
iba zo zdvihov na vysoké honéry a občas na prebitok, pokiaľ 
hlavný hráč nestačí včas vytromfovať a vy ste krátky v rozo-
hrávanej bočnej farbe.

Aj vo farebnom záväzku je zvyčajne dobrý výnos zo sledu 
figúr, napr. AK, KQJ, QJ9 a pod.). Rovnako i výnos do farby 
draženej partnerom.

Do úvahy prichádza i výnos tromfu. Ten je vždy najlepší, ak 
máte z dražby pocit, že vydražiteľ je na stole krátky v niek-
torej bočnej farbe. A ako to spoznať? Je to temer vždy, keď 
dražil dve farby a jeho partner ho podporil iba v jednej z nich 
(teda druhú má asi kratšiu).

Tromf je dobré vyniesť i vtedy, keď máte v bočných far-
bách honéry a obávate sa, že ich rozohraním stratíte zdvih 
(výnosy od honérov nie sú bezpečné). Tak napr. s listom ♠xxx  
♥Kxxx  ♦Qxx  ♣KJx proti záväzku 4 piky začnite pikou. Iný 
výnos (pokiaľ partner nedražil) môže pre hlavného hráča zna-
menať zisk zdvihu, na ktorý by ináč nemal nárok (ak musí 
farbu rozohrať sám).

Obľúbený je i výnos singla v bočnej farbe. Ak máte to 
šťastie, že partner v nej má eso, farbu vám vráti a vy uplatníte 
svoj tromf na prebitok ešte predtým, ako hlavný hráč vytrom-
fuje. A i keď v nej eso nemá, ale má ho napr. v tromfoch, 
môže vám dať prebitok neskôr. No nie je dobré preceňovať 
tento výnos, odporúčame ho iba v prípade, ak ste veľmi sla-
bý. Ak nemáte žiadnu lepšiu možnosť, dá sa vyniesť i od via-
cerých malých kariet (najvyššiu). 

Bridž Bridž

Stretávame sa už štvrtýkrát. Po zoznámení sa s pravidlami, 
s princípmi dražby a hrou hlavného hráča je už načase po-
zrieť sa i na činnosť obrancov a to aj preto, že nie vždy budete 
vydražiteľmi. Ak nimi budú vaši súperi, stávate sa obrancami 
a neostane vám nič iné, ako sa pripraviť na boj s hlavným 
hráčom. Neznamená to však, že ste tým odsúdení iba k pa-
sivite a že nemôžete aj zaútočiť. Máte na to šancu ihneď na 
začiatku, pretože v súlade s pravidlami má obranca po ľavici 
vydražiteľa právo prvého výnosu.

Aby ste boli úspešní aj v ďalšom priebehu hry, je potrebné 
efektívne spolupracovať so svojím partnerom. A keďže počas 
hry musia hráči zachovávať ticho, prehovoriť musia karty. 
Presnejšie povedané tie, ktoré kladiete na stôl už do prvého 
zdvihu a ktoré môžete využiť ako signál, ktorý by mal po-
môcť spoluhráčovi správne sa zorientovať. Pozrime sa na to, 
ako to vyzerá v praxi, a čo by ste minimálne mali vedieť, aby 
bola vaša obrana pevná.

Prvý výnos – výstrel do tmy

Nie je vôbec jednoduché zvoliť kartu prvého výnosu. S tým 
majú problémy i tí najlepší hráči. Pejoratívne sme ho nazvali 
výstrelom do tmy i preto, že v tomto momente nemá obrana 
okrem dražby žiadne iné informácie, a preto sa často po ne-
správnom výnose dostane vydražiteľ lacno k zdvihu, ktorý by 
ináč v priebehu hry nezískal.

Spomínali sme, že pri dobrej obrane by vynesená karta 
mala partnera súčasne informovať i o kvalite jeho farby. To 
je možné iba vtedy, ak sa obaja spoluhráči riadia všeobecne 
známymi princípmi o štandardných výnosoch.

Pri voľbe prvého výnosu si musíme tiež uvedomiť, aký typ 
záväzku sa hrá. Výnosy, ktoré sú účinné pri hre bez tromfov, 
by pri tromfovom záväzku mohli pomôcť hlavnému hráčovi 
a naopak. 

V beztromfovej hre zvyčajne ide o preteky medzi hlavným 
hráčom a obranou, ktorá linka skôr vypracuje svoju najlepšiu 
farbu. To zjednodušuje i rozhodnutie, aký výnos je najlepší. 
Takmer vždy je to najdlhšia farba a to aj preto, že bez diaľko-
vých zdvihov prakticky nie je možné poraziť správne vydra-
žený beztromfový záväzok. Nie vždy máte k dispozícii dlhú 
farbu; v takom prípade býva dobrý i výnos zo štvorfarby. Ak 
máte dve štvorkartové farby, vyneste silnejšiu z nich.

Menej časté sú prípady, keď je naopak najlepší výnos 
z troch i dvoch kariet – je to vtedy, keď je vynášajúci obranca 
mimoriadne slabý (ťažko si vypracuje dlhú farbu) alebo na-
opak veľmi silný (potom slabý je partner a teda sa nedá oča-
kávať, že by pomohol). Výnos do farby partnera je zvyčajne 
vždy efektívny. Naopak výnos do farby, ktorú dražil hlavný 
hráč, patrí medzi veľmi zlé (pokiaľ ju nemáte extrémne sil-
nú).

Aby bol partner dobre informovaný o kvalite vynesenej far-
by, boli prijaté postupy, ako to dať najavo – ktorú konkrétnu 
kartu vyniesť.

Najbezpečnejšie sú výnosy zo sledu. Ide o každé zoskupe-
nie honérov (aspoň troch), z ktorých minimálne dva musia 
byť susedné. Všeobecne platí, že z figúrového sledu sa vynáša 
najvyššia karta. 

STRATÉGIE OBRANY V BRIDŽI
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Bridž Bridž

Ktorú kartu pridať do zdvihu, keď vynáša súper?

Keď v priebehu hry súper vynáša malú kartu a vy ste na rade 
(na tzv. druhej pozícii), bolo by nelogické vyplytvať honér na 
bezcennú kartu. Preto platí pravidlo: 

Na druhej pozícii pridaj malú kartu.
Je logické, že tak neurobíte, ak budete mať sled (pridá-

te nižší honér). A eso pridáte v prípade, ak je to porážajúci 
zdvih. Pozrite si ukážky:

V príklade (a) (ste západ) sa nesmiete ulakomiť na vynese-
nú dvojku (ak dáte eso, bude to váš posledný zdvih), teda pri-
dáte malú. Súper zoberie dámou a ihneď sa vytvorí impasová 
situácia – ak súperi (alebo partner) túto farbu opäť rozohrajú, 
aj dolník urobí zdvih.

V (b) (ste východ) po vynesení päťky zo stola dajte malú, 
i keď eso je iba druhé. Ak juh má „vidličku“ Q-10, môže sa 
nesprávne rozhodnúť (napr. impas desiatkou) a dá vám tak 
zdvih navyše. Tým, že necháte súpera hádať, dáte mu príle-
žitosť urobiť chybu.

Keď súper vyniesol honér a vy vlastníte vyšší, väčšinou je 
dobré uplatniť už spomínanú veľmi osvedčenú zásadu „figúra 
na figúru“.

V ukážke sedíte na východe 
a na vyneseného dolníka zo sto-
la pridáte kráľa. Ak to neurobí-
te, nezískate ani zdvih; juh by 
dolníka prepustil a impas (malú 
proti dáme) by si úspešne zopa-

koval. Ak ho však prikryjete kráľom, z hry vypadnú naraz tri 
figúry a partner sa poteší zo svojej desiatky. Tak, ako je to aj 
v živote, odchodom vyšších šarží sa na ich miesto dostanú 
nižšie. Azda i preto sa táto operácia nazýva povýšenie.

Hra obrancov na vyššej úrovni si vyžaduje viac, ako ste sa 
dozvedeli v tejto kapitole nášho seriálu o bridži. Ale i toto 
minimum na začiatok postačí ako odrazový mostík pre ďalšie 
zvyšovanie vašej hernej úrovne.

Ak máte o bridž seriózny záujem, odporúčame vám prihlá-
siť sa do niektorého z kurzov, ktoré sú vedené kvalifikovaný-
mi lektormi. V súčasnosti sa takéto kurzy konajú v Bratislave 
(klub Honér), Nitre (CVČ Domino) a na gymnáziách v Brati-
slave (Skalická), Žiline (Varšavská), Topoľčanoch (17. novem-
bra), Trnave (Angely Merici) a Piešťanoch (P. Coubertina). 
Ak máte o kurzy záujem, bližšie informácie o nich nájdete 
na stránke Národného bridžového centra www.nbcsr.sk a na 
stránke www.bridgetatry.sk. Tam nájdete i veľa zaujímavých 
informácií o bridžovom dianí na Slovensku i vo svete, ako 
i odborné články, ktoré prispejú ku kvalite vašej hry.

Ak zvládnete základy hry, odporúčame registráciu na naj-
populárnejšom bridžovom serveri www.bridgebase.com, kde 
si môžete nielen zahrať, ale i sledovať hru tých najlepších 
a zvyšovať tak svoju bridžovú úroveň.

Ivan Tatranský

Ak bol váš výnos dobrý, urobili ste v obrane prvý úspešný 
krok. Ale to je iba začiatok. V jej ďalšom priebehu by ste 
sa nemali dopúšťať chýb, ktoré robili generácie neškolených 
hráčov pred vami. Ľahko sa tým najvážnejším vyhnete, ak sa 
pri rozhodovaní, ktorú kartu v tej ktorej situácii pridať, bu-
dete riadiť zákonmi, ktoré väčšina hráčov dodržiava až s po-
svätnou úctou. Je to aj preto, že sa veľakrát presvedčili, že sa 
to vypláca. Poďme sa pozrieť na tie kľúčové.

Ktorú kartu pridať keď vynášal partner?

Keď vynáša váš partner, pridávate do zdvihu ako tretí v po-
radí (ste na tzv. tretej pozícii) kartu, ktorej hodnota závisí od 
toho, aký to bol výnos (figúra alebo malá) a čo pridal súper 
pred vami.

Keď vyniesol vysokú figúru, je to zvyčajne karta zo sledu. 
V takom prípade pomôžete partnerovi, ak mu dáte najavo, či 
vám táto farba vyhovuje. Uľahčí mu to rozhodovanie, či v tej-
to farbe pokračovať, ak zostane na zdvihu alebo i neskôr. Na 
to slúži tzv. kvalitatívny signál – malou kartou (zvyčajne 2 až 
5) ho od pokračovania vo farbe odradíte, väčšou malou kar-
tou (6 až 10) ho naopak povzbudíte (napr. máte v nej honér).

Keď partner vyniesol malú kartu (pravdepodobne od figú-
ry), mali by ste sa snažiť získať tento zdvih pre vašu linku. Je 
to i v súlade s pravidlom:

Na tretej pozícii pridaj najvyššiu kartu.
Je logické, že ak súperom pridanú kartu nemôžete nadbiť, 

toto pravidlo neplatí. Pokiaľ je vaša najvyššia karta v slede, 
potom platí:

Zo sledu sa pridáva najnižšia karta.
Efekt uvedených pravidiel uvidíte na nasledujúcich ukáž-

kach (hrá sa beztromfový záväzok, podčiarknutá je karta, 
ktorú by ste mali pridať po výnose malej karty zo západu).

V (a) ako východ dáte najvyššiu, t. j. kráľa, ktorý padne 
pod esom juhu, ale ďalšie dva zdvihy zoberie západ; pretože 
jeho kombinácia honérov Q-10 vytvára tzv. vidličku (do nej 
sa chytí dolník, ak budete vynášať, alebo túto farbu rozohrá 
hlavný hráč). Ak by ste nedali kráľa, získate iba jeden zdvih; 
juh by uplatnil dolníka a odohral eso a až tretí zdvih by bol 
váš. 

V (b) máte sled Q-J, z ktorého pridáte dolníka, ktorý vyrazí 
eso a ak znovu bude na výnose západ, už mu bude zrejmé, 
že môže vyniesť malú, pretože iste máte i dámu (keby ju mal 
juh, nebol by bral dolníka esom, ale dámou, keďže kráľ je 
ešte v hre), a tak si farbu odohrá v tempe. Keby bola v pr-
vom kole pridaná dáma a pravidlo „nižšia karta zo sledu“ by 
bolo spoluhráčom neznáme, nebolo by jasné, kto má dolníka, 
a partner by sa mohol rozhodnúť nesprávne.

Ak súper pred vami pridal figúru a vy máte vyššiu – prikry-
te ju. Je to i v súlade s pravidlom „tretí najvyššiu“, ako i so 
známym bridžovým sloganom:

Figúra na figúru.
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V tejto časti seriálu dostanú priestor rastliny, ktoré môžete 
vidieť kvitnúť v jesennom období. Obdobie ich kvitnutia za-
čína už v lete, vtedy im však v záplave ostatnej vegetácie 
návštevníci prírody nie vždy venujú pozornosť.

Zvonček klbkatý

Latinsky sa nazýva Campanula glomerata a je predstavite-
ľom rovnomennej čeľade zvončekovité (Campanulaceae). 
Rodové meno pochádza z latinského slova campanula – 
zvonček, ktoré je odvodené zo slova campana – zvonec a sú-
visí s tvarom kvetu. Názov Campanula sa prvý raz objavil 
v roku 1542 v práci nemeckého botanika a profesora medi-
cíny Leonarda Fuchsa (1501 – 1566). Počas svojho života 
napísal vyše tri desiatky kníh, v ktorých podporil myšlienky 
gréckych lekárov Hippokrata, Dioskoridesa a Galenosa proti 
arabskej medicíne, ktorá bola v tom období uznávaná. Dru-
hové meno rastliny glomerata má blízky vzťah k latinskému 
slovu glomus – klbko a súvisí s usporiadaním kvetov, ktoré je 
výrazne odlišné od ostatných druhov zvončekov.

Zvonček klbkatý (Campanula glomerata)

Táto trváca bylina zakoreňuje až do hĺbky 50 cm. Na jej 
jednoduchej stonke vyrastajú podlhovasté listy a fialové, prí-
padne vo výnimočných prípadoch i biele kvety vo vrcholovej 
hlávke a v pazuchách horných listov.

Kvitne od júna do septembra. Tyčinky dozrievajú skôr ako 
piestiky, peľnice sa vyprázdňujú skôr, ako sa blizna piestika 

stane oplodniteľná. Kvety opeľuje hmyz. Suché pukavé plo-
dy – tobolky s troma otvormi na báze rozširuje vietor. 

Rastie na kamenistých a krovinatých svahoch, lúkach, vo 
svetlých lesoch od nížin až po alpínsky stupeň. Dáva pred-
nosť vápencovým pôdam. Rozšírený je v celej Európe, na 
Kaukaze i v Iráne.

Krasovlas bezbyľový 

Tento zástupca čeľade astrovité (Asteraceae) sa latinsky na-
zýva Carlina acualis. Rodové meno Carlina, ktoré tejto rast-
line dal švédsky prírodovedec Carl von Linné (1707 – 1778), 
je asi skomoleninou vlašského slova cardina, pričom cardo 
znamená bodliak. Podľa iných názorov bola táto rastlina po-
menovaná na počesť Karla Veľkého, ktorý jej konzumáciu 
vraj počas moru odporúčal vojakom. Podľa legendy mu vo 
sne anjel oznámil, aby vystrelil šíp a pozoroval, kam sa za-
bodne. Šíp sa zabodol do dužnatého lôžka krasovlasu – a mor 
bol zažehnaný.

Druhové meno bezbyľový súvisí s veľmi skrátenou ston-
kou, takže sa zdá, že priamo zo zeme vyrastá jediný veľký 
kvet. V skutočnosti je to súkvetie úbor, ktorého priemer do-
sahuje 6 – 12 cm. Obsahuje iba rúrkovité kvety bielej až ví-
novočervenej farby, ktoré sú pravidelné päťpočetné. Okolo 
nich sa nachádzajú končisté vnútorné listene zákrovu bielej 
až hnedastej farby, ktoré napodobňujú chýbajúce jazykovité 
kvety. Prostredné listene zákrovu sú hrebeňovito ostnato zúb-
katé a jeho vonkajšie listene sú listovité.

Krasovlas bezbyľový (Carlina acualis) pri pohľade zhora

Krasovlas bezbyľový pri pohľade zboku

RASTLINY OKOLO NÁS

Biológia Biológia

16



Biológia Biológia

Biele zákrovné listene veľmi silno odrážajú ultrafialové 
zložky svetla a spája sa s nimi zaujímavý fyzikálny jav. Za 
vlhka sa stáčajú dnu (chránia tak peľ pred dažďom) a počas 
dlhšieho sucha sa vystierajú. Dokonca stačí na ne dýchnuť 
a dajú sa pozorovať prvé pohyby skrúcania. Prebiehajú však 
veľmi pomaly, takže sa nedajú spájať s predpoveďou počasia, 
aj keď sa to o tejto rastline zvykne hovoriť. Opísané pohyby 
je možné sledovať aj na odumretých jedincoch, pretože majú 
čisto fyzikálny základ.

Krasovlas bezbyľový vo vlhkom počasí – listene sa pomaly zatvárajú

Krasovlas bezbyľový so stočenými a zatvorenými listeňmi

Pod úborom a zákrovom sa nachádzajú pichľavé hlboko 
perovito strihané listy, ktoré vyrastajú v bohatej svojráznej 
prízemnej ružici, ktorá je na rube celá pokrytá pavučinovo 
vlnatým odením.

Kvitne od júla do septembra. Plody sú nažky s chocholcom 
perovitých štetiniek. Vyskytuje sa hojne na suchých stráňach, 
pastvinách, polosuchých lúkach, medziach a vo svetlých le-
soch od nížin až po alpínsky stupeň na rôznych podkladoch. 
V Alpách vystupuje až do nadmorskej výšky 2 800 m. Upred-
nostňuje slnečné miesta a pôdy kremičitej povahy.

V minulosti bol presláveným liekom, pestoval sa najmä pri 
kláštoroch. Šťavu z neho úspešne použil proti pásomniciam 
Leonard Fisch v roku 1543. Dnes ho oficiálna medicína ne-
využíva, uplatnenie má iba v ľudovom liečiteľstve. V jeseni 
sa vykopáva jeho asi 30 cm dlhý a 1 – 3 cm hrubý koreň 
s podzemkom, ktorý má v čerstvom stave nepríjemný zápach 
a horkú chuť. Po umytí sa pozdĺžne krája a suší. Obsahuje 
najmä silicu, v ktorej sa nachádza karlínový oxid s antibakte-
riálnym účinkom. Okrem nej sa v ňom nachádzajú i trieslovi-
ny, živice, inulín a enzým, ktorý spôsobuje skysnutie mlieka. 
Vnútorne sa využíva vo forme záparu na povzbudenie chuti 
do jedenia i ako preháňadlo. Vypudzuje i hlísty. Má tiež mo-
čopudný účinok a v kombinácii s podobne pôsobiacimi rastli-
nami (napríklad lipovým kvetom) vyvoláva zvýšené potenie. 
Častejšie je však jeho vonkajšie využitie. Na liečbu kožných 
ekzémov, vyrážok, lišajov a plesní sa koreň zvyčajne varí 
v riedenom octe alebo v rovnakom množstve vody s vínom.

Najväčšie uplatnenie má vo veterinárnej medicíne, kde sa 
prášok z neho podáva dobytku na zvýšenie chuti do žrania. 
V Pyrenejach sa koreň konzumuje ako zelenina vo forme ša-
látu. V Nemecku je táto rastlina zákonom chránená, preto sa 
niekedy u nás zbierala na vývoz. Koreň spolu s dužnatým 
kvetným lôžkom na vrchnej strane vytvára dosť hrubý a mä-
sitý terč horkastej, aromatickej a mandľovej chuti, uvoľňuje 
sa zo zákrovu a s obľubou sa konzumuje. Nazýva sa preto 
i tzv. nepravá, resp. divá artičoka. Krasovlas bezbyľový je 
tiež vhodným druhom na zimné kvetinové úpravy.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

Krasovlas bezbyľový s typickou prízemnou ružicou listov
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V tejto časti seriálu o vzácnych rastli-
nách vám predstavíme druhy, ktoré mi-
lovníci flóry môžu pozorovať v jesen-
nom období.

Plesnivec alpínsky

Od polovice júna až do konca septembra 
kvitne jeden z pokladov slovenskej fló-
ry plesnivec alpínsky (Leontopodium 
alpinum) z čeľade astrovité (Asterace-
ae). Rodové meno má zložené z dvoch 
z gréckych slov, ktoré súvisia so vzhľa-
dom súkvetia (leon – lev, podion – lab-
ka). Druhový názov alpinum vyjadruje 
jeho výskyt v najvyšších polohách.

Plesnivec alpínsky (Leontopodium alpinum)

Táto trváca husto bieloplstnatá byli-
na s riedko olistenou stonkou je typic-
ká zvláštnym tvarom kvetov. Na konci 
byle vyrastá zdanlivo jeden kvet, v sku-
točnosti však ide o súkvetie – dvojná-
sobne zložený kvet, v ktorom hviezdi-
covito rozložené nerovnako veľké bielo 
plstnaté listene napodobňujú kvetný 
obal a drobné žlté úbory pripomínajú 
vnútorné pohlavné orgány – piestiky 
a tyčinky. 

Striebrobiely jas rastliny je spôsobený 
niekoľkonásobným odrazom a lomom 
svetla na hustej spleti chĺpkov, ktoré sú 
prestúpené vzduchovými mechúrikmi. 
Kvety opeľuje hmyz, suché nepukavé 
plody – nažky – rozširuje vietor.

Plesnivec alpínsky – detail kvetov

Vyskytuje sa v subtropickom a mier-
nom pásme, pričom hlavnou oblasťou 
jeho rozšírenia je východná a stredná 
Ázia. Odtiaľ sa v dobe ľadovej dostal 
do Európy, kde areál jeho výskytu siaha 
od Pyrenejí cez Juru a Alpy až do Kar-
pát. Na Slovensku rastie v alpínskom 
a v subalpínskom stupni najmä v Níz-
kych, Západných a Belianskych Tat-
rách, vo Veľkej a Malej Fatre a v Slo-
venskom raji.

Patrí k svetlomilným druhom, ktoré 
je možné pozorovať na výslnných vá-
pencových skalách, skalných terasách, 
v štrbinách skál, na kamenitých trávna-
tých holiach a zatrávnených sutinových 
kužeľoch. Dokáže prekonať i obdobia 
extrémneho sucha, pretože jeho silné 
ochlpenie, najmä na spodnej strane lis-
tov, výrazne obmedzuje vyparovanie 
vody.

Plesnivec alpínsky v ťažko prístupnom teréne

Táto bylina sa pre svoju nádheru, vý-
nimočný vzhľad a podmienky výskytu 
stala znakom horolezeckých spolkov, 
horských chát a hotelov. Stará povesť 
dokonca tvrdí, že pochádza z Mesiaca, 
preto ju v Dolomitoch volajú „Stella al-
pina“ – alpská hviezda.

Plesnivec alpínsky je súčasťou Červe-
ného zoznamu ohrozených druhov ciev-
natých rastlín, patrí do kategórie zrani-
teľných. Vo voľnej prírode sa vyskytuje 
vzácne. V minulosti bol často trhaný 
a vykopávaný, preto bolo potrebné za-
viesť jeho prísnu ochranu. Jeho meno sa 
spája s prívlastkom najstaršia chránená 
rastlina na Slovensku (od roku 1893). 
Podľa najnovšej legislatívy je zaradený 
k chráneným druhom národného význa-
mu, pričom spoločenská hodnota jedné-
ho jedinca predstavuje 36,50 €.

Možné je i jeho pestovanie v záhrad-
kách – na tento účel sú vhodné kultúrne 
jedince pochádzajúce z Himalájí, kto-
rým sa darí i v nížinách. Mimo vyso-
kých hôr však nedokáže vytvoriť také 
nádherné husté vankúše. 

Horec krížatý 

Predstaviteľ rovnomennej čeľade hor-
covité (Gencianaceae) sa nazýva i Gen-
tianella cruciata.

Táto trváca bylina pretrváva obdo-
bie vegetačného pokoja krátkym pod-
zemkom. Jeho husto olistená byľ do-
sahuje výšku 10 – 40 cm. Nápadným 
poznávacím znakom sú podlhovasté 
trojžilové kožovité listy, ktoré sú uspo-

SKVOSTY V RASTLINNEJ RÍŠI

Biológia Biológia

18



Biológia Biológia

riadané výrazne do kríža, čo sa odzrkad-
ľuje i v jeho druhovom názve. Prídavné 
meno cruciata pochádza z latinského 
slova crux – kríž. Do kríža sú umiest-
nené i modré kvety, ktoré vyrastajú 
v pazuchách stredných a horných listov. 
Každý z nich sa skladá z krátkeho ka-
licha a koruny zvončekovitého tvaru. 
Korunné lupienky sú zoradené v ľavo-
točivej skrutkovici, čo si vnímavý po-
zorovateľ môže všimnúť pri pohľade na 
púčiky.

Horec krížatý – detail usporiadania listov 
a kvetov

Kvitne od júla do októbra, opeľuje ho 
hmyz. Plodom je tobolka, ktorej seme-
ná sú rozširované vetrom alebo vystre-
ľovaním z rastliny. Jeho listy síce ob-
sahujú horčiny, ale na rozdiel od iných 
druhov horcov v ľudovom liečiteľstve 
jeho využitie zaznamenané nie je.

Rastie roztrúsene na suchých, často 
vápenatých stanovištiach, na trávnatých 
a krovinatých stráňach, pasienkoch, pri 
lesných cestách a lesných okrajoch od 
nížin až po subalpínsky a kosodrevino-
vý stupeň. Patrí k druhom prechodnej 
oblasti medzi atlantickým a kontinen-
tálnym rozšírením mierneho a subtro-

pického pásma severnej pologule. Vy-
skytuje sa v Európe i západnej Ázii. 
V Alpách jeho areál siaha až do nad-
morskej výšky 1 600 m, na Slovensku 
do 1 200 m. Zo všetkých stredoeuróp-
skych horcov je najteplomilnejší.

Zaradený je do Červeného zoznamu 
ohrozených druhov cievnatých rastlín 
v kategórii potenciálne ohrozený.

Horček brvitý

Táto bylina púta pozornosť svojím nád-
herným vzhľadom pri prechádzkach 
jesennou prírodou najmä v období, keď 
už kvitnú iba máloktoré druhy. Prvé 
kvitnúce jedince sa objavujú ešte v au-
guste, posledné v novembri. Známa je aj 
pod synonymom pahorec brvitý, v bo-
tanických kruhoch je používané pome-
novanie Gentianella ciliata, resp. syno-
nymum Gentianopsis ciliata. Zaraďuje 
sa do čeľade horcovité (Gentianaceae).

Horček brvitý – detail kvetov

Patrí k trvácim alebo dvojročným dru-
hom. Dužinatá stonka dorastá do výšky 
10 – 30 cm. Môže byť jednoduchá ale-
bo rozkonárená, štvorhranná, olistená. 

Úzke jednožilové protistojné listy sú 
končisté podlhovastého tvaru. Podľa 
toho, či je byľ jednoduchá alebo roz-
konárená, na jej vrchole vyrastá jeden 
alebo tri kvety. Pravidelný štvorpočetný 
kvet sa skladá zo zeleného lievikovité-
ho kalicha a modrej koruny. Koruna je 
hlboko rozdelená na štyri odstávajúce 
zuby. Pozorovateľ si môže všimnúť, že 
jej okraj je výrazne brvitý, čo je vyjad-
rené i v jeho druhovom názve ciliatus 
– obrvený (toto slovo pochádza z latin-
ského slova cilium – obrva).

Obojpohlavný kvet sa po odkvitnutí 
mení na suchý pukavý plod – tobolku. 
Semená sú rozširované vetrom alebo 
vystreľovaním z rastliny.

Rastie na suchých svetlých stanoviš-
tiach, na trávnatých a krovinatých strá-
ňach, kamenistých lúkach, na okrajoch 
lesov a čistinkách. Potrebuje otvorené 
priestranstvá, udrží sa iba na lúkach, 
ktoré sú pravidelne spásané. Vyskytuje 
sa od podhorského stupňa až po alpín-
sky, dokonca v Alpách vystupuje až do 
nadmorskej výšky 2 500 m. Ťažisko 
jeho rozšírenia je najmä v južnej i stred-
nej Európe, ale prírodu spestruje i na 
Kaukaze a v strednej Ázii. V Čechách 
rastie roztrúsene v severnej a strednej 
časti, na Morave hojnejšie. Na Sloven-
sku sa nachádza po celom území, pri-
čom uprednostňuje vápencový geolo-
gický podklad. V Červenom zozname 
ohrozených druhov cievnatých rastlín 
patrí medzi potenciálne ohrozené druhy.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

Horček brvitý (Gentianella ciliata)Horec krížatý
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niu jej polotekutého stavu. Tvorbu ergosterolu má na starosti 
sada mnohých enzýmov (bielkovinových katalyzátorov, čiže 
„urýchľovačov“ biochemických reakcií), a práve na niektoré 
z nich sa dokážu naviazať určité antimykotiká. Väzba liečiva 
zablokuje enzým, prísun ergosterolu do membrány sa zastaví, 
deliaca sa bunka ho nemá dostatok pre novovytvorené mem-
brány, a tak postupne zahynie.

Čo môže bunka urobiť na svoju obranu? Mať k dispozícii 
špeciálne protijedy voči každému z potenciálnych ohrozova-
teľov by bolo náročné. A hoci existujú prípady, keď si bun-
ky vyrábajú enzým schopný zničiť konkrétne antibiotikum 
(napr. β-laktamázu štiepiacu antibakteriálny ampicilín), bak-
térie a kvasinky majú v zásobe účinnejšiu stratégiu: „Vyho-
denie“ liečiva von z bunky bez ohľadu na jeho cieľ či spôsob 
účinku. Títo „vyhadzovači“ sa nachádzajú vo vstupnej bráne 
do bunky – v plazmatickej membráne. Sú to bielkovinové 
pumpy, čiže akési regulovateľné kanáliky prepravujúce rôzne 
cudzorodé látky späť do okolitého prostredia.

Dva základné typy bielkovinových púmp líšiace sa štruktúrou  
a zdrojom energie použitej na prenos liečiva von z bunky.

Čierne šípky naznačujú smer prenosu cez bielkovinu.

Ako prichádzajú na svet nové obranné  
mechanizmy?
Zastavme sa na chvíľu pri otázke, ktorá v rôznych podobách 
zrejme mnohým vŕta v hlave pri každom novom poznatku 
o nejakej fascinujúcej schopnosti bunky či organizmu: Ako 
nadobúdajú bunky nové schopnosti? Ako to, že sa v nich 
odohrávajú dedičné zmeny, ktoré sú „na mieru ušité ich po-
trebám“?

Živé organizmy sú vďaka miliónom rokov evolúcie prispô-
sobené nielen na ideálne životné podmienky, ale aj na kolí-
sanie fyzikálnych a chemických vlastností prostredia, pokiaľ 
ostávajú v určitom rozmedzí. Zatiaľ čo napríklad živočíchy 
dokážu často nebezpečným okolnostiam uniknúť, mikroor-
ganizmy rastúce v pôde, vo vode, či parazitujúce na svojom 
hostiteľovi túto možnosť väčšinou nemajú. Vybavené sú však 
mnohými schopnosťami a zbraňami, vďaka ktorým prežijú 
aj extrémne výkyvy teploty, vlhkosti či slanosti prostredia, 
neraz dokonca i chemické útoky svojich súperov. Takýmito 
súpermi môžu byť ich evoluční konkurenti toho istého či prí-
buzného druhu. O zdroje živín proti sebe bojujú tiež bakté-
rie a eukaryotické jednobunkovce a v minulom storočí začal 
svoje veľké ťaženie proti patogénnym mikroorganizmom aj 
človek. Naučil sa využívať zbrane prirodzených nepriateľov 
svojich nepriateľov – plesní (napr. penicilín) či baktérií (napr. 
streptomycín, tetracyklín, chloramfenikol). Ako im dokážu 
odolávať rezistentné bunky? A čo vlastne stojí za „vznikom“ 
rezistencie?

Bunky kvasinky (a) a „hlavička“ plesne (b) pod  
elektrónovým mikroskopom

Plazmatická membrána – cieľ aj obranný štít

Terčom liečiv môžu byť rôzne bunkové procesy; od dupli-
kácie DNA, cez preklad genetickej informácie do bielkovín 
až po metabolické reakcie produkujúce niektorú z látok ne-
vyhnutných na prežitie. Liečivo bunku buď usmrtí, alebo iba 
znemožní jej delenie. Pokiaľ sa počet baktérií alebo kvasiniek 
v tele nezvyšuje, imunitný systém si s nimi ľahšie poradí. Ak 
však prestaneme užívať liek príliš skoro domnievajúc sa, že 
zmiznutie príznakov odzrkadľuje aj zmiznutie našich nevola-
ných hostí, bunky ochromené liekom, ktoré imunitný systém 
nestihol zlikvidovať, sa opäť spamätajú a choroba prepukne 
odznova.

Aby neuškodili aj pacientovi, ciele liečiv sa volia tak, aby 
sa v ľudských bunkách buď nevyskytovali, alebo aby boli 
od ľudských dostatočne odlišné. Mnohé antimykotiká, teda 
lieky proti ochoreniam spôsobeným hubami, medzi ktoré 
patria aj kvasinky a plesne, napríklad znemožňujú tvorbu 
zložiek „obalov“ – bunkovej steny či plazmatickej membrá-
ny. Živočíšne bunky bunkovú stenu nemajú a ich membrá-
ny sa od hubových zásadne líšia. Medzi kľúčové stavebné 
prvky plazmatickej membrány húb patrí totiž aj „dvojník“ 
cholesterolu, ergosterol, ktorý významne prispieva k udrža-

Biológia Biológia

AKO SA NEBEZPEČNÉ KVASINKY CHRÁNIA PRED 
LIEČIVAMI?

Molekuly cholesterolu a ergosterolu. Hoci sa líšia iba tromi „drobnos-
ťami“, nedokážu sa navzájom plnohodnotne zastúpiť.
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tieto gény aktivujú, a podmienky, ktoré k tomu môžu viesť, sa 
neustále skúmajú. Sled vzájomných interakcií signalizujúcich 
a regulačných bielkovín – od rozpoznania cudzorodej látky 
až po spustenie prepisu informácie z príslušného génu pre 
membránovú pumpu – je už pomerne detailne známy. Počet 
objavených faktorov, ktoré ovplyvňujú tieto zložité procesy, 
však ešte stále stúpa. Poznanie mechanizmov rezistencie je 
nevyhnutným podkladom pre vývoj dômyselnejších liečiv.

V dôsledku častého používania antimykotík je rezisten-
cia na ne stále väčším problémom. Liečivo totiž zneškodní 
všetky bunky okrem tých, ktoré sa voči nemu dokážu brániť, 
a tak hoci tieto mohli pôvodne predstavovať iba drobný zlo-
mok počtu kvasiniek v napadnutom človeku, stanú sa rýchlo 
dominantnými a šíria sa úspešne ďalej. Preto je popri hľadaní 
nových liečiv schopných uniknúť obranným mechanizmom 
kvasiniek dôležitou stratégiou tiež hľadanie liečiv schopných 
tieto pumpy zablokovať, prípadne zabrániť už ich vzniku.

Jednou z najčastejších mykóz je pleseň nôh (tzv. „atletická noha“)

Podobné mechanizmy využívajú aj nádorové 
bunky

Už desaťročia sa potvrdzuje, že čo sa naučíme vďaka kvasin-
kám, je zväčša užitočné aj pri štúdiu mnohobunkových or-
ganizmov. Membránové pumpy zbavujúce bunku nebezpeč-
ných cudzorodých látok nie sú špecifikom mikroorganizmov. 
Nielen kvasinky a baktérie, ale aj naše vlastné bunky ich čas-
to dokážu využívať. A hoci by sa zdalo, že táto schopnosť je 
pre nás jednoznačne prospešná, sú prípady, kedy ju, naopak, 
treba potláčať či obchádzať.

Kedy sa lekári snažia zahubiť naše vlastné bunky? V prípa-
de, že sa začnú nekontrolovane deliť a vzniká nebezpečný ná-
dor. Pokiaľ sa mu však podarí aktivovať pumpy odstraňujúce 
liečivo, boj s chorobou sa výrazne sťaží. Výskum odolnosti 
buniek voči cudzorodým látkam má preto opodstatnenie pre 
rozličné oblasti medicíny.

Lenka Abelovská

Odpovede poskytuje evolučná teória. Na základe jej prin-
cípov si môžeme predstaviť takýto scenár: Vieme už, že gény 
kódujúce informáciu, podľa ktorej vznikajú pumpy odstra-
ňujúce antimykotiká, sa nachádzali aj v spoločnom predkovi 
dnešných druhov kvasiniek, z ktorého sa postupne vyvinuli 
počas evolúcie. Vieme tiež, že sa nápadne podobajú génom 
pre iné prenášače v plazmatickej membráne, špecializované 
napríklad na príjem živín z prostredia. V jednej z buniek tejto 
„prakvasinky“ sa mohol náhodou zdvojiť gén pre niektorý 
z týchto prenášačov (duplikácia génov nie je v histórii ži-
vých organizmov dlhej milióny rokov vôbec výnimočnou 
udalosťou). Potom náhodné mutácie postupne premenili jeho 
informáciu natoľko, že ním kódovaná bielkovina už nerozo-
znávala a neprenášala svoj pôvodný náklad, ale bola schopná 
zachytiť a „vyhodiť“ rôzne cudzorodé, škodlivé látky. Pokiaľ 
sa práve takéto látky v prostredí nachádzali, bunka s touto 
mutáciou dokázala prežiť ako jediná z celej populácie. Celé 
nasledujúce generácie preto vďaka nej niesli mutovaný gén 
poskytujúci aj im výhodu v prípade, že prídu do styku s to-
xickými látkami.

Zjednodušená predstava vzniku a rozšírenia odolnosti voči toxickým 
látkam vrátane liečiv

Ako riešiť problém rezistentných kvasiniek?

Čo je výhodné pre kvasinky, nemusí však byť výhodné pre 
človeka. Okrem druhov využívaných už tisíce rokov pri výro-
be chleba, piva či vína poznáme totiž aj množstvo patogénov 
spôsobujúcich neraz vážne ochorenia, mykózy. Najznámejšie 
sú tzv. kandidózy, pomenované podľa svojich pôvodcov z rodu 
Candida. Hoci kandidy máme na slizniciach a na koži všetci, 
podobne ako prospešné baktérie v črevách, iba v určitých prí-
padoch sa zmnožia a rozšíria natoľko, že prepukne choroba. 
Ohrozujú predovšetkým ľudí s výrazne zníženou imunitou, 
ako sú napríklad pacienti s AIDS, ale tiež novorodenci. 

Našťastie, nie všetky kvasinkové bunky sú pripravené na 
boj proti všetkým antimykotikám, a to aj v prípade, že majú 
príslušné gény pre membránové pumpy. Spôsoby, ktorými sa 

Biele až žlté povlaky na sliz-
niciach spôsobené kvasinkou 
Candida albicans sú prízna-
kom ochorenia soor, ktoré 
postihuje mnohých novo-

rodencov a ľudí s imunitou 
oslabenou napríklad dlhodo-
bým užívaním určitých liekov 

vrátane antibiotík
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Z kvapľovej výzdoby sú najčastejšie tzv. záclony – skupiny 
stalaktitov visiacich zo stropu, ďalej tiež napríklad sintrové 
vodopády a sintrové platne. Pod priepasťou Peklo sa nachá-
dza aj aragonit – o ňom sa dozviete viac v budúcom čísle 
v článku o Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Zaujímavosťou 
jaskyne sú okruhliaky zo žuly pokryté vrstvou sintru nachá-
dzajúce sa v horných častiach niektorých chodieb. Jaskyňa je 
vďaka vhodným klimatickým pomerom využívaná aj na spe-
leoterapiu – konkrétne na liečbu astmy a ochorení horných 
dýchacích ciest u detí.

Bystrianska jaskyňa zohrala svoju úlohu aj v minulosti. 
Keď počas 2. svetovej vojny dňa 20. januára 1945 Nemci 
obsadili Bystrú, mnohí obyvatelia sa ukryli práve do jasky-
ne. Vchod do jaskyne však Nemci zamínovali a oni sa z nej 
nemali ako dostať. V jaskyni prežili 21 dní tak, že do fliaš 
zbierali vodu stekajúcu z kvapľov. Von sa dostali po oslobo-
dení Bystrej. 

Sintrová výzdoba Belianskej jaskyne

Takmer v strede Slovenska, na juh od Važeckej a Belianskej 
jaskyne, sa nachádzajú ďalšie dve sprístupnené slovenské 
jaskyne – Bystrianska jaskyňa a Dobšinská ľadová jasky-
ňa. Ak vás zaujíma, ktorý zimný šport si mohli ľudia užívať 
v Dobšinskej ľadovej jaskyni aj v lete, a ako sa dá prežiť 
21 dní v jaskyni so zamínovaným východom, čítajte ďalej.

Horúce peklo

Čo majú spoločné Peklo a Bystrianska jaskyňa? Je to východ 
na zemský povrch. Nové časti Bystrianskej jaskyne známe aj 
pod názvom Nová jaskyňa boli totiž objavené práve cez prie-
pasť Peklo hlbokú 56 metrov v roku 1926. Staré časti jaskyne 
boli známe už od nepamäti. Najprv to vyzeralo, že môže ísť 
o dve nezávislé jaskyne, avšak v roku 1956 sa našlo prepo-
jenie medzi starými a novými časťami. Prehliadková trasa je 
prístupná v súčasnej podobe od roku 1968, z celkovej dĺžky 
takmer 3 kilometre je sprístupnených 545 metrov. Pre náv-
števníkov sú dostupné len priestory Novej jaskyne – Stará 
jaskyňa je tvorená príliš úzkymi a väčšinou príliš nízkymi 
chodbami a navyše je aj turisticky menej zaujímavá, pretože 
kvapľová výzdoba v nej odumrela a zvetrala.

Jaskyňa je vytvorená v druhohorných tmavosivých vápen-
coch a svetlosivých dolomitoch. Pukliny zapríčinené tekto-
nickými poruchami boli rozšírené činnosťou rieky Bystrian-
ky. Niektoré chodby sa vytvorili na miestach stretu dvoch 
vrstviev hornín, a keď sa odtrhla a zrútila časť jaskyne, vznik-
li väčšie siene a dómy. Rieka sa svojou činnosťou zahlbovala 
čoraz hlbšie a celkovým pôsobením „prírodných živlov“ sa 
dno doliny posúvalo čoraz nižšie. Dôkazom toho je napríklad 
staré meandrovité riečisko v Starej jaskyni, ktoré sa nachá-
dza 70 metrov nad súčasnou hladinou rieky. V súčasnosti sa 
neďaleko jaskyne nachádza ponor Bystrianky, ktorým sa rie-
ka dostáva pod zemský povrch, a potom preteká najnižšími 
a najmladšími časťami Novej jaskyne. Podzemná Bystrianka 
sa nachádza aj na dne tzv. Bystrianskeho závrtu (nachádza sa 
južne od jaskyne), ktorý je hlboký 165 metrov a v hĺbke asi 
100 metrov sa nachádza 20 metrov vysoký biely sintrový vo-
dopád. Rieka potom na zemský povrch vyviera vo Valaskej. 

Geológia Geológia

ČO SA SKRÝVA POD POVRCHOM IV.
HORÚCE PEKLO A ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO
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kyniach. Dobšinská ľadová jaskyňa bola pôvodne s týmto 
systémom tiež prepojená, ale zrútením jaskynných stropov 
v stredných štvrtohorách pred 0,5 – 1 miliónom rokov sa 
oddelila. Týmto zrútením skalných stropov a oddelením od 
Stratenskej jaskyne nastali vhodné podmienky na zaľadnenie 
jaskyne. Vytvoril sa hlavný priestor jaskyne, ktorý predsta-
vuje dutina vrecovitého tvaru siahajúca do hĺbky 70 metrov, 
v ktorej stojí studený vzduch – nemá ako prúdiť von, pretože 
studený vzduch vďaka svojím fyzikálnym vlastnostiam klesá 
dole a jediný otvor z jaskyne je hore. V jaskyni je teda takmer 
neustále teplota pod bodom mrazu (od priemernej teploty 
–3,9 °C vo februári až po +0,2 °C v auguste) a zamŕzajúca 
presakujúca zrážková voda vytvorila ľadovú výzdobu. Tá sa 
vyskytuje vo forme podlahového ľadu, ľadopádov, ľadových 
stalagmitov a stĺpov. Najväčší ľadový stĺp nazývaný Studňa 
meria 9 metrov. Najhrubšia vrstva ľadu s hrúbkou 26,5 metrov 
sa nachádza vo Veľkej sieni. V nezaľadnených priestoroch sa 
nachádza kvapľová výzdoba.

Vchod do jaskyne ľudovo nazývaný Ľadová diera bol zná-
my už od nepamäti, do jaskyne však prvýkrát zostúpili až 
v roku 1870. Jaskyňa bola sprístupnená hneď o rok a v roku 
1887 do nej zaviedli riadne elektrické osvetlenie. Jaskyňa sa 
tak stala prvou elektricky osvetlenou jaskyňou v Uhorsku 
a jednou z prvých vo svete. Navštívili ju mnohé významné 
osobnosti, napríklad staviteľ Suezského prieplavu Ferdinand 
Lesseps. Okrem nadšencov ľadovej výzdoby jaskyňa v mi-
nulosti lákala aj nadšencov športu – v jaskyni bolo v rokoch 
1893 až 1946 povolené celoročné korčuľovanie pre verej-
nosť, v 50-tych rokoch v nej ešte trénovali vojenskí rýchlo-
korčuliari.

Ľadový stĺp Studňa 

V súčasnosti sa v jaskyni kvôli jej ochrane už korčuľovať 
nedá, návštevníci však stále môžu obdivovať jej ľadovú vý-
zdobu na prehliadkovej trase dlhej 515 metrov. K jaskyni sa 
dá dostať z parkoviska v osade Dobšinská ľadová jaskyňa 
chodníkom s prevýšením asi 130 metrov, výstup trvá približ-
ne 25 minút. K jaskyni sa dá tiež dostať autobusom (zastávka 
Stratená, Dobšinská ľadová jaskyňa) alebo vlakom (zastávka 
Dobšinská ľadová jaskyňa). Jaskyňa je otvorená od 15. mája 
do 30. septembra každý deň okrem pondelka. 

Lenka Veselovská
Autori fotografií: Rudolf Kukura (1, 2),  

Michal Rengevič (3, 4), Wikipedia Commons (5)

Bystrianska jaskyňa sa nachádza na južnej strane Nízkych 
Tatier na južnom okraji obce Bystrá neďaleko Brezna. Do-
stať sa k nej dá z autobusovej zastávky Bystrá, jaskyňa, alebo 
z parkoviska neďaleko jaskyne. Chodník k jaskyni je takmer 
bez prevýšenia, rovnako ako aj celá prehliadková trasa, na 
ktorej sa nachádza len 20 schodov. Jaskyňa je otvorená od 
januára do októbra každý deň okrem pondelka. 

Ľadové kráľovstvo

Asi hodinu cesty autom na východ od Pekla sa nachádza jeho 
opak – ľadové kráľovstvo v podobe Dobšinskej ľadovej jas-
kyne na juhozápadnom okraji Národného parku Slovenský 
raj. Táto jaskyňa sa v roku 2000 zaradila medzi pamiatky 
prírodného dedičstva UNESCO. Oproti iným významným 
európskym zaľadneným jaskyniam jej zaľadnenie pretrváva 
v nižšej nadmorskej výške (iba 920 – 950 m. n. m. oproti 
1 100 m. n. m. a viac v Rumunsku či Alpách). Množstvom 
ľadovej výzdoby patrí medzi najbohatšie ľadové jaskyne na 
svete a výrazne prekonáva napríklad Demänovskú ľadovú 
jaskyňu. 

Ľadový stĺp nazývaný Oltár 

Jaskyňa dlhá takmer 1 500 metrov vznikla v druhohorných 
vápencoch činnosťou rieky Hnilec ako súčasť systému Stra-
tenskej jaskyne. Tento systém je tvorený 7 väčšími jaskyňami 
– okrem Dobšinskej ľadovej jaskyne sú významné napríklad 
Stratenská jaskyňa a Psie diery, ktoré sú priamo prepojené 
a spoločne dosahujú dĺžku 21 737 metrov. Tvoria tak druhý 
najväčší jaskynný systém Slovenska po Demänovských jas-
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Nestínať vzácne hlavy

Do víru spoločenských revolúcií sa niekedy dostanú i vedci, 
ktorí často zostávajú bokom od politického života. Za fran-
cúzskej revolúcie odsúdil v Paríži revolučný tribunál na smrť 
významného chemika a fyzika A. L. Lavoisiera. Jeho popra-
vu 8. 5. 1794 smutne komentoval uznávaný matematik Jose-
ph Louis Lagrange (1736 – 1813) slovami: Stačil moment, 
aby odsekli hlavu, ale možno nepostačí ani sto rokov, pokiaľ 
sa objaví podobná.

Zo služobných pomerov

V životopisoch sa často uvádza, že J. L. Lagrange mal fran-
cúzsko-taliansky pôvod. Narodil sa v Turíne 25. januára 1736 
ako najstarší z jedenástich detí. Jeho pradedko prišiel z Fran-
cúzska a bol v službách savojského kráľa Karola Emanuela 
II. Lagrangeov starý otec slúžil ako vojak v Taliansku, otec 
bol vojenským pokladníkom, ale jeho rodina bola chudobná. 
Neskôr, keď bol Lagrange už známym matematikom, pove-
dal: Keby som bol bohatý, nedosiahol by som pravdepodobne 
svoje postavenie v matematike.

Lagrange, v mladosti sa v Taliansku volal Lodovici Lagran-
gia, tak horlivo študoval na delostreleckom učilišti v Turíne, 
že sa už ako 19-ročný stal učiteľom matematiky na tejto ško-
le, i keď bol mladší ako väčšina jeho prvých študentov – bu-
dúcich oficierov. Hneď na začiatku svojej vedeckej činnosti 
Lagrange vytvoril skupinu mladých matematikov a fyzikov, 
ktorí uverejňovali svoje práce vo vlastných zborníkoch. Du-
šou turínskeho krúžku bol sám Lagrange. Najprv študoval 

vlastnosti zvuku (spis O podstate a šírení zvuku, 1759). Zistil 
nové metódy integrácie a hľadania extrémov funkcií. Tieto 
výsledky oznámil Eulerovi, ktorý ich ocenil návrhom, ešte 
len 20-ročného, Lagrangea za člena Berlínskej akadémie. 
V roku 1764 vyhral cenu Parížskej akadémie za teoretické 
práce o pohybe Mesiaca. Celkovo získal 5 cien tejto akadé-
mie vied.

Krátko v Paríži, dlho v Berlíne

Veľmi podnetným a šťastným obdobím jeho života bol pol-
rok strávený roku 1766 v Paríži. Vtedy sa osobne zoznámil 
s d´Alembertom, Clairautom, Condorcetom. Samotársky 
a skromný Lagrange spoznal účinnosť priamych kontaktov 
medzi vedcami. V novembri roku 1766 prišiel na pozva-
nie pruského kráľa Fridricha II. do Berlína, aby nastúpil na 
miesto Eulera za riaditeľa matematickej sekcie Akadémie 
vied. V pozvaní sa hovorilo, že ...je potrebné, aby najväčší 
matematik Európy žil v blízkosti najväčšieho kráľa. Tridsať-
ročný Lagrange bol už vyzretým matematikom. V Berlíne 
prežil skoro 21 rokov. Boli najproduktívnejším obdobím jeho 
života. Nehýril dvorným životom, ale svoj čas obetoval vede: 
Zaoberám sa štúdiom matematiky v pokoji a tichosti. Pretože 
ma nič a nikto nenaháňa, pracujem viac pre svoje potešenie 
ako z povinnosti, staviam, búram, prestavujem až dovtedy, 
kým dostanem niečo, s čím som aspoň trochu spokojný.

Rozvážne užitočné premýšľanie

Matematika bola jeho vášňou. Zaplnila mu celý život, prinies-
la mnoho radostných chvíľ. Lagrange v roku 1797 zaviedol 
pojem derivácie na mocninových radoch, po ňom je pomeno-
vaná známa veta základov matematickej analýzy o existencii 
bodu, v ktorom má spojitá funkcia deriváciu určitej vlastnos-
ti. S Lagrangeovým menom je spojený aj istý interpolačný 
polynóm. Vyriešil zaujímavé problémy analytického variač-
ného počtu, vytvoril metódy pre separáciu reálnych koreňov 
algebraickej rovnice a ich aproximáciu reťazovými zlomka-
mi. Študoval racionálne funkcie koreňov rovníc a ich sprá-
vanie pri permutáciách koreňov. Zaoberal sa dôvodmi, prečo 
úspešné metódy riešenia algebraických rovníc stupňa maxi-
málne 4 sú pre vyššie 
stupne neúspešné. Na 
tieto výskumy neskôr 
nadviazal Ruffini, 
Abel i Galois. Nastú-
pená cesta vyústila 
do zrodu teórie grúp. 
Lagrange dosiahol u-
pevnenie základov di-
ferenciálneho a integ-
rálneho počtu, prispel 
k rozvoju teórie de-
terminantov a matíc, 
teórie pravdepodob-

JOSEPH LOUIS LAGRANGE
DÔSLEDNÝ ANALYTIK

Osobnosti Osobnosti
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nosti, aritmetiky i algebry. V teórii čísel dokázal, že každé 
prirodzené číslo možno napísať v tvare súčtu najviac štyroch 
štvorcov, t. j. druhých mocnín celých čísel. Naznačil veľa no-
vých matematických pojmov, napr. pojem grupy, invariantu, 
trojný integrál, primitívna funkcia a podobne. Skúmal zákon 
skladania síl pôsobiacich v rovnakom bode. Formuloval zá-
sady klasickej mechaniky, výsledky svojich prác aplikoval na 
problémy dynamiky. 

Zmierený aj s ocenením

V roku 1787 odišiel Lagrange do Paríža, kde bol v roku 1772 
prijatý za akademika a vysoko uznávaný vo vedeckých kru-
hoch. Od panovníka Ľudovíta XVI. dostal penziu a byt v Lo-
uvri. Uverejňoval výsledky predchádzajúcich matematických 
a fyzikálnych štúdií, napr. Analytická mechanika (1788), písal 
učebnice. Zaoberal sa filozofiou, chémiou, históriou i medicí-
nou. Ani revolučné roky 1789 – 1794 vo Francúzsku neotrias-
li jeho pozíciou. Bol „Cheopsovou pyramídou vedy“. Stal sa 
profesorom na École normale (1795) i École polytechnique 
(1797). Lagrangeove zobraté spisy z matematiky, astronó-
mie a mechaniky obsahujú 14 zväzkov. Prispel aj k reforme 
mier a váh. Za Napoleonovej vlády dostal veľa vyznamenaní 
i rád Čestnej légie, bol senátorom, dostal grófsky titul. Časté 
žlčníkové záchvaty však zhoršovali jeho zdravotný stav. Po 
nešťastnom úraze ochorel. Svoju poslednú hodinku očaká-
val s obdivuhodným zmierením: Na nikoho som sa nehneval, 
nikomu som nič zlého neurobil, chcem svoju cestu skončiť... 
Zomrel 10. apríla 1813 v Paríži. Pochovaný je v Pantheone – 
francúzskom národnom pamätníku.

Skromný vedec, láskavý filozof

Lagrange sa vždy snažil po-
chopiť podstatu vecí a javov, 
objaviť všeobecné princípy, 
ktoré vytvárajú vlastnú základ-
ňu vedy. Objavoval nové vý-
chodiská, spresňoval potrebné 
pojmy a technické prostriedky, 
vypracoval elegantné a doko-
nale jasné formy postupov pre 
riešenie úloh, vytvoril smelé 
abstraktné teórie. Vytušil, že 
skrytá harmónia je mocnejšia 
ako zjavná. Fourier o ňom po-
vedal: Lagrange bol rovnako 
filozofom ako matematikom. 
Dokázal to celým svojím životom, striedmosťou nárokov na 
pozemské dary, hlbokou oddanosťou všeobecným záujmom 
ľudstva, šľachetnou prostotou svojich zvykov, vznešenosťou 
svojej duše a hlbokou spravodlivosťou pri oceňovaní svojich 
súčasníkov. Všetko podriaďoval vedeckej práci. Veľké ciele 
poznania pravdy nespájal s osobnými zásluhami, nesúťažil, 
vždy vedel oceniť úspechy iných. Nemal rád spory, bol ne-
obyčajne duševne vyrovnaný. Celá jeho bytosť ako keby bola 
naplnená tichou iróniou. Prekážky prekonával usilovnou prá-
cou.

Dušan Jedinák

MICHEL MONTAIGNE
(28. 2. 1533 – 13. 9. 1592)

Od nemeckého vychovávateľa sa 
naučil dobre latinsky, s gréčtinou na 
gymnáziu to už nebolo také slávne. 
Vyštudoval filozofiu v Bordeaux, prá-
vo v Toulouse. Stal sa aj členom mest-
ského parlamentu (1557) i starostom 
Bordeaux (1582 – 1584, 1584 – 1585). 
Žil vo víroch konfliktov reformácie 
a protireformácie, neschvaľoval žiad-
ne ozbrojené represie, hľadal tretiu 
cestu znášanlivosti rôznorodých náboženských prostredí. 
Pozorujúc sám seba, svoje radosti i slabosti, spoznal úžas-
ný myšlienkový svet ľudského vnútra. Francúzsky šľachtic, 
esejista a filozof, spracoval tieto svoje skúsenosti a predstavy 
v niekoľkých postupne doplňovaných vydaniach Esejí (1580, 
1587/88, 1592). Spojil v nich postrehy z minulosti s názorom 
prítomnosti, aby v nadčasovej metafore vyklenul most mož-
no až skeptického etického napätia na pozadí renesančného 
humanizmu. Systémom paradoxu i dvojznačnosti naznačil 
medze ľudského poznania (múdrosť i dobrota sú zmiešané 
s bolesťou a utrpením). Nevytvoril som svoju knihu o nič viac, 
než moja kniha vytvorila mňa. Aj v dnešnej dobe nás čítanie 
tohto jeho diela osviežuje svojou skeptickou pravdou. 

Z myšlienok

• Všetko živé, vrátane človeka, je v stave neustáleho plynu-
tia; bytie je v pohybe a činoch. 

• Každý človek nosí v sebe celý súbor ľudských možností... 
Najväčšia vec na svete je vedieť, ako byť sám sebou... Mi-
lujem život a pestujem ho taký, aký je, aký nám ho Boh ráčil 
poskytnúť.

• Skúmanie seba samého je našou zásadnou povinnosťou 
a úlohou... Hľadám iba poznanie seba samého, toho, čo ma 
naučí dobre žiť a dobre zomrieť... Život zasvätený miernosti 
je lepší ako ten, ktorý pripúšťa výstrednosti... Pokladám za 
znesiteľnejšie byť stále sám, ako nebyť nikdy sám.

• Je iba málo záležitostí, ktoré môžeme posúdiť nestranne, 
pretože je málo záležitostí, na ktorých by sme tak či onak 
nemali žiadny záujem.

• Život nie je ani dobro ani zlo; iba miesto pre dobro ale-
bo zlo, podľa toho, čomu dáme prednosť... Skutočným zr-
kadlom našich úvah je priebeh našich životov... Človek by 
mal aspoň zmúdrieť vlastnou škodou... Najistejším znakom 
múdrosti je trvalá radosť.

• Každý z nás niekedy hovorí hlúposti. Neznesiteľné sú len 
hlúposti vyhlasované slávnostne.

• Musíš sa veľa učiť, aby si spoznal, ako málo vieš... Aj keby 
sme sa stali učencami vedou druhých, múdri môžeme byť 
len múdrosťou vlastnou... Zbytočná je každá vedomosť pre 
toho, kto neovláda znalosť láskavosti.

• Človek je bytosť podivuhodne márnivá, rozmanitá a pre-
menlivá; je ťažké povedať o ňom určitý a jednotný úsudok... 
Iba blázni vedia všetko s neochvejnou istotou.

Dušan Jedinák
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NIE JE ČIARA AKO ČIARA II.

Matematika Matematika

Kinematická geometria v rovine

Geometria skúmajúca pohyb na čisto geometrickom základe, 
teda nezávisle od času, v ktorom bol vykonaný, sa nazýva 
kinematická geometria. Keďže pri takomto pohybe nie je dô-
ležitá rýchlosť, nazýva sa často premiestnením. Rovinná ki-
nematická geometria skúma premiestňovanie nepremenného 
rovinného útvaru v jeho rovine. Krivky, po ktorých sa pohy-
bujú jednotlivé body pohybujúceho útvaru, nazveme trajek-
tórie – dráhy tohto pohybu. Medzi najznámejšie kinematické 
rovinné krivky patria špirály, cyklické krivky a konchoidy.

Špirály

Špirály vo svojich prácach 
skúmali už starovekí Gréci. 
Predstavte si, že do stredu 
rovnomerne sa otáčajúcej 
kruhovej platne postavíte 
mravca, ktorý sa rovnomer-
nou rýchlosťou pohybuje 
od stredu po polpriamke 
von z kruhu. Povedzme, že 
platňu s mravcom otočíme o nejaký uhol α a mravec pritom 
prejde dráhu dlhú x. Mravec sa teda posúva po polpriamke 
o dĺžku, ktorá je priamo úmerná uhlu o ktorý sa otočí platňa. 
Vedeli by ste nakresliť pohyb mravca? Ako vyzerá trajektória 
jeho pohybu? Takýmto pohybom vzniká rovinná krivka ktorá 
sa nazýva Archimedova špirála. Túto krivku skúmal už Co-
non zo Samosu a neskôr okolo roku 225 p. n. l. i Archimedes. 
Vo všeobecnosti trajektóriou bodu, ktorý v rovine vykoná-
va posuvný pohyb úmerne spojený s rotačným pohybom, je 
špirála. V závislosti od spôsobu vytvárania špirály a od typu 
úmery medzi týmito dvoma pohybmi potom hovoríme o špi-
rále Archimedovej, logaritmickej, hyperbolickej a podobne. 

Cyklické krivky

Pomenovanie cykloidy pochádza z gréckeho originálu kykloi-
des. Prvé sledovania cykloíd sa objavili v 16. storočí a urobil 
ich taliansky fyzik a astronóm G. Galilei. Neskôr sa týmito 
zaujímavými krivkami a ich vlastnosťami zaoberali aj mnohí 
iní významní vedci, akými isto boli aj B. Pascal či R. Descar-
tes.

Cyklickým pohybom nazývame pohyb, pri ktorom sa kruž-
nica svojím obvodom kotúľa po svojej dotyčnici alebo po ob-
vode inej kružnice.

Ak sa kružnica k kotúľa po pevnej priamke t, ktorá je jej 
dotyčnicou, ide o pohyb ortocykloidálny.

Ortocykloidálny pohyb

Ak budeme kotúľať kružnicu k po vonkajšej strane inej ne-
hybnej kružnice h, pôjde o pohyb epicykloidálny. 

Epicykloidálny pohyb

Ak budeme menšiu kružnicu k kotúľať po vnútornej strane 
väčšej nehybnej kružnice h, pôjde o pohyb hypocykloidálny, 
ak to bude naopak, teda väčšiu kružnicu k budeme jej vnútor-
ným obvodom kotúľať po vonkajšom obvode menšej pevnej 
kružnice h, pôjde o pohyb pericykloidálny. 

Evolventným pohybom na-
zveme pohyb, pri ktorom sa 
po pevnej kružnici h kotúľa jej 
dotyčnica t. Trajektórie bodov 
pri uvedených pohyboch na-
zývame ortocykloidy, epicyk-
loidy, hypocykloidy, pericyk-
loidy a evolventy kružnice. Pri 
pohybe skúmame trajektóriu 
bodu T, ktorý je vždy spoje-
ný s pohybujúcim sa útvarom. 
Útvar, ktorý sa pohybuje, sa 
tiež nazýva hybná poloida, 
útvar, ktorý je pevný, nazýva-
me pevná poloida.

Špirálovitá hmlovina Papraď v tvare špirály

Hypocykloidálny pohyb Pericykloidálny pohyb

Evolventný pohyb
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Ortocykloida

Ak by sme v tme pozorovali svetlo upevnené na obvode kole-
sa bicykla, zistili by sme, že svetelná stopa má tvar základnej 
ortocykloidy tak, ako ju vidíme na obrázku:

Ak by sme pozorovali svetlo upevnené vnútri kolesa – na-
príklad na jeho špici, videli by sme krivku, ktorú nazývame 
skrátená ortocykloida: 

Trajektória bodu, ktorý je spojený s kružnicou tak, že leží 
mimo kruhu ohraničeného touto kružnicou na spojnici so 
stredom kružnice, sa nazýva predĺžená ortocykloida: 

Všetky tri ortocykloidy si môžete veľmi jednoducho vymo-
delovať pomocou akéhokoľvek okrúhleho vrchnáka (alebo 
napr. CD-čka), špajdle, papiera a ceruzky.

 
Epicykloida

Epicykloida je krivka, ktorú vytvorí bod pevne spojený 
s kružnicou h kotúľajúcou sa svojím vonkajším obvodom po 
vonkajšom obvode inej pevnej kružnice k. Rovnako ako pri 
ortocykloidách, aj pri tomto pohybe môžeme zostrojiť epi-
cykloidy základné, skrátené i predĺžené. Ukážeme si prípady 
dvoch rôznych epicykloíd podľa toho, aký je pomer polome-
ru rk pevnej kružnice a polomeru rh pohybujúcej sa kružnice. 
Označmem r rk h= / . Ak m =1, teda obe kružnice majú rov-
naký polomer, vznikne krivka, ktorú nazývame kardioida. Ak 
m = 2, teda kružnica, ktorú kotúľame, má polomer rovnajúci 
sa polovici polomeru pevnej kružnice, vznikne nefroida. 

Hypocykloidy

Hypocykloida je krivka vytvorená bodom pevne spojeným 
s kružnicou h, ktorá sa kotúľa svojím vonkajším obvodom 
po vnútornej strane inej kružnice. Podľa toho, či bod leží na 
obvode kotúľajúcej sa kružnice, vnútri kruhu či mimo kruhu, 
ktorý je touto kružnicou ohraničený, opäť hovoríme o hypo-
cykloide základnej, skrátenej alebo predĺženej. Tvar hypo-
cykloidy rovnako ako pri epicykloidách závisí od pomeru 
polomerov oboch kružníc k a h. Označme opäť m r rk h= / . 
Ak m = 3 , vznikne tzv. Steinerova hypocykloida, ak m = 4, 
ide o astroidu.

Pericykloida

Pericykloida vznikne ako trajektória bodu pevne spojeného 
s kružnicou kotúľajúcou sa svojím vnútorným obvodom po 
vonkajšom obvode druhej kružnice. Dá sa ukázať, že každá 
pericykloida je epicykloidou a naopak.

Brachystochrona

Brachystochrona je krivka spájajúca dva body, po ktorej sa 
hmotný bod najkratšou cestou dostane z jedného bodu do 
druhého pôsobením gravitačného poľa. Je vždy časťou cyk-
loidy. Prvýkrát tento pojem použil Johann Bernoulli v roku 
1696 v časopise Acta Eruditorium.

Model na ilustráciu brachystochrony z 18. storočia
z dreva a slonoviny

Kardioida (srdcovka) Nefroida

Steinerova hypocykloida Astroida
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Evolventa kružnice

Evolventa kružnice je trajektóriou dotykového bodu T, kto-
rý je pevne spojený s dotyčnicou kotúľajúcou sa po pevnej 
kružnici, ktorej sa dotýka. Keď si evolventu kružnice zostro-
jíme, zistíme, že predĺženou evolventou kružnice je vlastne 
Archimedova špirála. Podobným spôsobom, ako zostrojíme 
evolventu kružnice, môžeme zostrojiť evolventu akejkoľvek 
inej rovinnej krivky.

Konchoidy

Konchoidálny pohyb vykonáva priamka m prechádzajúca 
pevným bodom P v rovine, pričom jej bod Q sa pohybuje po 
pevnej krivke k. Krivku k nazývame určujúcou krivkou a bod 
P nazývame pólom konchoidálneho pohybu.

Nikomedova konchoida

Konchoida priamky q pre 
pól P sa nazýva Nikomedova 
konchoida. Úplnú konchoidu 
dostaneme, keď na obidve 
polpriamky určené bodom Q 
na pohybujúcej sa priamke m 
nanášame od bodu Q úsečku 
konštantnej dĺžky d QM= .
Označme v Pq= , pričom v 
je kladné reálne číslo. Niko-
medova konchoida má dve 
vetvy. Priamka m je jej asymptotou. Ak v d< , pól P je jej 
dvojnásobným uzlovým bodom (pozri obrázok), ak v d= , 
bod P je bodom vratu konchoidy, a ak v d> , pól P je izolo-
vaným bodom.

Versiera

Krivkou nazývanou Versiera sa v roku 1748 preslávila Ma-
ria Gaetana Agnusi. Skúmal ju tiež P. Fermat v roku 1666 
a G. Grandi v roku 1703. Latinské meno Versoria jej dal G. 
Grandi a znamená „otáčajúca sa vo všetkých smeroch“. Do 
taliančiny toto slovo preložil ako Versiera. Keď anglický 
matematik J. Golson prekladal Mariin text do angličtiny, po-
mýlil si slovo „la’ versiera“ so slovom „l‘ aversiera“. Slovo 
„aversiera“ pritom v preklade znamená „ona diabol“. Preto 
krivku v anglickom znení nájdete pod názvom Witch of Ag-
nesi – Agnesina striga. Zostrojiť Versieru je veľmi jednodu-
ché. Zostrojme dve navzájom kolmé priamky x a y (ak by sme 
chceli krivku matematicky opísať, bolo by výhodné, aby tieto 

priamky splývali so súradnicovými osami) a ich priesečník 
označme O. Označme na priamke y bod S a zostrojme kruž-
nicu so stredom v tomto bode tak, aby sa dotýkala priamky 
x v bode O. Ďalej označme L druhý priesečník priamky y 
s kružnicou a zostrojme týmto bodom rovnobežku l s priam-
kou x. Veďme bodom O ľubovoľnú polpriamku n, jej druhý 
priesečník s kružnicou označme M a jej priesečník s priam-
kou l označme N. V poslednom kroku zostrojíme priamku p 
prechádzajúcu bodom N rovnobežne s priamkou y a priamku 
m prechádzajúcu bodom M rovnobežne s priamkou x. Prie-
sečník týchto priamok P je už vytvárajúcim bodom Versiery. 
Ak budeme meniť polohu polpriamky n, budeme postupne 
tvoriť hľadanú krivku. 

Strofoida

Strofoida sa prvýkrát objavuje v práci I. Barlova v roku 1670, 
hoci ju vo svojich listoch opísal už okolo roku 1645 E. Torri-
celli. Meno strofoida jej navrhol už v roku 1846 E. Montucci. 

Zostrojenie strofoidy je rovnako ako zostrojenie verziéry 
pomerne jednoduché. Zvoľme v rovine priamku m a na nej 
dva rôzne body A, P. Bo-
dom A zostrojme priamku 
q kolmú na priamku m. Bo-
dom P zostrojme priamku b 
tak, aby nebola s priamkou q 
rovnobežná a označme B jej 
priesečník s priamkou q. Na-
rysujme ďalej kružnicu k so 
stredom v bode B a polome-
rom r AB= . Priesečníky S, 
R priamky b s kružnicou k sú 
bodmi strofoidy. Ďalšie body 
krivky vytvoríme zmenou 
polohy priamky b.

Štvorlístok 

Túto krivku skúmal v rokoch 1723 – 1728 G. Grandi. Majme 
danú úsečku AB dĺžky a, ktorej konce sa pohybujú po súrad-
nicových osiach x, 
y. Zostrojme priam-
ku h prechádzajúcu 
začiatkom súradni-
covej sústavy kolmú 
na úsečku AB. Prie-
sečník H priamky h 
s úsečkou AB je bo-
dom hľadanej kriv-
ky. (Štvorlístok by 
sme mohli zaradiť 
aj medzi pericyklo-
idy.)

Pascalova ulita

A. Dűrer bol prvým, kto preskúmal túto krivku, a v roku 1525 
vo svojom diele Underweysung der Messung popísal jej kon-
štrukciu. Rovnako o nej premýšľal i syn B. Pascala E. Pascal 
a G. P. Roberval, ktorý ju v roku 1650 vo francúzštine po-

Matematika Matematika

Nikomedova konchoida (v<d)
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zýva obalová plocha. Bod dotyku obalovej krivky s krivkami 
sústavy sa nazýva charakteristický bod sústavy. Medzi tieto 
krivky môžeme zaradiť napríklad i hyperbolu alebo už spo-
mínanú astroidu a podobne. Nie každá jednoparametrická sú-
stava kriviek musí mať obálku.
Ekvidištantné krivky: Krivku nazývame ekvidištantnou kriv-
kou inej krivky k, ak sú jej body od bodov krivky k (na normá-
lach krivky v týchto bodoch) vzdialené o konštantnú dĺžku r.
Evolutné krivky: Evolutou krivky k nazývame obálku normál 
tejto krivky.
Ekvitangenciálne krivky: Krivku q, ktorá má na dotyčniciach 
krivky k od jej bodov dotyku stále rovnakú vzdialenosť, na-
zývame ekvitangenciálna krivka danej krivky k.
Úpätnicové krivky: Úpätnicou krivky k nazývame geometric-
ké miesto piat kolmíc spustených na dotyčnice krivky z bodu 
P, ktorý nazývame pól krivky k. 

Konchoidálne, evolventné a cykloidálne krivky sme už spo-
mínali v predchádzajúcich častiach článku. 

Mnohé z kriviek by sme mohli zaradiť aj do viacerých sku-
pín.

Astroida ako obalová krivka

Ak budeme úsečkou AB s dĺž-
kou a pohybovať tak, aby sa 
jej krajné body pohybovali po 
súradnicových osiach, vytvoria 
jej jednotlivé polohy obalovú 
krivku, o ktorej sme už hovo-
rili v časti o hypocykloidách – 
astroidu.

Ďalšie zaujímavé krivky

Tento článok nie je dostatočne dlhý na to, aby sa doň zmestili 
všetky rovinné krivky, ktoré poznáme. Rovnako nie je do-
statočne dlhý na to, aby sme sa podrobne venovali všetkým 
vlastnostiam jednotlivých kriviek. Keby som mala ešte pred-
sa len nejaké na záver spomenúť a odporučiť vám, aby ste si 
ich vyhľadali a preštudovali ich vlastnosti, boli by to určite 
tieto: Hippiasova kvadratrix, Cassiniove ovály a Bernoulliho 
lemniskáta, Piriform, teda hruškovitá krivka, Dvojrohá kriv-
ka, Descartov list, krížová krivka, traktrix, Wattova krivka, 
rôzne druhy trisektrix či rôzne druhy špirál.

Miroslava Konrádová

menoval slovom limacon. Toto slovo pochádza z latinského 
limax, čo znamená slimák. Body krivky zostrojíme pomerne 
jednoducho. Zvoľme v rovine kružnicu k s polomerom r a na 
nej dva body P, Q. Zostrojme priamku PQ a na nej body M, 
N tak, aby platilo MQ NQ d= = . Tvar krivky potom závisí 
od pomeru dĺžok r a d. Ďalšie body krivky vzniknú zmenou 
polohy priamky q. 

Dioklesova cisoida

Túto krivku objavil Diokles 
v roku 180 p. n. l. Pomeno-
vanie cisoida sa prvýkrát 
objavilo v práci Geminusa 
o 100 rokov neskôr. Meno po-
pisuje podobnosť so špičkou 
brečtanového listu – slovo 
cissos v gréckom jazyku zna-
mená brečtan. Krivka sa objavuje aj v prácach iných známych 
osobností. Vykresľovaním kriviek súvislým pohybom sa zao-
beral I. Newton v diele Arithmetica Universalis v roku 1707. 
Okrem iného v ňom nájdeme takzvaný Newtonov pohyblivý 
štvoruholník, ktorým je možné vykresliť strofoidu i Diokle-
sovu cisoidu. Ak chceme túto krivku zostrojiť, zvoľme si sú-
radnicové osi x, y s priesečníkom O. Zostrojme priamku m, 
ktorá je s osou y rovnobež-
ná, a jej priesečník s osou x 
označme M. Označme ďa-
lej A stred úsečky OM a na-
rysujme kružnicu so stre-
dom v bode A a polomerom 
r AM AO= = . Veďme 
bodom O polpriamku l 
a označme jej priesečník 
s kružnicou k písmenom 
R. Nech S je priesečníkom 
polpriamky l s priamkou 
m. Cisoidu potom vytvoria 
body P polpriamky OS, pre 
ktoré platí OP RS= . 

Iné rozdelenie kriviek

Keby sme krivky rozdelili podľa typu pohybu, pri ktorom 
vznikajú, mohli by sme ich rozdeliť do nasledujúcich kate-
górií: 
Obalové krivky: Krivka, ktorá sa dotýka všetkých kriviek 
jednoparametrickej sústavy (priamok, kružníc, elíps), sa na-

r < d r > d
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19. storočie bolo obdobím veľkých zmien, ktoré môžeme 
najlepšie označiť ako prechod od tradičnej k modernej spo-
ločnosti. Kým v tradičnej spoločnosti žili ľudia typicky na 
dedine a živili sa vlastnou poľnohospodárskou výrobou, 
v modernom svete sa situácia otočila. Spôsobili to rôzne 
inovácie, ktoré život človeka urýchlili a zefektívnili. Zača-
lo to vynálezom parného stroja Jamesa Watta ešte v roku 
1763, ktorý svojím výkonom mohol poháňať veľké továrne. 
K tomu sa pripojil rozvoj dopravy – vznik železníc a vý-
roba automobilov (prvý parný vlak dorazil na Slovensko 
20. augusta 1848) a komunikačných prostriedkov (telegraf, 
telefón). Vďaka tomu nastali javy, ktoré dnes označujeme 
pojmami globalizácia, urbanizácia, modernizácia a automa-
tizácia. 

Ľudia sa začali sťahovať do miest za lepšou prácou v továr-
ňach. Kým predtým boli zvyknutí pracovať takmer väčšinu 
dňa, teraz sa ich situácia zlepšila. V spolupráci so strojmi ve-
deli prácu spraviť za kratší čas a lepšie. Zároveň sa robotníci 
začali organizovať do rôznych zväzov, v rámci ktorých bojo-
vali za svoje práva a lepšie pracovné podmienky. Takto si vy-
bojovali osemhodinový pracovný čas. S tým prišiel fenomén, 
ktorý bol dovtedy známy len panovníkom – voľný čas. Ro-
botníci mali zrazu po práci čas oddychovať, venovať sa svo-
jim záľubám a podobne. Na konci 19. storočia vznikla neskôr 
veľmi populárna forma trávenia voľného času – chodenie do 
kina. No už pred vznikom filmu boli ľudia fascinovaní opti-
kou, a preto sa zabávali rôznymi optickými hračkami. Ktoré 
z nich boli najpopulárnejšie?

Dioráma

V 19. storočí boli cirkusy veľkou módou. Išlo o obrovské ko-
čujúce zábavné podniky, v ktorých sa predvádzali ohromné 
veci. Nevideli ste tu len trénované zvieratá a akrobatov, ale aj 
takpovediac ľudské atrakcie. Cirkusy totiž zamestnávali ľudí, 
ktorí boli nejakým spôsobom fyzicky zaujímaví – či už boli 
nadmerne potetovaní alebo mali určitú fyzickú chybu (fúzaté 
ženy, liliputáni, ľudia so zdeformovanou tvárou a podobne). 
Ďalším spôsobom, ktorým sa cirkusy snažili ohurovať a pri-
tiahnuť pozornosť, boli takzvané diorámy.

Dioráma bola veľká expozícia, ktorá sa skladala z pano-
ramatického plátna a rekvizít pred ním. Na plátne bola naj-
častejšie zachytená scéna zo známej bitky či vojny. Pred ním 
boli na zemi umiestnené rôzne rekvizity – napríklad zbrane, 
kamene alebo čokoľvek, čo by najlepšie maskovalo prechod 
medzi obrazom a reálnym svetom a vytvorilo tak dokona-
lú ilúziu. Celá konštrukcia bola ešte okrem toho nasvietená 
s jasným cieľom – vyvolať trojrozmerný efekt. Samozrejme, 
o skutočnom trojrozmernom efekte sa v prípade diorámy ne-
dalo hovoriť, ale najmä tie väčšie a prepracovanejšie (ktoré sa 
napríklad otáčali alebo boli sprevádzané zvukovými efektmi) 
svojich divákov vedeli ohúriť.

Ako taká dioráma vyzerala, si dnes môžete pozrieť na-
príklad pri návšteve Prahy. V zrkadlovom bludisku pri veži 
Petřín je dioráma zachytávajúca boj pražských študentov so 
Švédmi na Karlovom moste v roku 1648 z konca 30-ročnej 
vojny.

Dioráma (1)

Stereoskop

Ďalšou populárnou zábavkou, nepomerne menšou oproti di-
oráme, bol stereoskop. V roku 1838 s ním prišiel Angličan 
Charles Wheatstone. Ako tento prístroj vyzeral? Stereoskop 
sa skladal z dvoch obrázkov uložených tesne vedľa seba. 
Človek sa na ne pozeral skrz otvor držiaka cez dve šošovky. 
Použité obrázky boli takmer rovnaké, no neboli identické. 
Namaľované boli z nebadane rozdielnych pohľadov tak, aby 
tento posun medzi nimi kopíroval polohu očí a napodobňo-
val tak spôsob, akým vidíme svet s ich pomocou. To spô-
sobovalo ilúziu hĺbky obrazu, a preto sa obrázok javil ako 
trojrozmerný. Z vedeckého pohľadu nebol stereoskop nič iné 
ako využitie koordinovanej spolupráce dvoch ľudských očí 
známej pod názvom binokulárne videnie. Oči pri sledovaní 
okolia spolupracujú a ich vzájomná činnosť umožňuje vytvo-
riť priestorový vnem pozorovaného objektu.

Po vynáleze fotografie sa v stereoskope prestali používať 
ručne maľované obrázky a nahradili ich fotografie. Aj pri 
nich platilo, že boli spravené z mierne odlišných pohľadov. 
Stereoskop bol veľmi populárnou zábavkou až do 30. rokov 
20. storočia. Potom ho z centra pozornosti nemilosrdne vy-
tlačil film, no stereoskopy sa vyrábajú dodnes, a to predo-
všetkým ako hračky pre deti alebo ako suveníry pre turistov.

Stereoskop

OPTICKÉ HRAČKY 19. STOROČIA

Technika Technika
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Fenakistoskop

Fenakistoskop vymyslel v roku 1832 Belgičan Joseph Pla-
teau. Išlo o krútiaci sa disk, ktorý bol rozdelený na niekoľ-
ko častí. V každej z nich bola nakreslená jedna fáza pohy-
bu. Mohlo ísť napríklad o tancujúci pár alebo bitku dvoch 
boxerov. Z druhej strany disku boli vyrezané štrbinky, cez 
ktoré sa človek pozeral na odraz obrázkov v zrkadle. To bolo 
nevýhodou tejto verzie fenakistoskopu – na jeho fungovanie 
bolo okrem samotnej hračky potrebné aj zrkadlo. Postupom 
času sa používanie fenakistoskopu zjednodušilo šikovným 
vylepšením. To spočívalo v tom, že sa začal robiť z dvoch 
diskov – jeden bol čierny a boli v ňom vyrezané príslušné 
štrbinky a na druhom bol vyobrazený daný výjav. Naraz sa 
točili na jednej spoločnej oske, a tak už na jeho sledovanie 
nebolo potrebné zrkadlo.

Fenakistoskop

Zoetrop

Druhou nevýhodou fenakistoskopu bolo to, že v jednom mo-
mente si ilúziu pohybu, ktorú vytváral, mohla vychutnávať 
len jedna osoba. S týmto problémom si v roku 1834 poradil 
William George Horner. Vyrobil bubon, ktorý mal po obvo-
de štrbinky podobné, ako mal jeho predchodca. Na vnútor-
nej strane bubna bola znázornená opäť jednoduchá činnosť 
z bežného života – napríklad cval koňa. Keď sa bubon roz-
točil, ľuďom okolo neho sa zdalo, že kôň vo vnútri bubna 
skutočne beží. Čím rýchlejšie sa bubon roztočil, tým dokona-
lejšia ilúzia bola. Čo sa týka zobrazovaných výjavov, muselo 
ísť o cyklický pohyb, u ktorého bol prechod medzi prvým 
a posledným políčkom nebadateľný. Nešlo teda o zložitú, in-
telektuálnu zábavu, skôr o atrakciu na pobavenie zmyslov. 
Ľudí v tej dobe takáto ilúzia oživenia obrázkov skutočne 
udivovala. V Amerike sa preto zoetrop nazýval aj kolesom 
života.

 

Zoetrop (2)

Mutoskop

V 19. storočí bola populárna aj takzvaná flip book. Išlo o malú 
knižočku, na ktorej stránkach boli nakreslené jednotlivé fázy 
jednoduchej činnosti. Keď človek rýchlym pohybom prešiel 
postupne všetky stránky, pred očami sa mu zjavil tento krát-
ky príbeh. Mutoskop fungoval na rovnakom princípe, rozdiel 
spočíval len v tom, že v jeho prípade stránky neobracal člo-
vek, ale stroj. Do stroja sa pozeralo skrz priezor, takže opäť 
nešlo o zábavu pre publikum, ale vždy len pre jednotlivca. 
Variáciou mutoskopu bola Kinora, vynález bratov Lumièrov-
cov z roku 1912. Išlo o osobný, prenosný mutoskop. Jeho 
výhodou bolo aj to, že jeho majiteľ si v ňom mohol striedať 
viaceré knižky – napríklad aj s vlastnými fotkami. 

Mutoskop
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Taumatrop

Taumatrop bol v porovnaní s predchádzajúcimi hračkami úpl-
ne triviálnou záležitosťou. Keby ste si chceli lepšie predstaviť 
princíp fungovania tejto hračky, ľahko si ho môžete vyrobiť aj 
sami. Na výrobu taumatropu potrebujete len dve veci – kúsok 
papiera a špagátik. Z papiera si vystrihnete malý kruh pričom 
na obe jeho strany nakreslíte obrázky podľa vášho výberu. 
Po bokoch papiera pripevníte špagátiky, ktorými taumatrop 
uvediete do pohybu. Papier sa v rýchlom slede bude otáčať 
a vznikne tak optická ilúzia. 

Keďže taumatrop ponúkal len dve fázy činnosti, zvyčajne 
sa ním ľudia nesnažili vytvoriť ilúziu pohybu, ale len jed-
noduchý obrázok, ktorý vznikal rýchlym striedaním dvoch 
strán. Na jednu stranu sa nakreslil napríklad papagáj a na 
druhú jeho klietka. Pri rýchlom otáčaní papierika sa zdalo, 
že papagáj sedí na bydielku v klietke. Možností bolo samo-
zrejme veľmi veľa – napríklad tiger a klietka, jazdec a kôň, 
váza a kvety atď.

Taumatrop (3)

Praxinoskop

Poslednou populárnou hračkou tohto obdobia bol praxino-
skop Francúza Emila Reynauda z roku 1876. Išlo o dôležitý 
moment vo vývoji optických hračiek, pretože ponúkal najlep-
ší zážitok zo sledovaných obrazov. V prvom rade nepoužíval 
žiadne štrbinky, cez ktoré by sa muselo pozerať. Zároveň išlo 
o takú projekciu, ktorej sa mohlo zúčastňovať veľa ľudí na-
raz, čím sa praxinoskop najviac priblížil filmovému predsta-
veniu. Z tohto dôvodu aj rýchlo prebral prvenstvo v populari-
te a v porovnaní s ním ostali zoetrop či fenakistoskop už len 
zašlými zábavkami. Spoločné so svojimi predchodcami mal 
to, že opäť išlo o podrobný záznam jedného pohybu na krú-
tiacom sa mechanizme. Reynaud však štrbinky vymenil za 
sústavu vnútorných zrkadiel, ktoré odrážali iluzórny pohyb. 
Reynaud tento princíp postupne ešte viac vylepšil a naučil sa 
tieto obrázky premietať na stenu. 

Aby bolo predstavenie ešte zaujímavejšie, zväčšil kapacitu 
vnútorného cylindra, aby sa naň zmestilo viac obrázkov. Takto 
začal svoj vynález v roku 1892 predvádzať pod názvom Op-
tické divadlo. Jeho koncept sa tešil popularite a možno by aj 
dosiahlo väčšie úspechy, lenže už o tri roky neskôr vymysleli 
bratia Lumièrovci kinematograf – zariadenie, ktoré slúžilo ako 
kamera, kopírka a premietačka zároveň. Film tak bol na svete 

a optické hračky boli od tohto momentu utláčané do úzadia. 
Vraví sa, že Reynaud nemohol tento fakt uniesť a všetky svoje 
prístroje rozbil a vyhádzal do Seiny. Preto sa podarilo zachovať 
len krátky fragment jediného filmu tohto dôležitého vynálezu.

Praxinoskop

Čo za tým je?

Väčšina spomenutých optických hračiek (rovnako ako film 
samotný) mali niečo spoločné. Skladali sa z niekoľkých ob-
rázkov zachytávajúci objekt, pričom jeho činnosť bola rozfá-
zovaná do niekoľkých momentov. Keď sa tieto obrázky roz-
behli, vznikla ilúzia pohybu. Ako je však možné, že oko sa 
dá takto „oklamať“? Veď predsa vieme, že ide len o niekoľko 
obrázkov za sebou a nie o skutočný pohyb. Dlhé roky vedci 
na túto otázku odpovedali teóriou perzistencie videnia. Verili, 
že obrazy v ľudskom oku zostávajú ešte malú chvíľu po tom, 
čo ich reálne vidíme, a preto ich vieme spojiť do pohybu. 
Táto teória už dnes nie je taká jednoznačná a presadzuje sa 
názor, že skôr než o schopnosť očí, ide o kognitívnu (pozná-
vaciu) funkciu mozgu. 

Vedci túto danosť mozgu označujú ako φ fenomén. Ten-
to pojem označuje schopnosť mozgu aktívne interpretovať 
a spájať obrazy a to aj bez predchádzajúcej skúsenosti s nimi. 
To znamená, že mozog (nie oko) vie nájsť spojenie medzi 
dvoma za sebou nasledujúcimi obrazmi, aj keď nejde o reál-
ny pohyb. Sledovanie iluzórneho pohybu optických hračiek 
v minulosti a filmu v súčasnosti má teda okrem iných podob-
ných rysov jednu zásadnú zhodu – umožňujú nám to nielen 
naše oči, ale výraznou mierou aj náš mozog.

Pre lepšiu predstavu si na nasledujúcich stránkach môžete 
pozrieť videá spomínaných hračiek v pohybe:
Fenakistoskop, staršia verzia s použitím zrkadla: 

www.youtube.com/watch?v=2rzwdRqsuVM
Fenakistoskop, novšia verzia:

www.youtube.com/watch?v=u8MzFXwHMjg
Zoetrop: www.youtube.com/watch?v=RSF7n9SiITg
Mutoskop: www.youtube.com/watch?v=Hs3y-lhVWbc
Kinora: www.youtube.com/watch?v=U8lfAIEtngI
Taumatrop: www.youtube.com/watch?v=yD0ovANHdqQ
Praxinoskop: www.youtube.com/watch?v=e4zQ49zgclM

Lucia Hrnčiarová

Obrázky: Daniel Dočekal (1), Andrew Dunn (2), 
V&A Museum of Childhood (3)
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Sexuálne praktiky živočíchov II.

Zlá diera

V ĎALŠOM ČÍSLE ČASOPISU NÁJDETE

Rastliny okolo nás

Vynálezy majstra Leonarda II.
Skvosty v rastlinnej ríši

Niels Bohr –
majster v domýšľaní problémov



Do. tretieho. ročníka. fotografickej. súťaže. časopisu. Mladý. vedec.
sme.dostali.celkovo.25.súťažných.fotografií,.čo.je.síce.menej.ako.
minulý.rok,.avšak.musíme.konštatovať,.že.ich.úroveň.sa.zvýšila..
V.kategórii.Mladí.vedci.na.cestách.zvíťazila.Dóra.Baranyaiová.

s. fotografiou.Mladý. vedec. s. vrabcom..V. kategórii.Voľná. tvorba.
sme. sa. rozhodli. odmeniť. tri. fotografie.–.Vodné.perly. od.Mateja.
Kováča,.Labuť.a.more.od.Evy.Ammerovej.a.Orol.skalný.v.zajatí.
od.Jána.Marečka..Oceneným.zasielame.spolu.s.týmto.číslom.ča-
sopisu.tričká.a.perá.s.logom.časopisu.a.navyše.získavajú.aj.ročné.
predplatné.časopisu.

Martin Hriňák

3. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

Ján Mareček – Orol skalný v zajatí

Matej Kováč – Vodné perly

Matej Kováč – Kamaráti

Eva Ammerová – Labuť a moreDóra Baranyaiová – Mladý vedec s vrabcom




