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Milí čitatelia!

So začiatkom jari k vám prichádza aj ďalšie číslo Mladého 
vedca. Sme radi, že sa počet odberateľov časopisu neustále 
zvyšuje, snažíme sa ho prezentovať na množstve konferencií 
a podujatí. Z nedávno absolvovaných spomeniem konferen-
cie Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných 
školách, 42. konferenciu slovenských matematikov a konfe-
renciu Učíme pre život. Na týchto podujatiach dostávam ne-
ustále rôzne tipy na články v časopise, postupne sa ich snaží-
me aj realizovať. Ak poznáte školu, ktorá časopis neodoberá, 
dajte im kontakt na náš časopis, aby sa dostal na čo najväčší 
počet škôl. Bola by škoda nevyužiť možnosť bezplatného 
odoberania časopisu, ktorá tu ešte stále je vďaka nášmu pro-
jektu z Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Možno ste si všimli aj to, že toto číslo je oproti predchá-
dzajúcemu o štyri strany hrubšie za nezmenenú cenu. Sme 
radi, že sa nám podarilo nájsť lacnejšiu tlačiareň, ktorá nám 
umožnila zväčšiť rozsah časopisu.

Vo svete sa stalo veľa nových a zaujímavých vecí, niektoré 
z nich vám prinášame aj v tomto čísle časopisu. Z biológie 
sa opäť venujeme sexuálnym praktikám živočíchov, keďže 
prvý článok na túto tému sa na našom webe stal najčítanej-
ším článkom v histórii časopisu. Z rastlinnej ríše pokračuje-
me v seriáli o skvostoch v rastlinnej ríši a rastlinami okolo 
nás. Z geológie nájdete v tomto čísle články o niekoľkých 
zaujímavých jaskyniach v dvoch článkoch. Pre technicky 
zameraných čitateľov prinášame pokračovanie článku o vy-
nálezoch Leonarda da Vinci, prehľad zaujímavých tunelov 
sveta a ďalšie zaujímavosti. V tradičnom seriáli o známych aj 
neznámych osobnostiach vám v tomto čísle priblížime bližšie 
Nielsa Bohra a niekoľko zaujímavých myšlienok Richarda P. 
Feynmana.

Bridžistom je určený článok o bridžovej matematike, kto-
rá prináša úplne iný rozmer do hrania tejto zaujímavej hry. 
Matematici si okrem tejto bridžovej matematiky nájdu aj za-
dania a vzorové riešenia korešpondenčnej súťaže časopisu 
MATMIX.

Zo súťaží prinášame aj vzorové riešenia a výsledky 1. série 
korešpondenčnej súťaže a zadania druhej série. Opäť sme sa 
nevyhli odpisovaniu niektorých riešiteľov, čo nás mrzí, pre-
tože vaša snaha vyšla navnivoč. Máte však možnosť zapojiť 
sa aj do druhej série. Dúfam, že počet riešiteľov v druhej sérii 
ešte narastie. Na našej webovej stránke nájdete aj výsledko-
vé listiny po jednotlivých ročníkoch. Nezabudnite na to, že 
odmeňujeme nielen riešiteľov podľa celkového umiestnenia, 
ale aj podľa umiestnenia vo svojom ročníku, takže šanca zís-
kať zaujímavú cenu je stále aktuálna a reálna vo všetkých 
kategóriách.

Prajem vám príjemné čítanie a príjemný začiatok jari.

Martin Hriňák
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SEXUÁLNE PRAKTIKY ŽIVOČÍCHOV II.
V prvom čísle Mladého vedca z roku 2007 ste sa mohli dočí-
tať, prečo je pohlavné rozmnožovanie také populárne, a tiež 
nazrieť do intímneho života rôznych živočíchov od samcov 
chobotníc krakatíc obrovských ostreľujúcich samičky útvar-
mi naplnenými spermiami, cez hlbokomorské ryby čerty 
morské, ktorých samček doslova zrastie so samičkou, až po 
promiskuitné šimpanzy bonobo praktikujúce sex s každým, 
vždy a všade. V tomto čísle sa dozviete o ďalších pikantnos-
tiach, ktoré sa odohrávajú za zavretými dverami spální – na-
príklad čo najviac platí na samičky najrôznejších druhov, pre-
čo niektoré samčeky od zamilovanosti stratia hlavu a ako je 
možné narodiť sa tehotná. Uvidíte, že medzi živočíchmi nič 
nie je nenormálne.

Na veľkosti záleží

Samičky často stoja pred otázkou – s kým sa spáriť. U niekto-
rých druhov nad tým až tak nerozmýšľajú a automaticky sa 
rozhodnú pre víťaza súboja medzi samcami. Takéto súboje 
pozostávajú z toho, že samce sa navzájom fyzicky porovná-
vajú a snažia sa zastrašiť toho druhého, prípadne medzi sebou 
ritualizovane bojujú, kým slabší neuzná prevahu silnejšieho. 
Klasickým príkladom sú jelene počas ruje – väčšie a mohut-
nejšie samce majú v súboji výhodu. 

U korytnačiek sloních z Galapág, najväčších suchozem-
ských korytnačiek na svete, je zase dôležitá dĺžka krku 
a celkový hrozivý vzhľad. Keď sa dva samce stretnú počas 

obdobia rozmnožovania, postavia sa tvárami oproti sebe, vy-
strú krk, aby vyzeral čo najdlhší, a otvoria ústa. Navzájom 
porovnávajú svoj vzhľad a ten, ktorý sa cíti slabší, ustúpi. 
Dominantnejší samec potom nájde samicu a pred samotným 
párením trvajúcim aj niekoľko hodín ju znehybní tým, že jej 
hryzie do nôh, až kým ich nevtiahne do panciera. Znehyb-
nená samička sa nemôže brániť a samček vloží svoj pohlav-
ný orgán, ktorý vznikol premenou časti kloaky a je podobný 
tomu u cicavcov, do samičkinej kloaky.

Na veľkosti ale často záleží aj samotným samiciam. Naprí-
klad u opíc druhu saimiri červenochrbtý žijúcich v tropických 
pralesoch strednej a Južnej Ameriky bolo zistené, že samce 
medzi sebou nebojujú a samice sa pária s tým, koho si vybe-
rú. A tie si vyberajú čo najväčších samcov, v 70 % všetkých 
párení je prítomný najväčší samec skupiny. Pravdepodobne 
preto sa samce mesiac až dva pred obdobím rozmnožovania, 
ktoré trvá len 6 dní, začnú zväčšovať – celkovo sa zväčšia asi 
o 20 %. Tento nárast je spôsobený premieňaním samčieho 
hormónu testosterónu na ženský hormón estrogén, čo má za 
následok zmenu množstva vody v tele a pribúdanie tuku.

Hlavne aby bol pekný a dobre tancoval

Toto by mohla byť odpoveď samičky vtáka čeľade rajkovité 
na otázku, aké vlastnosti partnera sú pre ňu najdôležitejšie. 
Čeľaď rajkovité predstavuje skupinu vtákov žijúcich v tro-
pických lesoch juhovýchodnej Ázie na ostrove Nová Guinea 
a v jeho okolí a tiež v severovýchodnej Austrálii. Samčeky 
viacerých druhov vyzerajú na naše pomery veľmi exoticky 
vďaka dlhým farebným perám na najrôznejších miestach, 
lesklým kratším pierkam na hrudi a šiestim čiernym brkám 
s hrubšími oválnymi končekmi vyrastajúcim v dvoch troji-
ciach na bokoch hlavy (je ich vidieť na obrázku na nasle-
dujúcej strane). Samičky týchto druhov sú zvyčajne oveľa 
nenápadnejšie. 

Krása samčekovi na zaujatie samičky však nestačí – pre tie-
to vtáky sú typické špecifické dvoriace tance, podľa ktorých 
sa samička rozhodne, či sa s daným samčekom spári. Pred 
tancom samčeky poupratujú okolie – zobákom poodhadzu-
jú opadané listy, odlomené vetvičky a iné „odpadky“. Potom 
sa začne predstavenie – samčeky sa rôzne nafukujú, „zježia“ 

Biológia Biológia

Prejavy dominancie u samcov

Samička saimiriho červenochrbtého s mláďaťom

Párenie – hore je väčší samec, pod ním menšia samica
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Biológia Biológia

pierka do tvaru sukničky, kývajú hlavou, ukazujú lesklé a fa-
rebné časti tela a podobne. Opis však ani zďaleka nevystihuje 
realitu – tance si radšej pozrite na videu na stránke 

http://www.youtube.com/watch?v=nS1tEnfkk6M. Ďalšie zaujímavé vtáky žijúce v Austrálii a Novej Guinei sú 
šiatorníky. Samičky týchto vtákov sú viac „materialistické“ – 
hodnotia samcov podľa „domčekov“, ktoré postavia. Samče-
ky najprv strávia hodiny stavaním akéhosi prístrešku, nieke-
dy aj so strechou, z konárikov a suchých stebiel trávy. Vnútro 
a okolie prístrešku vyzdobia rôznymi výrazne zafarbenými 
predmetmi, ktoré nazbierajú (pierka, listy, kvety, ulity, mušle, 
kamienky a bobule, v okolí ľudských sídiel tiež rôzne plas-
tové predmety, napríklad uzávery fliaš, mince a kúsky skla). 
Najčastejšie bývajú modrej farby.

Samice potom postupne navštívia prístrešky viacerých 
samcov a počas prehliadky sa ich samce snažia zaujať aj svo-
jím vzhľadom a spevom (vedia napodobňovať rôzne zvuky, 
napríklad spev iných druhov vtákov, vodopád, krochkanie 
prasiat a podobne). Samice sa spária so samcom s najkraj-
ším prístreškom a často 
sa stáva, že viaceré sami-
ce sa rozhodnú pre toho 
istého samca – ostatní 
potom ostanú bez potom-
kov. A ak sa im samec 
naozaj páči, budúci rok 
sa k nemu vrátia a ve-
nujú menšiu pozornosť 
prístreškom ostatných 
samcov (ale prehliadnu si 
aj tie – veď čo ak by bol 
niekto lepší?). Prístrešok 
však neslúži ako hniezdo 
– samička postaví vlastné 
hniezdo, do ktorého po-
tom nakladie vajíčka. Samček rajky veľkej počas dvorenia

Ukážky vtákov „v akcii“
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Nič nie je zadarmo 

Samčeky niektorých druhov majú dočinenia s ešte materialis-
tickejšími samičkami – ak sa chcú páriť, musia samičku pod-
platiť darčekom. Toto je časté u článkonožcov, najmä u pavú-
kov a rôznych druhov hmyzu. Darček je zvyčajne v podobe 
jedla – ulovenej koristi, vyvrátenej potravy alebo výlučkov 
rôznych, napríklad slinných, žliaz. Niektoré samičky sa ale 
na kratšiu dobu uspokoja aj s nejedlými predmetmi, ako na-
príklad konáriky, listy alebo útvary z pavúčích vlákien. Tieto 
dary môžu mať viacero funkcií – niektorí vedci sa nazdá-
vajú, že slúžia ako zdroj živín pre samičku, ktorá investuje 
do potomstva oveľa viac energie ako otec, čiže ide o akýsi 
príspevok „na výchovu detí“. Pravdepodobnejšie však je, že 
ide o úplatok, aby sa samička chcela páriť. Samička je zane-
prázdnená jedlom a „ani si nevšimne“, že sa s ňou samček 
pári. Párenie trvá, kým nedoje. Preto platí, že čím väčší je 
darček, tým ho samička dlhšie konzumuje, tým párenie trvá 
dlhšie a do samičky sa preto dostane viac spermií. Obe po-
hlavia sa z tohto zvyku snažia vyťažiť čo najviac – samičky 
pavúka lovčíka hôrneho sa snažia schmatnúť darček a pred-
časne s ním utiecť, samce kruživiek (druh hmyzu) sa snažia 
oklamať samičky prázdnym obalom a pária sa s nimi dovte-
dy, kým nerozbalia darček a nezistia, že je prázdny. Navyše, 
ak je už po párení a samička ešte dar nedojedla, samci srpíc 
(tiež druh hmyzu) jej ho vytrhnú a buď ho zjedia sami, alebo 
ho ponúknu ďalšej samici.

Srpice

 Ako od lásky (ne)stratiť hlavu

Vedci predpokladajú, že u niektorých druhov samček donesie 
samičke darček v podobe potravy preto, aby sa hladná samič-
ka nasýtila a nelákalo ju zjesť niečo iné – napríklad samčeka. 
Takzvaný sexuálny kanibalizmus bol pozorovaný u viacerých 
druhov pavúkov, hmyzu a rôznonožiek, u ktorých sú samičky 
často značne väčšie ako samčeky. Asi najznámejším príkla-
dom je modlivka. Bezhlavý samček nielenže párenie úspešne 
dovedie do konca, ale celý proces je navyše intenzívnejší, trvá 
dlhšie, do samičky sa dostane viac spermií a tie oplodnia viac 
vajíčok. Vedcom sa zatiaľ nepodarilo zistiť, či „umrieť pre 
lásku“ je pre samčekov výhodné alebo nie. Samčeky niekto-
rých druhov sa snažia zabrániť tomu, aby sa stali večerou, 
a to napríklad tak, že sa snažia samičku znehybniť obalením 
do pavučiny (u pavúkov), alebo sa s ňou pária, kým sa ona 
zvlieka, pretože vtedy ich nemôže zožrať. Výhoda prežitia je 
jasná – kto prežije, môže sa znovu páriť. Na druhej strane, 
samce niektorých druhov, napríklad snovačiek (známych pod 
menom čierne vdovy), sa samičke doslova ponúkajú na ta-
nier. Okrem toho, že mŕtvi oplodnia viac vajíčok, získajú vý-
hodu aj v tom, že sýta samička sa už pravdepodobne s nikým 
ďalším páriť nebude. Trúdy, samci včiel, tiež umierajú pri pá-
rení, ale za kurióznejších okolností. Po vypustení spermií ich 
genitálie „explodujú“ a odtrhnú sa od ich tiel, pričom ostanú 
v samičke s cieľom zabrániť jej v párení s niekým ďalším. Ich 
metóda ale nie je veľmi úspešná, lebo počet trúdov, s ktorými 
sa pári jedna samička, môže byť až 40.

Modlivky pri párení – na vrchu je samček, pod ním samička

Samička modlivky jediaca samčeka, s ktorým sa predtým párila

Biológia Biológia
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noru a vytvoria si vlastnú noru hneď vedľa, prepojenú s ich 
norou. Kým strážny samec odíde zbierať trus, „potmehúd“ sa 
priplíži a spári sa so samičkou. 

Zakázané ovocie

Čierna vdova večerajúca svojho „manžela“ či potmehúdsky 
hnojivál páriaci sa so samičkou svojho suseda sú úplní svätci 
oproti parazitoidným osičkám. To sú príbuzné ôs žijúce para-
zitoidným spôsobom života – na rozdiel od parazitov, ktorých 
prežitie často závisí od prežitia ich hostiteľa a preto sú na 
hostiteľov mierni, životný cyklus parazitoidov zahŕňa vraždu 
hostiteľa. Dospelá samička osičky nakladie vajíčka napríklad 
do zakuklenej larvy muchy alebo do larvy motýľa a vyliahnu-
té osičky potom kuklu či larvu zvnútra vyžerú. To však nie je 
všetko. Pre osičky je tiež typický incest – vyliahnuté samičky 
sú oplodnené svojim bratom. U druhov ako osičky dospelé 
samičky vedia ovplyvniť pohlavie svojho potomstva, keďže 
z neoplodnených vajíčok sa vyliahnu samčeky a z oplod-
nených samičky. Keďže samčeky sa môžu páriť mnohokrát 
a všetci súrodenci sú uzavretí v priestore kukly, všetky sestry 
môžu byť oplodnené jedným samčekom. Načo teda produ-
kovať viac samčekov, ktorí sú inak zbytoční a po oplodnení 
všetkých sestier aj tak umrú? Situácia sa mení, keď v kukle, 
do ktorej samička kladie vajíčka, už sú vajíčka inej samičky. 
Vtedy nová samička nastaví pohlavie svojho potomstva tak, 
aby bolo samčekov viac – tí potom môžu oplodniť aj dcéry 
predchádzajúcej samičky. Samček, respektíve samčeky, sa 
vyliahnu skôr ako samičky a postavia sa k východu z kukly 
(je len jeden), kde potom oplodňujú odchádzajúce samičky. 

Parazitoidná osička (tmavohnedá) sa pripravuje na kladenie vajíčok 
do nymfy bzdôšky (svetlozelená)

A ešte perlička na záver v podobe živorodých roztočov rodu 
Acarophenax. Potomstvo sa z vajíčok vyliahne už v samičke, 
približne 14 dcér a jeden syn. Hneď po vyliahnutí (stále vnút-
ri samičky, v orgáne pripomínajúcom ľudskú maternicu) syn 
oplodní všetky svoje sestry a zahynie, zatiaľ čo oplodnené 
dcéry sa „narodia“ – dospelá samička teda „porodí“ tehotné 
dcéry. 

Lenka Veselovská

Niekto má svaly, niekto „rozum“

Klasická stratégia samčekov, ktorí chcú prilákať samičky 
a odstrašiť konkurenciu, je byť čo najväčší – samičky neodo-
lajú a ostatné samčeky sa zľaknú. Takto to robia aj americké 
ryby slnečnice. Samček má svoje hniezdo, do ktorého chce 
zlákať samičku tým, že okolo nej pláva, „zvodne“ pohybuje 
plutvami a chvostom a snaží sa nasmerovať jej pohyb sme-
rom k svojmu hniezdu. Keď nakladie v hniezde vajíčka, on 
ich oplodní (ryby majú vonkajšie oplodnenie, čiže oplod-
nenie sa odohráva mimo tela samičky), samičku vyženie, 
a hneď vyzerá ďalšiu. Približne 10 – 15 % samcov ale nie je 
dostatočne veľkých a atraktívnych pre samičky, preto si vy-
mysleli iný spôsob, ako svoje gény preniesť do ďalšej generá-
cie. Niektoré majú stratégiu „potmehúda“ – hoci sú dospelé, 
zachovávajú si vzhľad nedospelých jedincov neschopných 
rozmnožovania. Na rozdiel od skutočných mladých samcov 
majú však semenníky dokonca trikrát väčšie ako veľké samce 
s hniezdom. Veľkým samcom tieto „deti“ nevadia a dovolia 
im vplávať do hniezda, kde samička kladie vajíčka. Tí nevá-
hajú a vajíčka oplodnia svojimi spermiami. Druhý typ sam-
cov sú „nohsledi“ alebo „satelity“. Vzhľadom pripomínajú 
samičku, preto sa ich veľké samčeky snažia nalákať do svoj-
ho hniezda a potom sú prekvapení, keď „samička“ vypustí 
svoje spermie na vajíčka predchádzajúcich samičiek. 

Takto to chodí aj u iných druhov rýb, z najznámejších sú to 
niektoré druhy lososov – tie majú ale len dva druhy samcov – 
veľkých a „mlado vyzerajúcich“. U iných druhov sa niekedy 
samce počas vývoja zmenia z jedného typu na druhý, naprí-
klad z „nohsleda“ na veľkého samca s hniezdom. Ryby však 
nie sú jediné, dva typy samcov boli zistené aj napríklad u chro-
bákov hnojiválov, príbuzných lajniakov. Veľké samce, nazý-
vané strážne samce, majú „parohy“, ktoré využívajú v bojoch 
s inými samcami. Víťaz vytvorí pár so samičkou, pomôže jej 
vyhĺbiť noru 
so zásobou 
trusu, kam 
samička na-
kladie va-
jíčka. „Po-
t m e h ú d i “ 
n e m í ň a j ú 
svoju ener-
giu na rast 
„parohov“, 
na boje s iný-
mi samcami, 
ani na pomoc 
samičke. Na-
miesto toho 
ju investujú 
do tvorby 
spermií – ich 
ejakulát je 
oveľa väčší 
ako u stráž-
nych sam-
cov. Nájdu 
pár hĺbiaci 

Odhora samček „potmehúd“, samička, veľký samec 
a mláďa
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Lietajúce stroje

To, že majstra Leonarda fascinovalo lietanie, je jasné podľa 
množstva nákresov a štúdií, ktoré tejto problematike veno-
val a ktoré vznikali priebežne vo viacerých obdobiach jeho 
tvorivej činnosti. Jeho kódex O lete vtákov je dokonca jed-
ným z mála rukopisov, ktorý je takmer celý venovaný iba tej-
to jednej téme. Leonardo dlho študoval mechanické krídla, 
spočiatku ho však k tomu viedol iba záujem divadelníkov 
o vierohodné a atraktívne kulisy a rôzne scénické zariadenia 
na dokreslenie atmosféry v divadle. Až v neskoršom období 
začal Leonardo uvažovať o skutočnom lietaní, pričom sa vo 
svojich návrhoch snažil skombinovať dynamický potenciál 
ľudského tela s imitáciou prirodzeného letu vtákov. 

V čase, keď vznikli viaceré práce s touto tematikou, za-
čal Leonardo uprednostňovať skúmanie ľudského tela pred 
skúmaním zvieracieho (hlavne vtáčieho) sveta. Súčasne sa 
zaoberal mechanikou, najmä štúdiom rovnováhy a pohybu. 
Študoval na jednej strane anatomické zloženie ľudského tela 
a jeho rozmery a na druhej strane sa zaoberal kinematickými 
a dynamickými aspektmi pohybu. 

Nákres mechanického krídla, ktoré sa uvádza do pohybu  
pomocou páky

V pokročilom období potom prišiel s nápadom skopírovať 
prirodzený let vtákov, teda napodobniť ich spôsob letu. Bol 
presvedčený, že človek dokáže napodobniť let vtákov, preto-
že veril, že medzi všetkými živými tvormi existuje výrazná 
podobnosť, čo sa snažil potvrdiť svojimi rozsiahlymi anato-
mickými výskumami. Pri kopírovaní letu vtákov sa zaoberal 
dvomi hlavnými otázkami. Prvou bol aktívny let, t. j. taký let, 
ktorý vznikne v dôsledku mávania krídlami. Druhá sa snaži-
la vyriešiť manévrovanie na udržanie rovnováhy počas letu 
v prípade, že fúka vietor.

V konečnom dôsledku sa všetky Leonardove modely me-
chanických krídel skladajú zo systému kladiek a tyčí, ktoré 
sú ovládané nohami pilota, ktorý leží na drevenej podlož-

ke a celé zariadenie uvádza do pohybu pomocou pedálov. 
V niektorých návrhoch zašiel až tak ďaleko, že chcel ľudské 
telo použiť ako zdroj tlakovej sily, pričom by pilot vyvíjal 
túto silu nielen nohami, ale aj rukami a hlavou. Nákresy tohto 
stroja sa však nezachovali. 

 Jeden z lietajúcich strojov podľa predstáv majstra Leonarda

Ani jeden z navrhnutých lietajúcich strojov Leonardo prav-
depodobne nikdy nepostavil, a teda ani prakticky neotestoval, 
v poznámkach k nákresom však uvádza, že z bezpečnostných 
dôvodov by sa lietajúci stroj mal testovať nad vodnou plo-
chou, aby sa tak znížilo riziko úrazu pilota pri pristávaní ale-
bo dokonca pri prípadnej poruche či havárii.

Model mechanického krídla

Ku koncu života začal Leonardo uvažovať viac o možnosti 
aerostatického lietania, ktorému dnes hovoríme plachtenie. 
Hoci sa naďalej venoval pozorovaniu letu vtákov a ich ak-
robacii, robil to najmä preto, aby pochopil fyzikálne zákony, 
ktorými sa riadi prúdenie vzduchu. Zároveň pochopil analó-
giu medzi prúdiacim vzduchom a prúdiacou vodou, preto sa 
venoval aj štúdiu vodných vírov. Okrem toho sa zaoberal aj 
pozorovaním a skúmaním počasia. Z tohto obdobia sa docho-
vala jeho štúdia kĺzavého letu človeka zaveseného na doske, 
ktorá nápadne pripomína dnešné rogalo. 

Z trochu inej strany na lietanie pozeral pri návrhu lietajúcej 
skrutky. Tento vynález býva často označovaný ako Leonar-
dov vrtuľník (v skutočnosti však jeho konštrukcia nezodpo-
vedá technickým požiadavkám, ktoré musí spĺňať vrtuľník). 

VYNÁLEZY MAJSTRA LEONARDA II.
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Pri skúmaní vlastností vzduchu, v ktorom sa lietanie usku-
točňuje, si Leonardo uvedomil, že vzduch je hmotný a má 
nejakú hustotu. Preto ak zostrojí vhodnú skrutku a poriadne 
ju roztočí, môže sa do vzduchu postupne zarezávať ako te-
sárska skrutka do dreva a celé zariadenie sa bude pohybovať 
smerom nahor. V podstate dospel k prevratnej a originálnej 
myšlienke, že známa a vo všetkých vodných strojoch po-
užívaná Archimedova skrutka, by mohla fungovať nielen 
vo vode, ale aj vo vzduchu. Najväčším problémom potom 
zostáva, ako dosiahnuť potrebnú rýchlosť otáčania skrutky, 
pri ktorej by sa lietajúci stroj odlepil od zeme. Ako sa však 
u jeho projektov často stávalo, túto otázku už detailne nedo-
riešil, takže ani nevieme, či mal byť tento stroj uvedený do 
pohybu ľudskou posádkou, ktorá by skrutku roztáčala, alebo 
napríklad odvíjaním dlhého lana navinutého na osi skrutky. 

Na nákrese lietajúcej skrutky je okolitý vzduch naznačený čiarami 
(perokresba)

Dochovaný nákres tohto zariadenia obsahuje aj niekoľko 
poznámok týkajúcich sa jeho konštrukcie. Leonardo naprí-
klad navrhuje použiť na výrobu plášťa ľanové plátno. Na-
škrobením by sa mali upchať póry v plátne, aby ním prechá-
dzalo čo najmenej vzduchu. Veľmi pokrokovým a užitočným 
návrhom je Leonardovo odporúčanie, že najskôr je vhodné 
zhotoviť miniatúrny papierový model stroja, pomocou kto-
rého by konštruktér mohol študovať jeho správanie a letové 
vlastnosti. 

Model jednej z možných podôb lietajúcej skrutky

Vodné stroje a zariadenia

Počas svojho pobytu v rôznych talianskych mestách dostal 
Leonardo od vládcov týchto miest objednávky na vyrieše-
nie konkrétnych problémov z oblasti hydrauliky. Medzi jeho 
prácami nájdeme preto viacero vodných strojov a zariadení. 
Niektoré z nich slúžili na prepravu ľudí ponad alebo po vod-
nom toku (kolesová loď, otočný most), iné mali uľahčovať 
ľuďom niektoré pracovné činnosti (mechanická píla, vodný 
bager). Pristavíme sa postupne pri všetkých a povieme si 
o nich viac.

Na jednom nie príliš kvalitnom nákrese sa zachovala kres-
ba mechanického zariadenia, ktoré malo podľa opisu slúžiť 
ako mechanická hydraulická píla. Zariadenie je uvádzané do 
pohybu pomocou vodného kolesa, na lopatky ktorého priteká 
voda malým žliabkom, čím ho roztáča. Otáčavý pohyb kolesa 
sa potom prevádza na posuvný pohyb samotnej píly (píla sa 
pohybuje nahor a nadol). Pomocou systému kladiek a kľu-
kového hriadeľa sa uvádza do pohybu vozík, na ktorom je 
položený kmeň stromu, a spolu s ním sa rovnomerne posúva 
smerom k píle. 

Model mechanickej píly

Ďalším zaujímavým návrhom je kolesová loď poháňaná 
sústavou ozubených kolies a prevodov. V danej dobe bola 
plavba po mori alebo po rieke prakticky najrýchlejším spôso-
bom prepravy ľudí či tovaru, a teda aj komunikácie. Vzhľa-
dom na tieto okolnosti sa mnohí renesanční umelci a majstri 
rôznych remesiel pokúšali o vytvorenie nových typov plavi-
diel. Samotný návrh lode poháňanej lopatkovými kolesami 
bol už starší, ale práve Leonardo významným spôsobom vy-
lepšil zariadenie, ktoré uvádza lopatky do pohybu. Na rozdiel 
od iných vynálezcov, ktorí spravidla zanechali iba výslednú 
podobu svojho plavidla, sú jeho zápisky dosť podrobné a bo-
haté na technické detaily. Leonardo navrhol pomerne zložitý, 
ale prepracovaný spôsob pohonu svojho plavidla, keď pomo-
cou pedálov obsluha uvedie do pohybu hriadeľ, na ktorom sú 
upevnené kolesá s lopatkami. Loď mohol podľa jej veľkosti 
alebo nákladu poháňať pedálmi jeden alebo viac členov po-
sádky. 

Veľmi originálny a skvele výtvarne zdokumentovaný je ná-
vrh otočného mostu. Genialita tohto návrhu je v tom, že most 
umožňuje prechod väčších lodí tým, že sa vytočí zo svojej 
polohy. Leonardo sa o tomto návrhu zmienil v liste, ktorý 
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poslal Lodovicovi Sforzovi, keď sa mu chcel predstaviť a po-
núknuť mu svoje služby. Prednosťou mostu bolo, že sa mohol 
veľmi rýchlo otvoriť a zatvoriť, čo bolo v čase vojny výho-
dou – ak sa k mostu blížil nepriateľ, mohla ho obsluha otočiť 
a znemožniť mu prechod cez vodný tok. 

Samotný most je tvorený jediným mostným oblúkom, kto-
rý je na jednom brehu upevnený do zeme špeciálnou skrut-
kou. Okolo nej sa most otáča pomocou sústavy lán, kolies 
s kľukou a kladiek, čo značne zjednodušuje jeho ovládanie.

Aby mali lode kade plávať, bolo treba často vyčistiť vodné 
toky, najmä od blata usadeného na ich dne. Na tieto účely na-
vrhol Leonardo vodný bager. Bol tvorený kolesom so štyrmi 
ramenami, na konci ktorých boli upevnené rýpadlá na riečne 
bahno. Celé zariadenie je upevnené medzi dvomi rovnobežne 
umiestnenými loďkami, čím sa zvyšuje jeho stabilita. Bahno, 
ktoré sa vyťaží, sa ukladá na nákladný čln pripevnený k zad-
nej časti súpravy. Ovládanie bagra je veľmi jednoduché. Je 
zabezpečené pomocou kľuky upevnenej na vodorovnej osi 
rýpadla. Pri otáčaní kľuky sa na os kolesa navíja lano, ktorým 
je bager ukotvený k brehu rieky. Vďaka tomu sa celé zariade-
nie počas svojej činnosti automaticky posúva.

Nie je celkom jasné, z ktorého obdobia návrh vodného 
bagra pochádza, pretože Leonardo sa touto problematikou 
zaoberal viackrát. Jedna z teórií hovorí, že to bolo počas jeho 
pobytu v Ríme, kde sa Leonardo mohol zapojiť do projektu 
zameraného na vysušenie Pontinských močiarov, ktorý inici-
oval v roku 1514 pápež Lev X. Ten poveril prácami na pro-
jekte svojho brata Giuliama Medicejského. A práve jedným 
z jeho skúsených inžinierov bol v tom čase aj Leonardo.

Zobrazenie otočného mostu, na ktorom sú dobre viditeľné zariadenia, 
vďaka ktorým most funguje

Model plávajúceho vodného bagra

Precízne spracovaný rukopis, na ktorom je znázornený vodný bager 
v činnosti. List obsahuje veľa poznámok o jeho stavbe a činnosti.

Pracovné stroje

Počas svojho života navrhol Leonardo viaceré druhy strojov, 
ktoré mali slúžiť na zefektívnenie rôznych pracovných čin-
ností. Boli to napríklad stroje pre metalurgov, zariadenia na 
dvíhanie ťažkých bremien a ich následné premiestňovanie, 
ale aj stroje pre textilnú výrobu (stroje na spriadanie vlny). 
Veľkou inšpiráciou pre niektoré vynálezy bola stavba florent-
ského dómu Santa Maria del Fiore, na ktorej sa podieľala Ver-
rocchiova dielňa. A práve v tejto dielni získaval kedysi mladý 
Leonardo svoje prvé skúsenosti pri práci s kovmi a obozná-
mil sa so základmi metalurgie. Svojho času bola najväčším 
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problémom výroba a potom osadenie veľkej medenej kupoly 
dómu. O mnoho rokov neskôr sa Leonardo stretol s podob-
nými problémami pri vlastnej práci, preto nájdeme v jeho 
diele veľa opisov a nákresov týkajúcich sa zápalných zrkadiel 
a plamenných pecí. Zápalné zrkadlá slúžili na sústredenie 
tepla do jedného miesta, čo sa využívalo pri tavení a zváraní 
kovov. Na rovnaké účely a podobným spôsobom sa používa-
li aj plamenné pece. Pri práci na zrkadlách Leonardo vďaka 
dobrým znalostiam perspektívy a optiky dospel k zaujíma-
vým teoretickým výsledkom. Snažil sa dokonca pomocou 
dômyselného mechanického zariadenia zostrojiť presný tvar 
paraboly. Na jednom z listov Atlantského kódexu nájdeme 
opis zariadenia slúžiaceho na brúsenie zápalných zrkadiel, 
ktorým sa má docieliť presný tvar odrazovej plochy zrkadla. 

Na tomto nákrese je pomôcka, pomocou ktorej chcel Leonardo 
nakresliť presnú parabolu ako krivku pretínajúcu plášť kužeľa

Čo sa týka stavebnej činnosti, veľmi zaujímavým a priam 
veľkolepým projektom je Leonardov návrh stroja na hĺbenie 
kanálov, ktorý vznikol zrejme na priamu objednávku. Stroj 
mal uľahčiť odstraňovanie zeminy v priebehu výkopových 
prác na nových kanáloch. Je to vlastne obrovský žeriav, kto-
rý sa mohol vďaka systému koľajníc a skrutiek počas práce 
premiestňovať. 

Stroj na hĺbenie kanálov (po obvode výkopu sú zobrazené debny na 
vykopanú zeminu)

Žeriav má dve ramená, ktoré sa uvádzajú do pohybu jed-
ným lanom. Pomocou ramien sa prepravujú dolu a hore deb-
ny na vykopanú zeminu. Tieto debny sú navzájom spojené 
lanom. Robotníci pracujú vo viacerých skupinách a ich práca 

je synchronizovaná tak, že keď je niektorá debna plná hliny, 
vyzdvihne sa nahor, čím sa dolu dostane prázdna debna. Tá 
môže byť použitá aj ako stavebný výťah pre robotníkov, ktorí 
môžu pri ceste nadol vlastnou váhou vytiahnuť plnú debnu 
z výkopovej jamy. Práca mala byť organizovaná tak, že kým 
skupina kopáčov plní dolnú debnu, iná skupina vykladá na 
brehu budúceho kanála naplnenú debnu pripevnenú na opač-
nom konci lana. Ak sa chcú skupiny vymeniť, odvezú sa 
v prázdnej debne požadovaným smerom.

Scénické zariadenia

Aj v časoch Leonarda da Vinci patrilo medzi obľúbenú zá-
bavu rôznych spoločenských vrstiev divadlo. Aby predsta-
venie vyvolalo v divákoch čo najdokonalejšiu predstavu 
reality, používali sa okrem kulís aj rôzne stroje a zariadenia 
(kladkostroje, výťahy či dokonca samohybné automaty). Byť 
autorom alebo konštruktérom takýchto zariadení bola veľmi 
prestížna záležitosť, preto sa touto činnosťou zaoberali veľ-
kí inžinieri (Giovanni Fontana, Filippo Brunellesci) aj známi 
umelci (Raffael Santi) tej doby. Nechýbal medzi nimi samo-
zrejme ani Leonardo, ktorý navrhoval scénické zariadenia 
najskôr pre vplyvnú rodinu Sforzovcov počas svojho pobytu 
v Miláne, ako aj neskôr, keď bol už v službách francúzskej 
vlády. Automaty používané v divadle mali čo najvernejšie 
kopírovať skutočné pohyby. Z tohto pohľadu sa javí zaují-
mavým Leonardov návrh samohybného scénického vozíka, 
ktorý býva často mylne označovaný ako Leonardov automo-
bil. Predpokladá sa, že toto zariadenie mohlo mať všetky tri 
rozmery približne okolo jedného metra.

Rekonštrukcia scénického vozíka

Dôležitou súčasťou vozíka sú dve veľké ozubené kolesá, 
výpustný systém (slúži na reguláciu nárazu pružín) a brzda. 
Vozík sa uvádza do pohybu pomocou dvoch veľkých špirá-
lových pružín, ktoré sú umiestnené priamo pod ozubenými 
kolesami. Pružiny sa natiahnu a po uvoľnení roztočia ozu-
bené kolesá. Ich pohyb sa potom ďalšími časťami prevedie 
na pohyb nosných kolies. Na zastavenie vozíka slúži ručná 
brzda, ktorú je možné ovládať diaľkovo pomocou povrazu.
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List Atlantského kódexu, ktorý zachytáva návrh samohybného vozíka. 
V tomto prípade však nákres bohužiaľ neobsahuje podrobnejší 

technický opis.

Iným príkladom Leonardovho záujmu o prácu pre divadlo 
je scénické zariadenie pre predstavenie Orfeus. Je to známy 
mytologický príbeh o nešťastnej láske Orfea a Eurydiky. 

Scéna (dve veľké kupoly) bola vyrobená z pevného kar-
tónu a bola pomaľovaná scénami, ktoré dotvárali atmosféru 
jednotlivých častí hry. Vnútri bol aj vďaka tomu pred očami 
divákov skrytý systém kladiek a povrazov, pomocou ktorých 
sa dalo s dekoráciami hýbať a mohli sa meniť scény na javis-

ku. Celá kupola sa teda mohla podľa potreby otvárať a za-
tvárať, čím sa prakticky okamžite menili kulisy. Pohybom 
oboch častí sa nielen odkrývali divákom nové dekorácie, ale 
zároveň sa na javisku mohli objaviť nové postavy. Okrem 
toho sa mohli ďalší herci dostať na scénu aj pomocou ploši-
ny umiestnenej pod javiskom. Plošina sa uviedla do pohybu 
požadovaným smerom pomocou protizávaží podobne, ako 
u dnešných výťahov. 

 
Hudobné nástroje

O Leonardovi da Vinci je všeobecne známe, že bol vynikajú-
cim hráčom na rôzne hudobné nástroje. Menej známy je asi 
fakt, že sa zaoberal vymýšľaním a konštruovaním nových hu-
dobných nástrojov. Keď prišiel do Milána, vyrobil pre milán-
skeho vojvodu Lodovika Sforzu zo striebra lýru v tvare zvie-
racej lebky. Lýra bola nielen precízne a originálne spracovaná 
(niektoré časti boli vyrobené zo zubov, prípadne iných častí 
tiel živočíchov), ale údajne vydávala sýtejšie, krajšie zvuky. 
Leonardo vraj lýru sám predviedol a svojou hrou uchvátil prí-
tomné publikum. Lýra však mala podľa majstra slúžiť skôr na 
zvýraznenie scénického efektu v divadle ako na bežné hranie.

Inými typmi hudobných nástrojov, ktoré sa v čase renesan-
cie často objavovali, boli nástroje klávesové. Aj v tejto oblas-
ti rozvinul Leonardo niekoľko zaujímavých a netradičných 
myšlienok. Jeden z jeho nových hudobných nástrojov býva 
označovaný ako automatická pianoviola. Základná myšlien-
ka spočívala v tom, že struny mali byť rozozvučané mecha-
nicky.

Jeden z Leonardových nákresov bubeníka, na ktorom sú viditeľné 
vnútorné mechanizmy

Leonardo da Vinci ďalej chcel, aby zvuk vydávaný nástro-
jom bolo možné meniť a ladiť. Okrem toho uvažuje, ako pri-
pevniť nástroj k telu hudobníka tak, aby sa s ním mohol po-
hybovať a navyše mal obe ruky voľné a mohol ich využiť na 
ovládanie nástroja. Ako aj v iných svojich strojoch, Leonardo 
využíva rôzne súčiastky ako kolesá, struny či prevody.

Azda najzaujímavejším hudobným nástrojom z dielne Le-
onarda da Vinci je mechanický bubon, ktorý môžeme pova-
žovať za predchodcu moderných automatických bubeníkov. 
Snaží sa dosiahnuť širokú škálu rozmanitých zvukov a zá-
roveň čo najväčšiu automatizáciu hrania. Celé zariadenie 
navrhuje v dvoch variantoch – buď ako pevný bubon alebo 
ako nástroj umiestnený na podvozku. Najmä druhý variant je 
neobyčajne zaujímavý a atraktívny.

Technika Technika

Zmenšený model scény pre hru Orfeus

10



Model statického variantu automatického bubeníka

Pohybom vozíka sa uvádzajú do činnosti rôzne mechaniz-
my spojené s kolesami. So stredným ozubeným kolesom sú 
prepojené dva programovateľné valce, ktoré uvádzajú do po-
hybu paličky, ktoré rytmicky udierajú na blanu bubna. Pre-
vratnou novinkou je fakt, že stroj je možné vopred naprogra-
movať. Pomocou kolíkov, ktoré sú zasunuté do dvoch valcov, 
bolo možné programovať sekvencie rôznych rytmov. Ak sa 
vozík pohyboval rovnomerne, nástroj hral dookola naprogra-
movaný rytmus. 

Mobilný variant automatického bubeníka

Zaujímavosť na záver

Spomedzi množstva ďalších návrhov a projektov veľkého 
génia spomeňme aspoň „cestomer“ v podobe vozíka. Je to 
zariadenie určené na meranie vzdialenosti. Vozík je ťahaný 
v teréne a meria pritom prejdenú vzdialenosť. Základom je 
veľké, zvisle uložené ozubené koleso, ktoré prevádza pohyb 
kolies vozíka na ďalšie mechanizmy vnútri vozíka. Dôležitou 
súčasťou je veľké stredné koleso, v ktorom sú malé jamky. 
V jamkách mohli byť napr. malé kamienky – značky, ktoré po 
otočení kolesa o celú obrátku prepadli otvorom v kolese dolu 
do zásobníka. Po prejdení celej trasy sa spočítali napadané 
kamienky a podľa veľkosti kolesa sa vypočítala prejdená 
vzdialenosť. Počas merania bolo treba priebežne dopĺňať ka-
mienky do voľných jamôk, pretože v každej jamke mohol 
byť v danom okamihu iba jeden kamienok.

Rôzne modely cestomerov

Na tomto liste Leonardo znázornil a opísal dva návrhy cestomera 
a jeden návrh krokomera

Dopracovali sme sa na koniec našej malej exkurzie tech-
nickým svetom Leonarda da Vinci. Ani zďaleka sme však ne-
vyčerpali všetky oblasti, v ktorých sa prejavil jeho nevšedný 
talent a intelekt. Mohli by sme napríklad spomenúť ďalšie 
stroje (stroj na výrobu pilníkov) či rôzne úžitkové predmety 
(ozdobné kružidlá), ktoré navrhol alebo zhotovil. Jeho ne-
utíchajúca túžba po poznaní ho viedla počas celého života 
a z jeho diela je jasné, že až do posledného dychu neprestal 
snívať a objavovať svet okolo seba.

Ľubomír Konrád

Technika Technika
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Pečeňovník trojlaločný

Ľudovo je táto bylina nazývaná jaterná zelina, modráček, 
poľský mak alebo srdiečko, v botanických kruhoch Hepati-
ca nobilis. Tiež sa používa i synonymum Hepatica triloba. 
Rodový názov vychádza z gréckeho pomenovania hepar 
– pečeň, čo súvisí s tvarom listov používaných v minulosti 
na liečbu pečene, prípadne so skutočnosťou, že po zvädnu-
tí majú farbu ako pečeň. Druhový názov nobilis v latinčine 
znamená vznešený (vzťahujúci sa na výraznú farbu kvetov). 
Synonymum triloba – trojlaločný vyjadruje vzťah k listom.

Obdobie vegetačného pokoja pretrváva krátkym vláknitým 
tmavohnedým podzemkom, z ktorého vyrastá väčší počet 
prízemných kožovitých trojlaločných listov prezimujúcich až 
do nasledujúcej jari. 

Pečeňovník trojlaločný – listy typického tvaru prežívajú až do  
nasledujúcej jari

Na 8 – 25 cm dlhých tenkých stonkách vyrastajú nádherné azúrovo-
modré kvety, ktoré farbou môžu súťažiť s jarnou oblohou

Päť až desať korunných lupienkov kvetu je na spodnej stra-
ne podopretých troma zelenými listeňmi, ktoré pripomínajú 
kalich. Výnimočne môžu byť korunné lupienky i ružové ale-
bo biele.

Pečeňovník trojlaločný – detail kvetu

Patrí k prvým jarným bylinám, kvitne v marci a v apríli. 
Kvety opeľuje hmyz. Rastie v listnatých lesoch od nížin až 
do vysokých polôh, často pod lieskami. Obľubuje vápenaté 
stanovištia – dokumentuje to i záber fotoobjektívu, ktorý túto 
rastlinu zachytil v ŠPR Dreveník na území tzv. skalného mes-
ta neďaleko Spišského hradu.

Pečeňovník trojlaločný vytvára rozsiahle koberce

Rozšírený je v štyroch oblastiach v miernom pásme se-
vernej pologule, ktoré sú od seba značne vzdialené – takmer 
v celej Európe, Severnej Amerike, Kórei a Japonsku. Pre nád-
heru svojich kvetov sa často pestuje i v záhradkách.

Rastlina bola známa už v minulosti, spomína sa v stredove-
kých i neskorších herbároch. V roku 1882 Wittstein vo svojej 
odbornej práci spomína jej využitie pri liečení pečene i ako 
náhrady za čínsky čaj. V súčasnosti je už jej využitie zasta-
rané.

Patrí do čeľade iskerníkovité (Ranunculaceae), podobne 
ako väčšina druhov tejto čeľade je jedovatý (obsahuje pro-
anemonín). 

SKVOSTY V RASTLINNEJ RÍŠI

Biológia Biológia
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Hviezdnatec čemericový

Trváca bylina s latinským názvom Hacquetia epipactis pretr-
váva plazivým podzemkom. Bezlistá stonka – stvol – dorastá 
do výšky 10 – 20 cm a na jej vrchole sa nachádza zdanlivo 
jediný veľký kvet. Ide však o súkvetie – hlávku. Toto súkve-
tie je netypické pre čeľaď mrkvovité (Daucaceae), do ktorej 
je táto rastlina zaradená, čo z nej robí výnimočného zástupcu. 

Hviezdnatec čemericový (Hacquetia epipactis)

Okolo drobných žltých kvetov sa nachádza 5 – 6 nápad-
ných hviezdicovito rozložených listeňov, ktoré napodobňujú 
korunu jednoduchého kvetu. Kvitne od marca do mája.

Hviezdnatec čemericový – detail súkvetia

Patrí k zriedkavým lesným druhom, rastie roztrúsene od ní-
žin až po horský stupeň. Vyskytuje sa iba v strednej a južnej 
Európe, v juhovýchodných Alpách a Západných Karpatoch. 
Ťažisko jeho rozšírenia je na Balkáne.

Poniklec biely

Latinský názov tejto rastliny je Pulsatilla alba. Rodové meno 
Pulsatilla je pravdepodobne odvodené od latinského slovesa 
pulsare, čo znamená udierať, narážať, zvoniť a súvisí s tým, 
že pri nárazoch vetra sa kvety takéhoto tvaru ľahko kníšu.

Táto trváca bylina dorastá do výšky 10 – 35 cm. Dobrým 
poznávacím znakom sú listy s dvojnásobne perovito dele-
nou čepeľou. Jednoduchá chlpatá byľ je zakončená bielym 
kvetom s priemerom asi šesť centimetrov, ktorý sa skladá zo 
šiestich okvetných lístkov bielej farby. Vnútri kvetu pútajú 
pozornosť tyčinky so žltými peľnicami, ktoré sa tam nachá-
dzajú vo veľkom počte.

Kvitne od mája do júla, opelenie 
zabezpečuje hmyz. Nápadný je i po 
odkvitnutí. Pozornosť vzbudzujú 
suché nepukavé plody – nažky – 
s chlpatým príveskom.

Rastie najmä na žulových horni-
nách, najhojnejšie sa vyskytuje vo 
Vysokých Tatrách – fotografie ho 
zachytávajú v miestach pri turistic-
kých chodníkoch na Zelené pleso 
a na Slavkovský štít. Roztrúsene sa vyskytuje i v Nízkych 
Tatrách, na Babej hore, v Chočských vrchoch, vzácne v Spiš-
ských vrchoch, Stratenskej doline a Slovenskom rudohorí.

Poniklec biely v čase kvitnutia a po odkvitnutí 

V minulosti patril k zákonom chráneným druhom, v súčas-
nosti sa na túto bylinu druhová ochrana nevzťahuje. Je je-
dovatý, podobne ako väčšina druhov z čeľade iskerníkovité 
(Ranunculaceae), ktorej je súčasťou.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

Poniklec biely (Pulsatilla alba)

Poniklec biely – detail 
kvetu
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Náš seriál pokračuje v tomto čísle časo-
pisu predstavením trojice rastlín, ktoré 
môžete vidieť kvitnúť v zimnom a jar-
nom období.

Lieska obyčajná

Drevina, ktorá bude hrať hlavnú úlohu 
v nasledujúcich riadkoch, sa latinsky 
nazýva Corylus avelana a je predstavi-
teľkou rovnomennej čeľade lieskovité 
(Corylaceae). Rodový názov Corylus 
má súvislosť s prekrútením gréckeho 
slova karyon, čo znamená orech. Dru-
hový názov avelana vyplýva zo staro-
vekého Plíniovho pomenovania mux 
avelana, ktoré sa spája s hojným výsky-
tom tejto rastliny v okolí mesta Avella 
či Abella v Kampánii.

Tento rozložitý opadavý ker, zriedka-
vo vzrastom i strom s červenkastou kô-
rou, dosahuje výšku od dvoch do šies-
tich metrov.

Lieska obyčajná začiatkom jari

Na jednom jedinci rastú dva typy 
kvetov. Samčie kvety zlatožltej farby 
vyrastajúce v súkvetiach – jahňadách. 
Samičie kvety sú drobné a podobajú sa 
na listové púčiky, ich typickým pozná-
vacím znakom sú červené blizny pies-
tikov.

Samčie kvety (dole) a samičie kvety (hore)

Lieska – detail samčích kvetov 
(v súkvetiach – jahňadách)

Lieska je u nás prvou kvitnúcou jar-
nou drevinou, jej kvety sa začínajú ob-
javovať veľmi zavčasu – už vo febru-
ári dlho pred vyrastaním listov. Nie je 
viazaná na živočíšne opeľovače. Ope-
lenie zabezpečuje vietor, ktorému by 
listy v tejto činnosti prekážali. Suché 
nepukavé plody – oriešky – dozrievajú 
v septembri a októbri.

Listy srdcovitého tvaru s pílkovitým okrajom 
vyrastajú neskôr ako kvety

Nezrelé plody – oriešky – v listencovom obale 
na konáriku liesky pod listami

Rastie hojne po celej Európe. Obľu-
buje mierne vlhké stanovištia na lúkach, 
v listnatých lesoch, na okrajoch ihlična-
tých porastov a v krovitých zárastoch 
strání na pôdach z vápencov alebo prí-
buzných hornín.

Patrí k užitočným druhom – včelám 
poskytuje skoro na jar dostatok paše 
s množstvom žltého peľu, ktorú tieto 
blanokrídlovce potrebujú ako bielkovi-
novú potravu na kŕmenie lariev. Úspech 
má i ako drevina na vysádzanie opuste-
ných a zanedbaných miest ako remízka 

(drevinový porast v nezalesnenej kraji-
ne) a ochranný ker.

V ľudovom liečiteľstve sa uplatňujú 
listy (Flos avellanae), ktoré sa zbiera-
jú od mája do augusta. Vo forme nálevu 
sa používajú pri ochoreniach tráviacej 
sústavy, močových ciest a kŕčoch hlad-
kých svalov. 

Pre človeka má význam i drevo. Jeho 
mäkkosť a pružnosť využívajú najmä 
rezbári, výrobcovia košov, dreveného 
uhlia i palíc.

Lieska obyčajná v lete

Plody – lieskové oriešky (Nux cory-
li) – sú chutnou pochúťkou, ktorá má 
využitie najmä v potravinárskom prie-
mysle. Zbierať sa však môžu iba po 
úplnom dozretí semena, keď oriešky 
vypadávajú z listencového obalu, lebo 
nedozreté semeno sa po usušení celkom 
zvraští. Okrem voľne rastúcich rastlín 
sa pestujú i jej kultúrne formy (najmä 
v juhovýchodnej Európe), ktoré boli 
vyšľachtené pravdepodobne už v sta-
roveku. V záhradách sú rozšírené i jej 
okrasné odrody.

V minulosti v čase hladu dokonca ľu-
dia zbierali v jarnom období i jahňady, 
ktoré miešali s ovsenou múkou a piekli 
z nich posúchy. 

Sedmokráska obyčajná

Na pomenovanie tejto byliny sa požíva-
jú i ľudové názvy babička, cigánka, hu-
sie kvietko, chudobka, iskierka, kakuša, 
letná krása, matečník menší, stokrása, 

RASTLINY OKOLO NÁS

Biológia Biológia
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zábudlivka. Medzi botanikmi sa po-
užíva latinský názov Bellis perennis. 
Rodové meno vzniklo z latinského slo-
va bellus – pekný, nízky, druhové po-
menovanie perennis – trváci, vytrvalý 
(per annum), čo znamená v prenesenom 
význame kvitnúci celý rok. V skutoč-
nosti toto obdobie trvá od februára do 
novembra, pričom najviac kvitnúcich 
jedincov môžeme pozorovať od marca 
do júna. 

Táto odolná trváca bylina dorastá do 
výšky 8 – 15 cm. Vytvára plochú prí-
zemnú ružicu jemne chlpatých listov 
lopatkovitého až vajcovitého tvaru.

Sedmokráska obyčajná (Bellis perennis)

Stonka – stvol – je zakončená zdan-
livo jedným kvetom veľkosti asi 16 až 
30 mm. Je to však súkvetie úbor, kto-
ré sa skladá z rúrkovitých žltých oboj-
pohlavných kvetov v strede a bielych 
jazykovitých kvetov s červenkastými 
vrcholmi vyrastajúcimi po obvode. Pod 
nimi sa nachádzajú zelené zákrovné lis-
tene.

Sedmokráska obyčajná – detail súkvetia úbor

Sedmokráska patrí do čeľade astro-
vité (Asteraceae), pre ktoré je typická 
medonosnosť. Zo žliazok na vrcholku 
semenníka rúrkovitých kvetov vylučuje 
veľa medovej šťavy, ktorá láka hmyz. 
Terč z rúrkovitých kvetov preň slúži 
ako vhodná pristávacia plocha. Každý 
deň sa rozvinie iba jeden kruh kvetov 
od okraja do prostriedku. Odkvitnutie 
celého kvetného úboru trvá 12 – 15 dní, 
počas ktorých sa vystrieda veľké množ-
stvo hmyzu, ktorý roznáša peľ po oko-
litých rastlinách. V tme a vo vlhku sa 
úbory zatvárajú a reagujú ako jediný 
kvet.

Rastie hojne na lúkach a iných trávna-
tých miestach od nížin až po subalpín-
sky stupeň. Rozšírená je v celej Európe, 
na východ jej areál siaha až do Malej 
Ázie a Sýrie. Vyskytuje sa i v Severnej 
Amerike a na Novom Zélande.

Patrí k známym liečivým druhom. 
V stredoveku bola známa ako univer-
zálny liek – v čerstvom stave sa v roz-
drvenej forme využívala proti prsným 
chorobám a zvonka na hojenie rán. 
Uplatnenie mala i ako zložka šalátu 
a zelenina.

V súčasnosti sa v ľudovom liečiteľ-
stve využívajú kvetné úbory (Flos bel-
lidis perrenis), ktoré sa sušia. Obsahujú 
horčiny, silicu, sliz, saponíny, organické 
kyseliny a flavonoidy. Vo forme nálevu, 
sirupu alebo tinktúry sa uplatňujú ako 
močopudný prostriedok, pri horúčke, 
chrípke, kašli a chronických ochore-
niach dýchacích ciest. Zápar z nich 
má využitie ako prísada do kúpeľa na 
urýchlenie hojenia rán a pri kožných 
chorobách.

Pestuje sa i v záhradkách a na okras-
ných trávnikoch. Statnejšie odrody vy-
šľachtené na ozdobu majú všetky kvety 
v úbore jazykovité a ich farba je biela, 
ružová alebo tmavočervená. 

 
Kyslička obyčajná

Táto 5 – 15 cm vysoká bylina je známa 
i pod latinským pomenovaním Oxalis 
acetosella. Rodové meno Oxalis odráža 
skutočnosť, že obsahuje kyselinu oxalo-
vú, ktorá sa nachádza vo všetkých čas-
tiach jej tela. Súvisí i s pomenovaním 
rovnomennej čeľade kysličkovité (Oxa-
lidaceae), ktorá je podľa tejto rastliny 
nazvaná.

Zimné obdobie pretrváva niťovitým 
plazivým podzemkom, z ktorého v jar-

nom období vyrastajú listy na dlhých 
stopkách. Sú trojpočetné, zložené z líst-
kov obráteného srdcovitého tvaru. Na 
dotyk pôsobia veľmi jemne, rýchlo 
vädnú.

Nadzemná stonka úplne zakrpatela. 
Kvety vyrastajú na dlhých stopkách, 
ktoré uprostred nesú dva malé listene. 
Kvetný obal je zložený z piatich ze-
lených kališných lístkov a rovnakého 
počtu zvyčajne bielych, výnimočne 
ružovkastých alebo svetlomodrých ru-
žovo žilkovaných korunných lupien-
kov.

Korunné lupienky kvetov kysličky sú zvyčajne 
biele

Kvety kysličky môžu byť i svetlomodrej farby

Korunné lupienky sú v spodnej čas-
ti ozdobené žltou škvrnou a úplne na-
spodku sú zrastené. Pretože nie sú rov-
nako veľké, koruna nie je pravidelná. 
Kvet je obojpohlavný – v jeho vnútri 
sa nachádza piestik s piatimi čnelkami 
a desať tyčiniek.
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Kyslička obyčajná – detail kvetov

Kvitne v apríli a máji. Kvety sa otvá-
rajú ráno medzi deviatou a desiatou ho-
dinou. Zatvárajú sa vo večerných hodi-
nách okolo osemnástej a v období pred 
dažďom a chladom. Ich stopky sa ohý-
bajú nadol, čo im zabezpečuje ochranu 

pred vlhkosťou. Podľa strednej žilky sa 
skladajú i jednotlivé lístky. 

Kvety produkujú množstvo nektáru, 
ktorým lákajú včely a iný hmyz k ope-
leniu. Niektoré kvety sú samoopelivé 
– vyrastajú neskôr tesne nad zemou, 
nemajú korunné lupienky a nikdy sa ne-
rozvinú. Po opelení sa kvet premieňa na 
suchý pukavý plod tobolku, ktorá meria 
asi 1 cm. Semená sú vymršťované na 
pomerne veľkú vzdialenosť od mater-
skej rastliny. 

Rozšírená je takmer v celom sever-
nom miernom pásme i severnej Afrike. 
Rastie hojne v starých a humusových 
lesoch, krovinách a sutinách, na tienis-
tých miestach od nížin až po horské ob-
lasti. 

V minulosti sa využívala v ľudovom 
liečiteľstve pod názvom „zajačia kapus-
ta“. Rozdrvené čerstvé listy sa priklada-
li na rany a tiež sa z nich vyrábal osvie-
žujúci nápoj, ktorý mal protiskorbutové 
a protihorúčkové účinky. Využívaná 
bola i ako protijed pri otravách arzénom 
a ortuťou a tiež vo farbiarstve ako čis-
tiaci prostriedok.

Kyslička obyčajná vytvára zvyčajne rozsiahle 
koberce

Listy tejto byliny majú výraznú kyslú 
chuť, čo sa odráža i v slovenskom rodo-
vom názve. Lákajú k osvieženiu najmä 
deti. Ich častá konzumácia vo väčšom 
množstve však vhodná nie je – v nich 
obsiahnutá kyselina oxalová (šťaveľo-
vá) môže poškodiť obličky a spôsobiť 
otravu, ktorá sa prejavuje prítomnosťou 
cukru a šťaveľanu vápenatého v moči. 
Pestuje sa i v záhradkách ako ozdobná 
rastlina.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

Biológia

Prvá séria korešpon-
denčnej súťaže časopisu 
MATMIX je za nami a na 
nasledujúcich stránkach 
nájdete vzorové riešenia 
jednotlivých úloh. Keďže 
úlohy číslo 9 – 14 nikto 
neriešil, ostávajú do na-
sledujúcej druhej série. 

Zároveň vám prinášame aj zadania 2. série korešpondenčnej 
súťaže, ktoré môžete riešiť, aj keď ste sa do prvej série neza-
pojili. Svoje riešenia druhej série nám zašlite do 16. 5. 2011 
na adresu:

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

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

Riešenia 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?

Riešenie: Keďže Boris a Cyril sú rovnako vysokí, tak musia 
byť obaja vysokí, pretože v opačnom prípade by neboli vyso-
kí dvaja, čo by bolo v protiklade s prvou podmienkou v zada-
ní. Keďže vieme, že Cyril je vysoký, na základe 5. podmien-
ky vieme, že Daniel nie je vysoký. Keďže vysokí sú traja, 
dostávame, že Adam je tiež vysoký. 

Ak by Adam a Boris boli čiernovlasí, tak pekný by musel 
byť Daniel, keďže nie je ani čiernovlasý ani vysoký a musí 
mať aspoň jednu z troch uvedených vlastností. To by ale zna-
menalo, že žiaden z nich nemá všetky tri vlastnosti, čo by 
bolo v rozpore so zadaním. Preto musia byť čiernovlasí Cyril 
a Daniel. Keďže Daniel nie je vysoký, nemôže mať všetky tri 
vlastnosti, a teda nemôže byť pekný. Preto musí byť pekný 
Cyril, ktorý má na základe vyššie uvedeného všetky tri poža-
dované vlastnosti.

2. Otec sa v záhrade rozhodol postaviť altánok. Keby každý 
deň pracoval 1,5 hodiny, celá stavba by mu trvala 8 dní. 

MATMIX
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Koľko hodín denne by musel pracovať, aby bola stavba 
hotová o dva dni skôr?

Riešenie: Celkový čas, ktorý strávi otec pri práci na altánku, 
je 8 1 5 12⋅ =,  hodín. Ak chceme, aby bola práca hotová o dva 
dni skôr, otec bude pracovať len 6 dní. Keďže 12 6 2: ,=  otec 
by musel pracovať dve hodiny denne.

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.)

Riešenie: Xeriovi trvá cesta na voze k priateľovi rovnako 
dlho ako cesta naspať, pretože sa pohybuje rovnomerným 
priamočiarym pohybom. Tam aj naspäť mu to na voze trvalo 
30 minút. To znamená, že cesta na voze od priateľa mu trvala 
15 minút. To ale taktiež znamená aj to, že cesta pešo k priate-
ľovi mu trvala hodinu aj štvrť, pretože keď k nemu šiel pešo 
a naspäť sa viezol na voze, trvala mu cesta hodinu a pol. Ak 
by išiel tam aj naspäť pešo, trvalo by mu to dvakrát toľko, 
čiže 2,5 hodiny.

4. Do uzavretej nádrže tvaru pravidelného štvorbokého hra-
nola sa má zmestiť 20 hl vody. Výška nádrže je 1,26 m. 
Koľko štvorcových metrov plechu sa spotrebuje na jej vy-
hotovenie, keď pridáme 5 % plechu na spoje a odpad?

Riešenie: Predpokladajme, že dĺžka hrany základne je x 
metrov. 20 hl predstavuje objem 2 metre kubické. Potom 
pre objem nádrže platí 2 1 26 2= ⋅, ,x  odkiaľ vypočítame, že 
x 1 26, m.  To znamená, že ide o nádrž približne tvaru kocky 
s hranou dĺžky 1,26 m. Pre jej povrch potom platí (započítali 
sme už aj 5 % na spoje a odpad):

S x= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅( ) =1 05 6 1 05 6 1 26 10 001882 2, , , , .m m2

Ak by sme počítali presnejšie bez zaokrúhľovania, získali by 
sme výsledok približne 10,000 637 metrov štvorcových, tak-
že pri presnosti na metre štvorcové je odpoveďou 10 metrov 
štvorcových.

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 odpočí-
tame od ľavého, dostaneme 2 222. Keď od X odpočítame 
X napísané odzadu, dostaneme 33 108 867. Nájdite všetky 
riešenia.

Riešenie: Rozdielom dvoch kladných osemciferných čísel je 
maximálne osemciferné číslo. Ak by nastal prípadný prechod 
cez desiatku, tak by sme mohli dostať aj menej ako osemci-
ferné číslo, napríklad keď odčítame číslo samé od seba, tak 
dostaneme nulu. Keďže prvá cifra čísla X je maximálne 4 
a prvá cifra čísla X písaného odzadu minimálne 1, tak aby 
sme dostali rozdiel 3, jedinou možnosťou je, že prvá cifra X 
bude 4 a posledná cifra X 1. Podobne dostaneme, že druhá 
cifra X je tiež 4 a predposledná 1. 

Teraz využijeme, že keď X rozdelíme v polovici na dve 
štvorciferné čísla a potom pravé odpočítame od ľavého, do-
staneme 2 222. Keďže posledné dve cifry čísla X sú 11, tak 

posledné dve cifry ľavej polovice čísla X musia byť 33. Po-
tom sa ale pravá časť čísla X rovná 4 433 2 222 2 211− = ,
a teda číslo X sa rovná 44 332 211. Skúškou overíme, že toto 
číslo spĺňa požiadavky zo zadania.

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

Riešenie: Písmeno V sa celé nachádza v polovici obdĺžnika 
s rozmermi 32 a 16. Keďže dĺžky jeho strán sú 16 a 32, jeho 
polovica bude mať obsah 16 16 256⋅ = .  Vnútri písmena V je 
ešte jeden čierny trojuholník, ktorý je podobný trojuholníku, 
ktorý ohraničuje písmeno V. Keďže jeho najkratšia strana má 
dĺžku 16 4 4 8− − = ,  čo je polovica dĺžky strany prislúchajú-
ceho veľkého trojuholníka, jeho obsah bude štvrtinový, teda 
1
4
256 64⋅ = . Obsah písmena V bude preto 256 64 192− = .

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

Riešenie: Ľahko nahliadneme, že 17 12 2 0− > .  Vyplýva 
to z toho, že 289 288> . Preto je odmocnina dobre definova-
ná v reálnych číslach, a teda uvedené číslo je reálne. Keďže 
odmocnina je nezáporná, uvedené číslo je tiež nezáporné, 
pretože je súčtom dvoch nezáporných čísel. Označme jeho 
hodnotu x. Po umocnení x na druhú dostávame, že platí:

x

x

x

= − + +

= − + − + + +

= + ⋅

17 12 2 17 12 2

17 12 2 2 17 12 2 17 12 2 17 12 2

34 2 289

2

2

,

,

−−
= + ⋅
=
=
=

288
34 2 1
36
6
6

2

2

,
,

,
,
,

x
x
x
x

pričom v poslednom kroku sme využili to, že x je nezáporné. 
Tým, sme dokázali, že číslo 17 12 2 17 12 2− + +  je 
prirodzené a našli sme aj jeho hodnotu.

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! ! ! !

.

Riešenie: Výpočtom niekoľkých prvých členov tejto postup-
nosti zistíme, že by mohlo platiť 

a
nn = − +( )

1 1
1 !
.
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6. Určte počet všetkých štvorciferných prirodzených čísel, 
ktorých desiatkový zápis obsahuje práve dve jednotky 
a ktoré sú deliteľné šiestimi.

7. Paľko ukladá svoje dvojcentové mince do štvorcov. Začal 
so štvorcom s dĺžkou strany jedna minca, pokračoval so 
štvorcom s dĺžkou strany 2 mince atď. Keď zaplnil posled-
ný celý štvorec, zostalo mu 30 centov. Keď chcel utvoriť 
štvorec so stranou o 1 dlhšou, chýbalo mu už 32 centov. 
Určte, koľko mal Paľko dvojcentových mincí a aký naj-
väčší štvorec sa mu podarilo poskladať.

8. Nech f x ax bx c x( )= + + ∈2 , ,  pričom reálne koefi-
cienty a, b, c sú také, že rovnica

 f x x( )=
 nemá reálne riešenie. Dokážte, že ani rovnica
 f f x x( )( )=
 nemá reálne riešenie.

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 2. série korešpondenčnej súťaže zasielajte 
do 16. 5. 2011.

Tento predpoklad dokážeme matematickou indukciou. Pre   
n =1 dostávame, že platí 

a1
1
2

1
2

1 1
2

= = = −
! !

,

teda vzťah platí. 
Predpokladajme, že tvrdenie platí pre nejaké prirodzené 

číslo n. Dokážeme, že platí aj pre n+1. Podľa vzťahu v za-
daní platí

 
a n

n
n
nn+ = + + + +

+( )
+ +

+( )1
1
2

2
3

3
4 1

1
2! ! ! ! !
.

Dosadením indukčného predpokladu do tohto vzťahu do-
staneme, že platí 

a
n

n
n

n n
n n

n+ = − +( )
+ +

+( )
=

= −
+( )− +( )
+( )

= −
+( )

1 1 1
1

1
2

1
2 1

2
1 1

2

! !

! !
,

čo sme chceli dokázať.

Zadania 2. série úloh korešpondenčnej súťaže

1. Dvaja nosiči vo Vysokých Tatrách nesú ťažký náklad po-
travín a materiálu na Téryho chatu. Keby zobral druhý od 
prvého dve škatule, náklad druhého by bol dvakrát ťaž-
ší ako prvého. Keby zobral prvý od druhého dve škatule, 
náklad oboch by bol rovnaký. Koľko škatúľ niesol prvý 
a koľko druhý nosič?

2. Škola objednala spolu 324 bielych, ružových a červených 
karafiátov na kytice pre učiteľov. Ružových karafiátov 
bolo o 36 viac ako bielych a červených bolo dvakrát toľko 
ako bielych. Koľko rovnakých kytíc, ktoré by obsahovali 
rovnaký počet kvetov aj farieb, by mohli zviazať z týchto 
kvetov? Koľko kvetov jednotlivých farieb by bolo v kaž-
dej kytici? Napíšte všetky možnosti.

3. Predstavte si, že máte pred sebou 12 navonok rovnakých 
mincí, z ktorých práve jedna je falošná. Vieme o nej len to, 
že má inú hmotnosť ako ostatné, nevieme však, či je ľahšia 
alebo ťažšia. Navrhnite postup, pomocou ktorého odhalíte 
falošnú mincu a určíte, či je ťažšia alebo ľahšia ako pravé 
mince, pomocou troch vážení na rovnoramenných váhach 
bez závaží.

4. Na oválnom štadióne sa pripravujú bežecké dráhy. Navrh-
nite rozmiestnenie štartovacích blokov pre štyroch prete-
károv, aby pri jednom obehu štadióna (s cieľom na rovi-
ne) bežali rovnako dlhú dráhu. Dĺžka rovných úsekov je 
100 metrov, polomer vnútornej dráhy 20 metrov, dráha je 
široká jeden meter a každý pretekár preteká v samostatnej 
dráhe.

5. Určte, aký najmenší počet čísel musíte vyčiarknuť z mno-
žiny čísel 1, 2, 3, ..., 2011 tak, aby sa ani jedno zo zostá-
vajúcich čísel nerovnalo súčinu iných dvoch zostávajúcich 
(nevyčiarknutých) čísel. Akým spôsobom to môžete uro-
biť?
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ZAUJÍMAVOSTI Z VEDY A TECHNIKY
www.360cities.net

Táto stránka obsahuje množstvo panoramatických záberov 
z miest po celom svete. Na interaktívnej mape si vyberiete 
miesto, ktoré vás zaujíma, a potom si už len prezeráte zábery 
z jeho okolia, ktoré tam nahrali iní užívatelia. Keď nájde-
te obrázok, ktorý vás zaujme, môžete si ho potom zobraziť 
vo väčšom rozlíšení. Táto stránka umožňuje aj jednoducho 
pridať samotnú panorámu aj na vašu stránku zdarma na ne-
komerčné účely. 

Zubná kefka s pastou

Inovačné trendy sa nevyhýbajú ani takým oblastiam bežného 
života, ako sú zubné kefky. Jednou z noviniek je zubná kefka, 
ktorá obsahuje aj zásobník na zubnú pastu. Po jeho naplnení 
ho budete môcť využívať niekoľko týždňov podľa frekvencie 
čistenia zubov, pretože pri každom čistení si vytlačíte len toľ-
ko pasty, koľko budete práve potrebovať. Ideálne riešenie na 
cestovanie, ktoré ušetrí miesto v hygienickej taštičke.

Taška na dáždnik

Veľmi zaujímavým nápadom je špeciálna taška, do ktorej 
vložíte svoj dáždnik a nemusíte ho ďalej držať v rukách. Ide 
o ideálne riešenie, keď potrebujete mať obe ruky voľné. Toto 
riešenie ani nie je veľmi drahé – táto taška stojí okolo 15 eur. 
Za zamyslenie však stojí otázka, čo budete robiť, keď začne 
fúkať silný vietor...

SoloWheel

Možno ste už videli rôzne osobné dopravné prostriedky. Ich 
cena je častokrát porovnateľná s cenou niekoľkoročného au-
tomobilu, takže skôr ide o imidžovú záležitosť, ako o efek-
tívny spôsob zrýchlenia individuálnej prepravy, nehľadiac na 
problémy s „parkovaním“ týchto dopravných prostriedkov. 
SoloWheel je zaujímavý tým, že má len jedno koleso a jeho 
hmotnosť je približne 9 kilogramov, takže si ho ľahko môže-
te zobrať so sebou. Pohyb regulujete náklonom tela do strán 
(ak chcete zatočiť do príslušnej strany) a vpred alebo vzad 
(ak chcete zrýchliť alebo spomaliť). Pri prvých pokusoch to 
môže byť náročné, jeho autori však ubezpečujú, že toto ovlá-
danie je veľmi intuitívne. Na jedno nabitie batérie, ktoré trvá 
asi 45 minút, vydrží SoloWheel jazdiť asi dve hodiny. Jeho 
predpokladaná cena je okolo 1 100 eur.

Zaujímavosti
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Na tejto dvojstrane vám prinášame správne riešenia úloh 
1. série 4. ročníka našej korešpondenčnej súťaže. Opäť sme 
sa nevyhli odpisovaniu, čo stálo príslušných odpisovačov 
všetky body, ktoré v tejto sérii získali.

Najlepšie opäť dopadli úlohy s krátkou odpoveďou – úspeš-
nosť ich riešenia bola až 88 %. Z úloh s postupom riešenia 
dopadla najlepšie posledná úloha – úspešnosť jej riešenia do-
siahla až 53 %. Najťažšími úlohami boli bridžová úloha číslo 
22 s úspešnosťou 5 % a úloha s rozmiestňovaním veží číslo 
23 s úspešnosťou necelých 6 %. Celková úspešnosť v tejto 
sérii dosiahla hodnotu 55 %.

Riešenia úloh s krátkou odpoveďou

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

Odpoveď: 33,19 €.

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)

Odpoveď: Vynesieme Q, pretože z vnútorného sledu vynáša-
me druhú najvyššiu kartu.

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

Odpoveď: Používa sa na zvýšenie chuti do žrania dobytku.

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

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

Odpoveď: V Alpách môžeme nájsť horček brvitý až vo výš-
ke 2 500 metrov.

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

Odpoveď: Ergosterol.

7. Aký je hlboký Bystriansky závrt? (1 bod)
Odpoveď: 165 metrov.

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

Odpoveď: Zvonček.

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

Odpoveď: 2000.

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

Odpoveď: Špirála.

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

Odpoveď: Atlantský kódex zostavil Pompeo Leoni a obsa-
huje 401 grafických listov.

12. Aké sú typické znaky hýľa lesného? (2 body)
Odpoveď: Typickou črtou hýľa lesného je hrubý krk a výraz-
ne červené perie samca na bruchu.

13. Ako nazývajú v Dolomitoch plesnivec alpínsky? (2 body)
Odpoveď: Stella alpina – alpská hviezda.

14. Čo je to „atletická noha“? (2 body)
Odpoveď: Atletická noha predstavuje jednu z najčastejších 
mykóz – pleseň nôh.

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

Odpoveď: Priemerné teploty v Dobšinskej ľadovej jaskyni 
sa pohybujú od –3,9 °C vo februári až po +0,2 °C v auguste.

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

Odpoveď: Joseph Louis Lagrange.

17. Čo je to taran a na čo slúžil? (3 body)
Odpoveď: Taran bol hlavnou zbraňou lodí už v staroveku. 
Bol to zvyčajne mohutný drevený trám (neskôr okovaný me-
ďou alebo celý kovový), ktorý slúžil na rozrazenie bočných 
stien nepriateľskej lode, do ktorej potom vnikala voda a loď 
sa potopila.

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

Odpoveď: V prípade fenakistoskopu v jednom momente 
mohla pozorovať ilúziu pohybu, ktorú vytváral, len jedna 
osoba. Zoetrop mal po obvode bubna s obrázkom štrbinky 
podobné ako fenakistoskop. Vďaka nim mohlo obraz pozo-
rovať viac ľudí súčasne.

19. Čo je to brachystochrona? (4 body)
Odpoveď: Brachystochrona je krivka spájajúca dva body, 
po ktorej sa hmotný bod najkratšou cestou dostane z jedného 
bodu do druhého pôsobením gravitačného poľa.

20. Čo je to dioráma a čo bolo jej cieľom? (4 body)
Odpoveď: Dioráma bola veľká expozícia, ktorá sa sklada-
la z panoramatického plátna a rekvizít pred ním. Na plátne 
bola najčastejšie 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 do-
konalú ilúziu. Celá konštrukcia bola ešte okrem toho nasvie-
tená s jasným cieľom – vyvolať trojrozmerný efekt.

4. ROČNÍK KOREŠPONDENČNEJ SÚŤAŽE
VYHODNOTENIE 1. SÉRIE

Súťaže
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Riešenia úloh s postupom riešenia

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

Odpoveď: Teleso na obrázky vzniklo rotáciou krivky, ktorá 
sa nazýva piriform. 
Komentár: Túto úlohu bolo najjednoduchšie riešiť tak, že 
ste si na internete vyhľadali jednotlivé krivky, ktoré sa spomí-
nali v článku Nie je čiara ako čiara. Vzhľadom na ich rozdiel-
nosť bolo možné vcelku jednoducho identifikovať tú správnu 
krivku. Tí šikovnejší našli aj tento obrázok na internete s jeho 
podrobným opisom.

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)

Odpoveď: V uvedenej situácii nemá hráč na ruke 13 kariet, 
takže ide o nekorektné rozdanie, ktoré sa musí zamiešať a zo-
hrať odznova. 
Komentár: Táto úloha bola opäť zameraná na váš postreh. 
Našla sa však len jedna riešiteľka, ktorá si túto skutočnosť 
všimla. Ak ste si nevšimli, že hráč nemá 13 kariet a odpo-
vedali ste, že vynesiete trefovú dámu, mohli ste získať až 
5 bodov v závislosti od úplnosti zdôvodnenia. Proti beztrom-
fovému záväzku sa zvyčajne vynáša najdlhšia farba. V tomto 
prípade sú na výber dve – srdcia a trefy. Keďže v srdciach 
máme vidličku KJ, výnosom srdca by sme mohli dať hlavné-
mu hráčovi zdvih navyše (napríklad v prípade, že má v srd-
ciach AQ). V trefoch máme sled QJ, ktorý poskytuje relatívne 
bezpečný výnos. Preto vynesieme trefovú dámu.

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

Odpoveď: Keďže máme 8 veží na šachovnici 8x8, tak kaž-
dá musí byť v inom stĺpci aj inom riadku (dve veže, ktoré 
sú v rovnakom riadku alebo stĺpci, sa navzájom ohrozujú). 
Keďže veží je 8 a riadkov aj stĺpcov tiež 8, veže musia obsa-
diť všetky stĺpce aj riadky. Uvažujme stĺpce: V prvom stĺpci 
môžeme prvú vežu zvoliť na ľubovoľnom mieste, teda máme 
pre jej umiestnenie 8 možností. V druhom stĺpci máme na 
umiestnenie druhej veže už len 7 možností, pretože veža z pr-
vého stĺpca ohrozuje jeden riadok v druhom stĺpci. V treťom 
stĺpci máme už len 6 možností, pretože veža z prvého stĺpca 
ohrozuje jeden riadok a veža z druhého stĺpca druhý (rôzny 

od toho prvého). Takto môžeme pokračovať v ďalších stĺp-
coch, až dospejeme k tomu, že v poslednom stĺpci máme už 
len jednu možnosť pre umiestnenie poslednej, ôsmej, veže. 
Celkovo máme na základe pravidla súčinu 

8 7 6 5 4 3 2 1 8 40 320⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = =!  
možností rozostavenia veží.
Komentár: Táto úloha sa dá riešiť aj vo všeobecnosti pre 
šachovnicu s rozmermi n x n políčok s n vežami, pričom 
na základe vyššie uvedeného postupu dostaneme, že počet 
všetkých možností prípustného rozmiestnenia veží je n!.

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)

Odpoveď: Hmotnosť húb pri sušení sa zníži len odparením 
vody. To znamená, že úbytok hmotnosti 9 kg predstavuje 
95 % hmotnosti vody v čerstvých hubách. To znamená, že 
v sušených hubách ostalo zvyšných 5 % vody. Jednoduchou 
trojčlenkou zistíme, že hmotnosť vody v sušených hubách je

9 5
95

0 4737kg kg.× %
%

,

Keďže hmotnosť sušených húb je 1 kg, sušené huby obsahujú 
47,37 % vody.

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)

Odpoveď: Táto úloha vedie na sústavu troch rovníc s tromi 
neznámymi (h predstavuje hrušku, j jablko a s slivku):

3 10
2 2

2 4 4 1

h j s
h j s

h j s

+ =
= +

+ + =

,
,

.
Dosadením za h z druhej rovnice do prvej dostávame, že

2 5 7, .j s=
Po prenásobení dvoma dostávame, že

5 14j s= .
Dosadením za h z druhej rovnice do tretej dostávame, že

5 6 1j s+ = .
Dosadením 5 14j s= . do tejto rovnice dostávame, že

20 1s = ,
a teda

s = 0 05, kg,
čiže s = 50 g. 

Potom už ľahko dopočítame, že j =140 g  a h =120 g. 
Dostali sme teda, že jedna slivka má hmotnosť 50 gramov, 

jedno jablko 140 gramov a jedna hruška 120 gramov.
Komentár: Táto úloha, aj keď bola zaradená ako posledná 
a najviac bodovaná, vám išla najlepšie – riešenie jednoduchej 
sústavy lineárnych rovníc vám nerobilo väčšie problémy.

Súťaže
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Súťaže

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 1. SÉRII

Por. Priezvisko a meno Škola Ročník 1 – 20 21 22 23 24 25 Spolu
1 Papcúnová Martina ZŠ Svit, Mierová 9 36 1 0 7 6 9 59
2 Cúth Michal ZŠ s MŠ Dobrá Niva 8 36 5 0 7 0 9 57
3 Bednárová Zuzana G M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 3 36 1 5 0 0 9 51
3 Bujdová Michaela ZŠ Bardejov, Wolkrova 9 36 1 6 0 8 0 51
5 Brťková Dominika ZŠ Hnúšťa, Klokočova 7 36 0 0 0 8 4 48
6 Krellová Kristína ZŠ Svrčinovec 8 27 0 0 3 8 9 47
7 Rakár Michal ZŠ s MŠ Liptovský Ján, Starojánska 7 35 5 0 0 0 5 45
8 Belák Matej SOŠ OaS Čadca 2 35 0 0 0 0 9 44
8 Franeková Katarína ZŠ Stará Bystrica 8 35 0 0 0 0 9 44
8 Gubalová Klára G sv. Michala Archanjela Piešťany 2 35 0 0 0 0 9 44
8 Jopek Juraj G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 34 0 0 0 1 9 44
12 Bobrík Ján ZŠ s MŠ Liptovský Ján, Starojánska 7 33 5 0 0 0 5 43
13 Turzáková Tamara ZŠ Svit, Mierová 5 35 0 0 0 0 7 42
14 Cyprichová Veronika G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 32 0 0 0 0 9 41
14 Kováčiková Petra G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 32 0 0 0 0 9 41
14 Matúšová Petra G sv. Michala Archanjela Piešťany 2 30 0 2 0 0 9 41
17 Mlynek Ján ZŠ Zlatníky 31 0 0 0 8 0 39
18 Podoláková Adriána G Kysucké Nové Mesto, Komenského 36 0 0 0 0 2 38
19 Ranušová Soňa G M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 3 33 1 0 0 0 3 37
20 Manina Jakub ZŠ Zlatníky 8 36 0 0 0 0 0 36
21 Mancovičová Lenka G sv. Michala Archanjela Piešťany 3 35 0 0 0 0 0 35
21 Molitorisová Simona ZŠ Svit, Mierová 6 35 0 0 0 0 0 35
21 Schmelcerová Michaela G sv. Michala Archanjela Piešťany 3 35 0 0 0 0 0 35
24 Johánková Natália ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 7 34 0 0 0 0 0 34
24 Poljaková Dominika ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 34 0 0 0 0 0 34
24 Šramková Barbora ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 34 0 0 0 0 0 34
24 Šutý Marek ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 7 34 0 0 0 0 0 34
28 Čelko Marek ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 7 33 0 0 0 0 0 33
29 Buknová Monika SSA G Dolný Kubín 30 0 0 0 0 0 30
30 Sobotková Patrícia ZŠ s MŠ Dobrá Niva 7 28 0 0 0 0 0 28
31 Gašperák Pavol ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 7 26 0 0 0 0 0 26
31 Kováč Matej ZŠ Svit, Mierová 3 26 0 0 0 0 0 26
33 Ďurkáč Patrik ZŠ Svrčinovec 9 18 0 0 0 0 0 18
34 Brezina Daniel ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 33 0 0 0 0 9 0
34 Dirgová Nikola ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 9 36 1 0 0 0 9 0
34 Fujáková Klaudia ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 7 34 0 0 0 0 9 0
34 Hýllová Simona ZŠ Stará Bystrica 31 0 0 0 0 9 0
34 Istenčinová Ingrid ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 7 35 0 0 0 0 9 0
34 Maruniaková Kristína ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 7 37 0 0 0 0 9 0
34 Sekera Jakub ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 33 0 0 0 0 9 0
34 Sidorová Kristína ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 7 35 0 0 0 0 0 0
34 Siváková Barbora ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 8 34 1 0 0 0 9 0
34 Završanová Jana ZŠ Stará Bystrica 29 0 0 0 0 9 0
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Súťaže

Zadania úloh s krátkou odpoveďou

1. Ktorej téme sa venuje kódex O lete vtákov Leonarda da 
Vinci? (1 bod)

2. Do ktorej čeľade patrí pečeňovník trojlaločný? (1 bod)

3. Aká je dĺžka Severomujského tunela? (1 bod)

4. Uveďte, čo je najväčšou atrakciou Krásnohorskej jaskyne, 
ktorá bola donedávna zapísaná aj v Guinessovej knihe re-
kordov. (1 bod)

5. Do akej dĺžky dorastajú sintrové brčká v Gombaseckej jas-
kyni? (1 bod)

6. Ako sa nazýva najvyššie položený tunel sveta? (1 bod)

7. V ktorej slovenskej jaskyni nájdeme Katarínsku halu a Pô-
rodnú chodbu? (1 bod)

8. Aká bola celková úspešnosť riešiteľov v 1. sérii korešpon-
denčnej súťaže časopisu? (1 bod)

9. Samce ktorého druhu hmyzu sa snažia oklamať samič-
ky prázdnym obalom miesto darčeka a pária sa s nimi 
dovtedy, kým nerozbalia darček a nezistia, že je prázdny? 
(1 bod)

10. Ktoré dva ostrovy spája tunel Seikan? (2 body)

11. Ktorá rastlina je známa pod názvom zajačia kapusta? 
(2 body)

12. Komu prisudzujeme nasledujúci citát: „Všetky vety, kto-
ré vyslovím, musíte považovať za otázky a nie za tvrde-
nia.“? (2 body)

13. Čo spôsobuje nárast veľkosti samcov opíc druhu saimiri 
červenochrbtý v čase párenia? (2 body)

14. Akým spôsobom signalizujeme v bridži partnerovi počet 
kariet v rozohrávanej farbe pri štandardnom spôsobe sig-
nalizovania? (2 body)

15. Aký je rozdiel medzi samčími a samičími kvetmi liesky 
obyčajnej? (2 body)

16. Ako sa nazývajú najväčšie suchozemské korytnačky na 
svete a kde ich môžeme nájsť? (3 body)

17. Akým spôsobom sa rozmnožujú parazitoidné osičky? 
(3 body)

18. Ktoré významné látky obsahujú kvetné úbory sedmokrá-
sky obyčajnej? (3 body)

19. Čomu sa venoval Leonardo da Vinci pri štúdiu a kopíro-
vaní letu vtákov? (4 body)

20. Ktoré sú charakteristické znaky, podľa ktorých spoznáte 
poniklec biely? (4 body)

Zadania úloh s postupom riešenia

21. Opíšte, ako fungoval cestomer, ktorý navrhol Leonardo 
da Vinci. (5 bodov)

22. Vysvetlite, v čom spočíva rozdiel medzi aragonitom 
a kalcitom. (6 bodov)

23. Peťo má vo svojej triede 28 spolužiakov. Každý z nich 
má v triede iný počet priateľov. Koľko priateľov má 
Peťo? (7 bodov)

24. Nahraďte hviezdičky číslicami na nasledujúcom obrázku 
tak, aby platilo naznačené násobenie: (8 bodov)

25. Sopka má tvar kužeľa s polomerom podstavy r a výškou 
2r, kde r je kladné reálne číslo. Počas poslednej erupcie 
chrlila lávu zo svojho vrcholu s priemerom 20 metrov 
rýchlosťou 70 kilometrov za hodinu (zrezanie kužeľa na 
vrchole sopky vzhľadom na jej rozmery zanedbávame). 
Táto erupcia trvala dva týždne a celková výška sopky sa  
počas nej zvýšila o dva metre (láva sa rovnomerne roz-
liala po celom povrchu sopky a vytvorila opäť kužeľ). 
Vypočítajte výšku sopky pred začiatkom erupcie. Vý-
sledok uveďte s presnosťou na jedno desatinné miesto. 
(9 bodov)

2. SÉRIA 4. ROČNÍKA
KOREŠPONDENČNEJ SÚŤAŽE

Termín odoslania úloh 2. série: do 6. 5. 2011

* * *
* * *

* * * *
* *

* * *
* * * * * * *
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Tento ojedinelý krasový útvar patrí 
k tým slovenským jaskyniam, ktoré 
nespravuje Správa slovenských jaskýň, 
a teda nie sú pre verejnosť bežne prí-
stupné.

Starostlivosť o túto jaskyňu patrí do 
kompetencie Slovenskej speleologickej 
spoločnosti. Pre záujemcov je sprístup-
nená za špeciálnych podmienok speleo-
logickou vodcovskou činnosťou.

Jaskyňa Zlá diera, nazývaná i Lipo-
vecká jaskyňa, sa nachádza na území 
Prešovského kraja, približne 30 km od 
Prešova. Ak ju chcete navštíviť, stačí 
z hlavnej cesty na trase Poprad – Pre-
šov odbočiť v obci Fričovce smerom na 
Šindliar a Lipovce. Za obcou Lipovce 
po prejdení približne 2 km sa nachá-
dza parkovisko s informačnou tabuľou 
o existencii tejto jaskyne.

Potom stačí prejsť asi dve minúty 
pešo po lúke a ďalších 15 minút po les-
nom, vynikajúco upravenom chodníku.

V chatke, ktorá sa nachádza nad jas-
kyňou, dostanú záujemcovia o návšte-
vu tohto podzemného krasového útvaru 
prilbu a čelovú lampu, prípadne kar-
bidku, pretože jaskyňa nie je elektricky 
osvetlená. Potrebná je tiež vlastná pev-
ná obuv a primerané oblečenie, pretože 
teplota v jaskyni dosahuje sedem stup-
ňov Celzia.

Krátka príprava pred vstupom

Po absolvovaní úzkej vstupnej chod-
by smerujúcej šikmo nadol spevnenej 
betónovými schodíkmi a vybavenej 
oporným zábradlím sa návštevníci od 
sprievodcu dozvedia prvé informácie. 

Jaskyňa síce geomorfologicky patrí 
do pieskovcového pohoria Bachureň, 
vznikla však v dolomiticko-vápencovej 
kryhe, ktorá sem zasahuje zo susedného 
pohoria Branisko.

Táto prírodná pamiatka sa nachádza 
v piatom (najprísnejšom) stupni ochra-
ny. Na jej stenách sa nachádza jaskynný 
vápenec – sinter, ktorý je tvorený kal-
citom a dolomitom. Dolomit sa správa 
ako špongia – zadržiava značné množ-
stvo vody.

Jaskynný vápenec – sinter

Z jej stropu visia veľmi tenké kvaple 
– duté brčká, ktoré sa každý rok predĺ-
žia približne o 1 mm.

Brčká visiace zo stropu jaskyne

Tento podzemný krasový útvar je 
domovom dvanástich druhov netopie-
rov, z ktorých najvýznamnejšími sú 
podkovár malý a netopier veľký. Tieto 
cicavce sa tu zdržiavajú v štádiu hiber-
nácie – zimného spánku – od novembra 
do apríla, počas ktorého sa 10 – 12-krát 
prebúdzajú. Od mája odlietajú von do 
oblasti ľudských obydlí, kde sa pária. 
Počas roka privedú na svet väčšinou 
jedno mláďa.

V čase našej návštevy na stene blízko 
vchodu do jaskyne odpočíval najskôr 
jeden jedinec a o niekoľko metrov niž-
šie ďalšie tri.

Na určitom mieste jaskyne sa koncom 
apríla všetky netopiere zlietavajú a po-
tom spoločne vyletia von. Do jaskyne 
sa však príležitostne vracajú i počas let-
ného obdobia.

Jeden z netopierov 

Ďalšie dva jedince netopierov splývajú so 
farbením steny jaskyne

 O niekoľko minút sa návštevníci 
dostanú do najpriestrannejšieho miesta 
jaskyne – Katarínskej haly. Má prie-
mer 30 metrov a nachádza sa v hĺbke 
28 m. Pozornosť malých i väčších púta 
Jazierko šťastia, v ktorom sa nachádza 
niekoľko kvapľov tvorených kalcitom, 
a vedľa neho rôzne zvyšky kostičiek 
a črepov z minulosti, ba i nefunkčný 
nožík z rozhrania 15. a 16. storočia.

Kvaple v Jazierku šťastia v Katarínskej hale

JASKYŇA ZLÁ DIERA

Geológia Geológia
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Kým si ich návštevníci prezerajú, 
od sprievodcu sa môžu dozvedieť vy-
svetlenie pomenovania jaskyne Zlá 
diera: V minulosti boli v tejto oblasti 
polia, lúky a pasienky, na ktorých sa 
pásli ovce a kravy. Niektoré zvieratá 
nešťastne spadli do tejto jaskyne – die-
ry – a deti, ktoré ich mali počas pastvy 
strážiť, boli od rodičov vyhrešené za zlé 
plnenie svojich povinností. Preto na-
zvali túto dieru zlou. 

V jaskyni sa tiež nachádzajú kosti 
z oviec, jeleňa, lebka jazveca, ba i lebka 
medveďa s vypadávajúcim zubom. 

Kosti z oviec a jeleňa

Lebka medveďa

Lebka jazveca

Časť sprístupnených priestorov v jas-
kyni je pomerne úzka. Tejto skutočnosti 
návštevníci musia prispôsobiť i formu 
pohybu a spôsob premiestňovania sa. 
Pre štíhlejších a najodvážnejších je ur-
čený prechod tzv. Pôrodnou chodbou, 
po absolvovaní ktorej sa môžu cítiť ako 
po druhom narodení.

Oči všetkých návštevníkov sa sústre-
dia i na Farebnú sieň, v ktorej sú biele 
odtiene tvorené vápnikom, červené že-
lezom a čierne uhlíkom.

Jeden z úzkych priestorov v jaskyni

Poslednou zaujímavosťou je Jazierko, 
v ktorom si podľa legendy majú mladé 
devy a mládenci namočiť prsty, aby si 
do jedného roka našli budúcich život-
ných partnerov.

Asi po štyroch desiatkach minút sa 
prehliadka tohto zaujímavého prírod-
ného výtvoru končí. Dospelí návštevní-
ci budú síce ľahší o 5,50 €, ale bohatší 
o mnohé informácie a dojmy.

Príjemné prostredie je i v okolí jas-
kyne – deti a ich rodičia si môžu od-
dýchnuť na hojdačkách a lavičkách, 

botanikov isto zaujme flóra okolitého 
zmiešaného lesa.

Jaskyňa je pre verejnosť sprístupne-
ná od roku 1999. Otvorená je denne od 
1. apríla do 15. novembra. Počas pra-
covných dní a pre vstup väčších orga-
nizovaných skupín sa odporúča vopred 
kontaktovať telefonicky, resp. e-mai-
lom. Všetky kontakty nájdete na webo-
vej stránke jaskyne www.zladiera.sk. 

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

Farebná sieň

Geológia Geológia

Východ z jaskyne
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Niektorí hráči sledujú počet odohraných kariet danej farby, 
ku ktorým pridajú tie, ktoré vidia u seba a na stole, a vedia, že 
zvyšok do trinásť majú súperi.

Je jedno, aký spôsob vám vyhovuje, ale počítajte! Ak s bri-
džom iba začínate, sústreďte sa predovšetkým na tromfovú 
farbu. A postupne pridávajte i ďalšie.

Pozrime sa, ako to funguje v praxi.

Východ otvoril dražbu hláškou 1♦, Juh zasiahol 1♠ a jeho 
partner zvýšil na celoherný záväzok 4♠.

Súperi sa pustili do kár, ich tretie kolo hlavný hráč pre-
bil na stole a vyniesol tromf. Východ berie esom a hrá ďalší 
tromf. Ak chce Juh záväzok splniť, nesmie už súperom vydať 
žiadny zdvih. Závisí to od toho, či uhádne, u koho je srdcová 
dáma (impas môže robiť na obe strany).

Dobrý hráč neháda, ak nemusí. Odohral preto všetky svoje 
tri trefy, obaja súperi farbu priznali a v tejto chvíli už vie, 
že záväzok splní. A to hlavne preto, že počítal a má o ruke 
Východu veľmi presný obraz. Ten začínal so siedmimi kára-
mi (Západ káro nepriznal už v druhom kole) a dvomi pikami 
(súperi mali štyri tromfy a boli delené 2 – 2) a má 3 alebo 
4 trefy (trikrát všetci trefy priznali). Ostáva mu teda miesto 
maximálne na jedno srdce. Po tejto bilancii odohral srdco-
vého kráľa a s absolútnou istotou vyimpasoval dámu ľavého 
obrancu.

Ak dokážete takto počítať a preverovať distribúciu v kon-
krétnej farbe (a je to až také ťažké?), už sa môžete zaradiť 
medzi vyspelých hráčov. A nebude pre vás žiadnym problé-
mom zistiť, ako máte kritickú farbu rozohrávať. A kibici vás 
budú s obdivom sledovať, ako správne impasujete a expasu-
jete, budú hovoriť o vašom neobyčajnom šťastí a možno si 
neuvedomia, že šťastiu treba pomôcť tak, ako ste to urobili 
i vy.

Takéto počítanie je pre začiatočníkov dosť ťažké, ak ním 
však nechcete zostať, musíte v tomto smere na sebe tvrdo 
pracovať.

Aj body sú dôležité

Úspešný hráč počíta neustále. A to nielen počet kariet vo 
všetkých štyroch farbách, ale i body, ktoré sa objavia počas 
hry na stole. Ak si na to časom zvyknete, ste na najlepšej ces-
te k správnemu odhadu, u ktorého z hráčov je hľadaná figúra. 
Stačí iba dať do súladu ukázané body s dražbou.

Bridž Bridž

V tomto pokračovaní nášho bridžového seriálu si niečo po-
vieme o bridžovej matematike.

Bolo by výborné, keby karty boli priehľadné a vy by ste 
videli, čo má súper na ruke. Ak je ním bridžový expert, skôr 
nadobudnete dojem, že priehľadné sú iba tie vaše. Ten často 
už po niekoľkých kolách vie, koľko kariet máte v jednotli-
vých farbách, a zvyčajne i to, ktoré vysoké karty máte. „Vi-
dieť karty súperov“ je jednou zo schopností, ktorá odlišuje 
výborného hráča od priemerného.

Iste si v duchu povzdychnete, že toto sa nikdy nenaučíte. 
Mýlite sa, veď ten expert hrá bridž už pekných pár rôčkov 
a vy iba začínate. Vaše úspechy budú rásť spolu s vašou sna-
hou odstrániť duševnú lenivosť, čo znamená, že budete svoje 
mozgové bunky neustále precvičovať a zdokonaľovať (vidí-
te, aj preto je bridž neoceniteľný).

Bridžová matematika je v podstate jednoduchá. Čím skôr 
sa s ňou spriatelíte, tým skôr sa dostavia úspechy. Začnime 
teda.

Viete narátať do trinásť?

Čo je to za nezmysel, poviete si. To predsa dokáže každý žia-
čik. Ste si istí, že vám to nerobí žiadny problém? Ak s bri-
džom iba začínate, rýchlo prídete na to, aká je táto „ľahká“ 
matematika ťažká. Aj v bridži platí „kto počtuje, ten gazdu-
je“.

V priebehu zohrávky i obrany musíte stále počítať, koľko 
kariet v jednotlivých farbách už „išlo“ a snažiť sa tiež dopo-
čítať, aká je ich dĺžka u každého hráča. Iste sa budete cítiť 
trápne, ak máte v závere partie v ruke kartu, o ktorej neviete, 
či súperi v tejto farbe ešte nejakú majú. Zdvih, o ktorý takto 
môžete prísť, zvyčajne rozhodne o výsledku, a to nehovoríme 
o nervoch vášho partnera. A stačilo na to iba ovládať umenie 
počítať do trinásť.

V tromfovom záväzku je veľmi dôležité mať prehľad 
o tromfoch. Aj keď vám takéto počítanie určite bude robiť 
problém, treba s tým začať. Iste by vás nepotešil škodora-
dostný úsmev súperov a hrozivý pohľad partnera, ak by vám 
obrana prebila tromfom eso vo vedľajšej farbe a vy by ste sa 
zmohli iba na „myslel som, že už nemajú tromf“. Takú istú 
reakciu očakávajte, ak v tromfoch „pre istotu“ zahráte kolo 
navyše a neskôr nebudete mať čím zadržať nebezpečnú farbu 
súpera.

Štýl počítania počtu kariet závisí od individuálnych 
vlastností hráčov. Niektorí experti ich odporúčajú počítať 
„distribučne“ – napr. ste hlavným hráčom, rozohrávate 
tromfovú farbu a vidíte, že v nej vy a stôl máte dohroma-
dy osem kariet, takže musí vám byť jasné, že obrana ich 
má päť (13 – 8 = 5). V prvom kole súperi priznali a ak 
je farba „štatisticky“ delená 3:2, v druhom kole tromfov 
pridajú obaja tiež a už by vám malo byť jasné, že v hre 
je ešte jeden tromf, ktorý musíte stiahnuť v ďalšom kole 
(ak je najvyšší, je to istý zdvih súperov a zvyčajne sa už 
ponecháva na nich, kedy si ho odohrajú). Ak však v dru-
hom kole niektorý z protivníkov farbu neprizná, potom je 
delená 4:1, a tak ju musíte ešte dvakrát zahrať, aby ste 
dotromfovali.

BRIDŽOVÁ MATEMATIKA
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Bridž Bridž

permi rozdelené. Aby ste i pri tomto tápaní v tme našli to, 
čo potrebujete, treba si zvoliť cestu, ktorá najčastejšie vedie 
k cieľu. A na tú ukazuje smerovka s nápisom počet pravde-
podobnosti.

Nebudeme tu detailne rozoberať a učiť vás, ako vypočítať 
percentá pravdepodobnosti a zaťažovať vás tak podrobnosťa-
mi, bez ktorých sa obídete. Koniec koncov je pre záujemcov 
k dispozícii vyššie uvedená tabuľka, ktorej údaje vás poučia, 
aké sú vaše šance nájsť také delenie farby u súperov, aké po-
trebujete. Ich praktické využitie sa dá zhrnúť do týchto zásad:

Ak vám v konkrétnej farbe chýba nepárny počet kariet, po-
tom ich rozdelenie medzi oboch súperov je najčastejšie sy-
metrické, t. j. ich dĺžky sa líšia iba o jednu kartu (2:1, 3:2, 
4:3).

Ak vám v niektorej farbe chýba párny počet kariet, potom 
o niečo častejšie je delená nepriaznivo, t. j. jej dĺžky sa u sú-
perov líšia od seba o dve karty (3:1, 4:2; výnimkou je iba de-
lenie 2:0). Napriek tomu väčšina bridžistov, i tých najlepších, 
neimpasuje, keď im chýbajú štyri karty, ale hrajú na ich vy-
padnutie v dvoch kolách (2:2) v súlade so známym sloganom 
„s ôsmimi impasuj vždy, s deviatimi nikdy“.

Ak vám v niektorej farbe chýba figúra, najčastejšie ju má 
ten súper, u ktorého predpokladáte, že je v danej farbe dlhší. 
Ak vám v niektorej farbe chýbajú až dve figúry, najčastej-
šie sú medzi súpermi delené 1:1. Tento poznatok sa využíva 
pri dvojitých impasoch. Napr. na stole máte vo farbe AJ10 
a v ruke iba malé karty. Hráte teda malú z ruky a impasujete 
desiatkou (alebo s J); po návrate do ruky impas zopakujete 
(úspešnosť 75 %).

Ak si osvojíte zásady uvedené v dnešnej kapitole, veľmi 
vám to pomôže správne sa rozhodnúť. Ak však máte z dražby 
a hry súperov indície o ich sile a dĺžke farieb, riaďte sa pre-
dovšetkým podľa nich.

Ivan Tatranský

Ak napr. potrebujete v pozícii diagramu zís-
kať minimálne jeden zdvih, začnete malou 
z ruky. Západ iste pridá tiež malú a vy stojíte 
pred dilemou, ktorú z dvoch figúr dať zo sto-
la. Dôležité je odhadnúť, ktorý obranca má eso. 
Pokiaľ Západ zasiahol do dražby, zvyčajne je 
u neho, a teda dáte kráľa; a ak dražil Východ, 

pridáte dolníka v nádeji, že dáma je na západe. Ak je dáma 
s esom na východe, nedá sa nič robiť a iba si povzdychnete, 
že máte smolu.

Kvantitatívne signály
Obrancovia majú proti hlavnému hráčovi ešte jednu zbraň, 
ktorou sú signály, pomocou ktorých sa informujú, ako je to 
s distribúciou ich ruky.

O niektorých z nich sme sa už zmienili v minulom pokra-
čovaní nášho seriálu. Tu si iba pripomenieme tie, ktoré majú 
priamu súvislosť s dnešnou témou.

Už ich názov (kvantitatívne) naznačuje, že ide o získanie 
obrazu, koľko kariet v danej farbe majú jednotliví hráči. Zvy-
čajne ide o takú, ktorú rozohráva súper, často s cieľom, aby si 
ju vypracoval a získal v nej potrebný počet zdvihov. Kvanti-
tatívny signál informuje partnera, či má v danej farbe nepárny 
alebo párny počet kariet, čo na ich dopočítanie zvyčajne stačí. 
Konkrétne:

a) pridanie v poradí malá – veľká = nepárny počet;
b) pridanie v poradí veľká – malá = párny počet.

V pozícii nášho diagramu má hlavný 
hráč na stole túto vynikajúcu farbu, žiaľ 
vo zvyšných troch tam nemá žiadnu vy-
sokú kartu, ktorou by sa dostal na stôl, ak 
to bude potrebovať, aby si po odohraní esa 
Východu odohral zvyšok farby.

Pre vás je dôležité správne sa rozhodnúť, kedy priložíte 
svoje eso, skrátka potrebujete vedieť či Juh má v ruke dve 
alebo tri karty v tejto farbe. Ak má iba dve, bola by škoda 
darovať mu zdvih tým, že prepustíte pre istotu o kolo navy-
še. Toto je ideálna príležitosť využiť kvantitatívny signál. Ak 
partner napr. odhodí najprv dvojku, je viac ako jasné, že má 
nepárny počet kariet v rozohrávanej farbe, a teda si dopo-
čítate, že hlavný hráč má v ruke iba dve, teda stačí, ak raz 
prepustíte a esom zoberiete už druhý zdvih. Ak partner od-
hodí najprv napr. deviatku (začiatok signálu veľká – malá), 
informuje tým, že má párny počet kariet (dve), na juhu sú tri, 
a teda musíte dvakrát prepustiť a zobrať až v treťom kole.

V oboch týchto prípadoch je Juh odrezaný od stola a zvy-
šok ináč výbornej farby môže dať do múzea.

Pokiaľ ste hlavným hráčom, môžete využiť signály obran-
cov v svoj prospech, ak potrebujete viac vedieť o delení niek-
torej farby. Ale nespoliehajte sa príliš na ich dialóg. Nezabú-
dajte, že nie sú vašimi partnermi a v snahe zmiasť vás môžu 
úmyselne signalizovať nesprávne a to obzvlášť v prípadoch, 
keď nehrozí, že tým uvedú do omylu i spoluhráča.

 
Počet pravdepodobnosti – skvelý pomocník

Často sa v praxi dostanete do situácie, keď ste prinútený 
urobiť dôležité rozhodnutie a pritom sa vám ešte nepodarilo 
identifikovať, ako sú farby alebo kritické figúry medzi sú-

Počet kariet 
u súperov

Delenie  
kariet

Pravdepodobnosť
rozdelenia

2 1:1 52,0
2:0 48,0

3 2:1 78,0
3:0 22,0

4
2:2 40,7
3:1 49,7
4:0 9,6

5
3:2 67,8
4:1 28,3
5:0 3,9

6
3:3 35,5
4:2 48,5
5:1 14,5
6:0 1,5

7
4:3 62,2
5:2 30,5
6:1 6,8
7:0 0,5
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Tunel Seikan, spájajúci dva japonské ostrovy Honšú a Hok-
kaidó, je najdlhším a taktiež najhlbšie položeným železnič-
ným tunelom na svete. Jeho stavba trvala celých 17 rokov 
a spotrebovalo sa pri nej 168 tisíc ton oceli. A bohužiaľ si 
vyžiadala i 34 ľudských životov. Problémom tunela je fakt, 
že nie úplne dobre tesní. Voda doň tečie tak rýchlo, že ak by 
sa tu nepoužívali odsávacie jednotky, za tri dni by bol úplne 
zaplavený. Možno i preto Japonci radšej využívajú leteckú 
dopravu a tunel Seikan nie je veľmi využívaný.

Eurotunel

Miesto: Veľká Británia – Francúzsko
Dĺžka: 50,5 km
Rok dokončenia: 1994

Briti si vždy od kontinentálnej Európy držali určitý odstup. 
Presadzovali tu, aj keď nie vždy úspešne, politiku rovnováhy 
síl, aby im žiadna európska mocnosť neprerástla cez hlavu. 
Napriek tomu je Veľká Británia s Európou tesne spojená, 
od roku 1994 dokonca i podmorským tunelom. Plány spo-
jiť Anglicko a Francúzsko tunelom sú staré už niekoľko sto-
viek rokov. Patrili ale vždy do skupiny veľmi odvážnych až 
bláznivých plánov, ktorými chceli ľudia v minulosti upútať 
pozornosť. V osemdesiatych rokoch minulého storočia zača-
li brať projekt konečne seriózne, bola založená spoločnosť 
Eurotunnel a mohlo sa začať stavať. Tunel má dĺžku viac než 
50 kilometrov, pričom 38 kilometrov vedie pod morským 
dnom, pod ktorým je položený v hĺbke 45 metrov. Priamo 
spája anglické mesto Folkestone a francúzsky prístav Calais. 
Vlaky tade jazdia rýchlosťou okolo 160 kilometrov za hodi-
nu, lokomotívy Le Shuttle, ktoré tu jazdia, majú výkon po-
rovnateľný so 110 osobnými automobilmi, prípadne s 18 ná-
kladnými automobilmi.

PATH

Miesto: Kanada
Dĺžka: 27 km
Rok dokončenia: stále vo výstavbe

Torontský systém PATH je sieťou tunelov určený pre peších. 
Je to vlastne jedno ohromné nákupné stredisko s viac než 
1 200 obchodmi. Prvý peší tunel vyrástol v Toronte už v roku 

Prvý dopravný tunel bol postavený už v roku 1670 Francúz-
mi. Od tej doby bolo po celom svete postavených veľa tune-
lov, niektoré nudné, iné však na prvý pohľad zaujmú – či už 
svojím vzhľadom, alebo históriou s nimi spojenou.

Gotthard Base

Miesto: Švajčiarsko
Dĺžka: 57 km
Rok dokončenia: 2018

V súčasnosti vzniká pod švajčiarskymi Alpami železničný 
tunel Gotthard Base. Po jeho plánovanom dokončení v roku 
2018 by sa mal stať najdlhším železničným tunelom sveta, 
bude totiž merať 57 kilometrov. Cestujúcim z Milána do 
Zürichu by mal tento tunel skrátiť ich triapolhodinovú cestu 
o hodinu. Alpy sú samozrejme náročným terénom, práce na 
tuneli sa preto predlžujú. Nie je jednoduché raziť tunel s nad-
ložím s výškou 2 400 metrov. Vyťažilo sa tu toľko horniny, že 
by sa z nej mohlo postaviť 5 pyramíd, aké poznáme z Gizy. 
Po uvedení do prevádzky by tadeto malo jazdiť 250 vlakov 
denne, čo je podstatne viac, než jazdí v momentálne najdlh-
šom železničnom tuneli Seikan. Tam ich za deň prejde sotva 
pätnásť. 

Seikan

Miesto: Japonsko
Dĺžka: 53,9 km
Rok dokončenia: 1988

NAJZAUJÍMAVEJŠIE TUNELY SVETA
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1900 a od tej doby sa celá sieť neustále rozrastá až do dnešnej 
úctyhodnej dĺžky 27 kilometrov. A to zďaleka nie je všetko 
– existujú plány do budúcnosti, ktoré počítajú s tým, že celý 
systém viac než zdvojnásobí svoju dĺžku.

Lærdalský tunel

Miesto: Nórsko
Dĺžka: 24,5 km
Rok dokončenia: 2000

Tunel, ktorý sa nachádza 220 kilometrov severozápadne od 
nórskej metropoly Oslo, sa môže pochváliť tým, že je medzi 
cestnými tunelmi na celom svete najdlhší. Počas jeho výstav-
by, ktorá trvala štyri roky, bolo použitých 5 000 explózií rôz-
nych výbušnín. Vodiči, ktorí sa vydajú na dlhú cestu tunelom, 
sú častokrát vystavovaní nepríjemnému stresu spôsobenému 
stiesneným priestorom a neprítomnosťou prirodzeného svet-
la. Konštruktéri Lærdalského tunelu však mysleli aj na tento 
faktor. Tubus je rozdelený na štyri časti tromi priečnymi tu-
nelmi, ktoré narušujú jednotvárnosť hlavného tubusu. Tieto 
kapsy, kde je priestor rozšírený až na 30 metrov, poskytujú 
rozptýlenie, a šoféri si tu môžu oddýchnuť na odpočívadlách, 
aké poznáme napríklad 
z diaľnic. Tieto miesta sú zá-
merne presvetlené tak, aby 
mohol organizmus opticky 
– svetelne – relaxovať. Strop 
tunela je nasvietený na mod-
ro, čo má evokovať jasnú 
oblohu.

Severomujský tunel

Miesto: Rusko
Dĺžka: 15,3 km
Rok dokončenia: 2003

Severomujský tunel je železničný tunel na Bajkalsko-amur-
skej magistrále v severozápadnom Burjatsku v Rusku. Je po-
menovaný podľa Severomujského pohoria, ktorým prechá-
dza. Tunel je 15 343 metrov dlhý a je najdlhším v Rusku, ak 
nepočítame tunely metra. Otvorený bol 5. decembra 2003. 
Stavať ho začali v roku 1978. Tunel razili cez veľmi nesta-
bilnú skalu a veľkým problémom tam bola podzemná voda. 
Keď bolo zrejmé, že tunel nebude dokončený včas, bol na-
rýchlo postavený 28 kilometrov dlhý obchvat, ktorý bol spre-
vádzkovaný v roku 1987. Po tomto obchvate sa mohlo jazdiť 
maximálnou rýchlosťou 15 km/h a preprava cestujúcich bola 
zakázaná. O dva roky neskôr bol preto postavený druhý, do-
konca 54-kilometrový obchvat, po ktorom už bola umožnená 
preprava osôb. Obchvat zahŕňal dva ďalšie tunely a množstvo 
mostných konštrukcií.

Tokio Bay Aqua-Line

Miesto: Japonsko
Dĺžka: 9,5 km
Rok dokončenia: 1997
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Na Japonských ostrovoch sa často vyskytujú zemetrasenia. 
Oblasť okolo mesta Kawasaki je seizmicky mimoriadne 
aktívna. I preto musia byť miestne stavby pevné. Výnimku 
netvorí ani takmer desaťkilometrový tunel Tokio Bay Aqua-
Line, ktorý je spevnený jedným z klasických kompozitných 
materiálov – železobetónom. Tunel skrátil cestu medzi mes-
tami Kawasaki a Kisarazu na 45 minút jazdy. Pri vjazde do 
tohto tunela je postavený umelý ostrov s názvom Umihotaru. 
Ten slúži predovšetkým ako rekreačná zóna, je tu množstvo 
obchodov a reštaurácií. Tokio Bay Aqua-Line je štvrtým naj-
dlhším podvodným tunelom na svete.

Tunel Marmaray

Miesto: Turecko
Dĺžka: 5,4 km
Rok dokončenia: 2012

Zatiaľ čo Eurotunel spája dva štáty, tunel Marmaray spája 
dokonca dva svetadiely. Jediné mesto na svete, ktoré leží zá-
roveň na dvoch kontinentoch, je turecký Istanbul. Rozdeľu-
je ho známa Bosporská úžina. A práve pod ňou vedie tunel 
Marmaray. Stavebné technológie použité pri výstavbe tunela 
sú skutočne výnimočné. Nachádza sa totiž v seizmicky veľ-
mi aktívnej oblasti, pri zemetrasení v roku 1999 zahynulo 
24 000 ľudí. Stavbári preto navrhli pružné tunely, ktoré sú vy-
robené z ohybných prefabrikovaných sekcií. Jedenásť týchto 
sekcií, z ktorých každá je dlhá 135 metrov, vyrobili v suchom 
doku a potom postupne položených na dno mora z lodí vy-
bavených GPS navigáciou. Celý podmorský úsek má dĺžku 
3,3 kilometra. Tunel bol slávnostne otvorený už pred troma 
rokmi, ale na európskej strane Bosporu, kde mala byť posta-
vená nová stanica, bolo objavené veľmi cenné archeologické 
nálezisko obsahujúce aj byzantský prístav. Plnej prevádzky 
by sa Marmaray mal dočkať v roku 2012.

Eisenhowerov tunel

Miesto: USA
Dĺžka: 2,7 km
Rok dokončenia: 1979

Neďaleko Denveru v Skalnatých horách môžeme nájsť tiež 
jeden zaujímavý tunel. Nesmierne náročným terénom, plným 
vápencových skalísk, tu vedie štvorprúdová cesta. Stavbári 
mali navyše svoju prácu sťaženú tým, že museli pracovať vo 
vysokej nadmorskej výške, pretože tunel je položený v nad-
morskej výške viac než tritisíc metrov nad morom. To z neho 
robí najvyššie položený tunel v USA, nie však na svete, tam si 
tento primát drží čínsky železničný tunel Fenguoshan, ktorý 
sa nachádza v takmer päťkilometrovej výške. Zaujímavosťou 
je, že práve nad tunelom je bod, ktorý rozdeľuje atlantické 
a pacifické povodie.

Zion-Mount Carmel

Miesto: USA
Dĺžka: 1,8 km
Rok dokončenia: 1930

Národný park Zion sa nachádza blízko mesta Springdale 
v Utahu na juhozápade Spojených štátov amerických. Pre 
svoju jedinečnú polohu na rozhraní troch geografických ob-
lastí (Colorado Plateau, Great Basin a Mojave Desert) patrí 
tento národný park k vyhľadávaným turistickým cieľom ako 
kvôli pozoruhodným geologickým útvarom, tak kvôli neob-
vykle pestrej palete rastlín a živočíchov. Nádhernú prírodu 
môžu obdivovať aj vodiči, ktorí krajom cestujú. V tuneli sú 
totiž prerazené široké okná, odkiaľ vidno kamenný oblúk 
Great Arch of Zion. Tunel vedie pieskovcovou skalou, preto 
bol v poslednom čase niekoľkokrát spevnený pridaním betó-
nových výstuží.
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Infiltračný tunel

Miesto: 38. rovnobežka oddeľujúca Južnú a Severnú Kóreu
Dĺžka: 1,7 km
Rok objavenia: 1978

Veľmi netradičnými tunelmi sú tie, ktoré sa nachádzajú pod 
najstráženejšou hranicou na svete. Tá od seba oddeľuje jeden 
národ, avšak dva na smrť nepriateľské režimy, ktoré sú od 
roku 1950 vo vojnovom stave, aj keď od roku 1953 sa na kó-
rejskom polostrove nebojuje. V demilitarizovanej zóne boli 
zatiaľ objavené štyri infiltračné alebo invázne tunely, ktoré 
postavila Severná Kórea. Tunely mali vyústiť na území Juž-
nej Kórey a umožniť severu bleskový útok a presun tisícok 
vojakov do tyla nepriateľského územia. V roku 1975 sa však 
jednému zo severokórejských projektantov podarilo utiecť na 
juh a celý plán tak bol odhalený. Od tej doby zvláštne jednot-
ky juhokórejskej armády kopú 24 hodín denne na celej južnej 
strane demilitarizovanej zóny a pokúšajú sa odhaliť ďalšie 
tunely, ktoré sa údajne naďalej zo severnej strany budujú. 
Odhaduje sa, že ich počet by sa mohol priblížiť k dvadsiatke. 
Tretí infiltračný tunel dnes slúži ako turistická atrakcia. Je vy-
soký a široký 2 metre a vedie v hĺbke sedemdesiattri metrov.

Cu Chi 

Miesto: Vietnam
Celková dĺžka všetkých tunelov: 121 km
Rok dokončenia: 1975 

Vietnamská vojna bola jedným z najkrvavejších konfliktov 
druhej polovice 20. storočia. Najprv Vietnamci vystúpili proti 
Francúzom, ktorí tu ovládali koloniálnu správu, potom tu za-
siahlo USA, aby zabránilo – musíme podotknúť, že neúspešne 

– šíreniu vplyvu komunistických myšlienok. O krutosti bojov 
svedčí napríklad to, že USA počas tohto konfliktu spotrebo-
valo viac munície než všetky bojujúce strany počas 2. sve-
tovej vojny. Tunely Cu Chi hrali významnú úlohu v stratégii 
Vietkongu, čo bola komunisticky orientovaná povstalecká or-
ganizácia. Dnes sú 
tieto tunely turis-
tickou atrakciou, 
ľudia si tu môžu 
prezrieť rôzne 
smrtonosné pasce 
alebo veliteľské 
centrá. Systém tu-
nelov bol takmer 
pod celým južným 
Vietnamom. 

Zaoceánsky tunel? Zatiaľ skôr fikcia… 

Transatlantický tunel je stavba, ktorá by spojila Európu a Se-
vernú Ameriku suchou nohou. Plány na realizáciu sa však ne-
dostali za fázu návrhu konceptu a žiadna spoločnosť ani vlá-
da sa o projekt aktívne nezaujíma. Väčšina konceptov hovorí 
o spojení Severnej Ameriky a Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Severného Írska. Hlavnými zábranami v realizácii 
projektu sú cena a možnosti súčasných materiálov. S jeho ná-
vrhom však už prišli niektorí futurológovia, filmári (o tuneli 
boli v rokoch 1913 a 1935 natočené dva filmy) i stavitelia. 
Prípadný tunel by mal dĺžku približne 5 000 km a vzhľadom 
na charakter morského dna pod Atlantickým oceánom by bol 
najskôr zavesený v tubuse umiestnenom hlboko pod hladi-
nou mora, nie však pod zemou. Ak by bol totiž razený pod 
zemou, musel by čeliť ex-
trémnemu tlaku a tektonic-
kým problémom v oblasti 
stredoatlantického chrbtu. 
Koncepcia tunela umies-
teného priamo vo vode je 
síce veľmi unikátna, ale 
už úspešne vyskúšaná (na-
príklad trať metra BART 
v San Franciscu umiestne-
ná v tubuse na dne zálivu). 
Aby bola cesta prijateľne 
rýchla a bezpečná, tunel by 
bol železničný. Vlaky by 
najskôr využívali technoló-
gie maglev (magnetická le-
vitácia) a v tuneloch by musel byť vzhľadom na odstránenie 
odporu vzduchu stav blízky vákuu. Technicky je pri takýchto 
vlakoch možná rýchlosť až do 8 000 km/h, čo by cestu me-
dzi New Yorkom a Londýnom skrátilo na jednu hodinu. Takú 
vysokú rýchlosť – vyššiu než rýchlosť náboja vystreleného 
z hlavne strelnej zbrane – by vlak dosiahol vďaka absencii 
trenia a odporu vzduchu.

Martin Janda
Prevzaté z časopisu 21. STOLETÍ

http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2010071628
Preložil a upravil Martin Hriňák
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Spoznávaná príroda

V zamyslení sedeli vedľa seba. Boh neponecháva nič na ná-
hodu... Boh nie je zlomyseľný. Prestaň radiť Pánu Bohu, čo 
má robiť. Einstein i Bohr kládli jednoduché otázky prírode, 
aby sa dozvedeli, ako myslí Boh. Poznávanie je náš osud. 
Sme svedkami aj objektmi pokusu, v ktorom sa porovnáva 
racionálna inteligencia s reflexným konaním. Život bude vždy 
zázrakom. Mení sa však pomer medzi pocitom zázraku a od-
vahou k snahe o porozumenie.

Ponúkol inú predstavu

Ak ide o atóm, musí človek ho-
voriť rečou básnikov. Básnikom 
predsa tiež nezáleží na tom, aby 
opísali fakty, ale aby vytvárali 
obrazy. Niels Bohr (7. 10. 1885 
– 18. 11. 1962), dánsky fyzik, vy-
budoval obraz sveta vnútri atómu, 
prispel k tomu, aby sa dal opísať 
číselne, aby bol vyjadrený ma-
tematicky. Svojimi fyzikálnymi 
princípmi komplementarity a ko-
rešpondencie otvoril cestu pre 
poznanie mikrosveta a postavil 
most medzi klasickou a kvantovou fyzikou. Spojil tri odľahlé 
oblasti fyziky: spektroskopiu, atómovú fyziku a kvantovú te-
óriu. Prispel k teórii atómového jadra, sprehľadnil teoretický 
základ periodickej sústavy prvkov. Vtlačil výraznú pečať fy-
zikálnemu mysleniu 20. storočia.

Mal neobyčajnú silu vnútorného pohľadu, vedel sa vcítiť 
do fyzikálnych skutočností. Spoznal, že pri hľadaní harmónie 
sveta sme v dráme života súčasne divákmi i hercami. Von-
kajší svet nemôžeme už len pozorovať, ale musíme ho pri-
jať ako niečo, k vytváraniu čoho sami prispievame. Objavil 
skutočnosť ako kvalitatívne diferencovanú, pestrú, bohatú 
na výchylky, náhody i paradoxy. Niels Bohr uznal, že človek 
tento svet vykladá nielen zvonka, ale aj v hlbokej ponore-
nosti do neho. Pozorne študoval správanie hmoty na úrovni 

rozmerov atómov. Celá mnohofarebnosť sveta sa dala opí-
sať kvantovými skokmi v atóme. Chcel získať neprotirečivú 
mechaniku mikrosveta. Spoznal, že pojmy častica a vlna sa 
dopĺňajú tým, že si navzájom odporujú, sú komplementárny-
mi obrazmi skutočnosti. Takto nezlučiteľné javy sa navzájom 
dopĺňajú a tým o sebe podávajú určitú spoločnú predstavu. 
Pri opise javov v atóme treba zohľadniť aj interakciu objektu 
s makrosvetom. To, čo my vlastne môžeme zistiť, je v sku-
točnosti vzájomné pôsobenie rozličných systémov. Vo svo-
jom princípe korešpondencie vyslovil Bohr požiadavku, aby 
kvantová fyzika dávala tie isté výsledky ako klasická fyzika 
v limite veľkých kvantových čísel. Pochopil, že vnútro hmoty 
je svetom pravdepodobnostných zákonitostí.

Skoro neskutočná skutočnosť

Začínal svoje tvrdenia ako 
fyzik a končil ako filozof. 
Vedel, že veda nie je zamest-
nanie, je to vášeň... Srdcom 
bol umelec. Prežíval city, 
myšlienky i vzorce. Vkladal 
do výskumu vedeckých prob-
lémov celú svoju osobnosť 
i citlivú dušu. Skákal cez 
priepasti toho, čo sa nedalo 
logicky zdôvodniť. Pripra-
vil rozhodnú zmenu pojmov, 
ktoré sa dovtedy používali na základný opis prírody. Uviedol 
do života pravdepodobnostnú príčinnosť. V celom mikro-
svete, svete ľahkých a rýchlych fyzikálnych častíc, kde vlna 
predstavuje neohraničenosť v priestore, spojitosť, a častica 
je predstavou skoncentrovanosti v bode, odhalil, že klasicky 
nezlučiteľné pojmy a vylučujúce sa obrazy sa môžu vzájom-
ne dopĺňať. Existuje veľké množstvo javov, ktorých vlastnosti 
sa dopĺňajú v tom zmysle, že poznanie jednej vlastnosti javu 
principiálne vylučuje možnosť poznania vlastnosti inej. Spo-
znal koexistenciu protikladov. Pomedzie makrosveta a mik-
rosveta je prelomom medzi klasickou kauzalitou a náhodnou 
pravdepodobnosťou. Jeho Boh môže hádzať kockami. Sku-
točnosť je oveľa fantastickejšia, než sme schopní vidieť cez 
úzke štrbiny, ktoré predstavujú naše zmysly a náš jazyk. Vo 
svete je toľko vážnych vecí, že o nich možno iba žartovať.

Neurčitosť otázok i odpovedí

Niels Bohr hľadal medzi prírodnými javmi základné vzťa-
hy. Svojich študentov učil netradične premýšľať v ovzduší 
porozumenia, tolerancie a duchovnej slobody. Nikdy som sa 
nebál ukázať mladému človeku, že sám som hlúpy. Nikdy som 
sa nebránil vyhroteniu rozdielnych a navzájom si odporujú-
cich stanovísk. Bol som vždy proti tomu, aby sa vyslovovali 
„konečné a určité“ súdy. Zdá sa mi, že otázku treba udržia-
vať v stave neurčitosti a nikdy nestrácať zmysel pre humor. 
Uznal, že znalcom je človek, ktorý na základe trpkých skú-

NIELS BOHR
MAJSTER V DOMÝŠĽANÍ PROBLÉMOV
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seností mohol spoznať všetky možné omyly, čo jestvujú na 
poli jeho špecializácie. V matematike odhalil viac než vedu, 
chápal ju ako jazyk. Matematika sa podobá určitému druhu 
spoločného jazyka, uspôsobenému na vyjadrovanie vzťahov, 
ktoré buď nie je možné alebo je zložité objasňovať slovami. 
Všetko to neobyčajné, čo spoznal skúmaním prírody, nazval 
skromný a duchaplný Bohr kúskom reality. Svoje prednášky 
často začínal slovami: Všetky vety, ktoré vyslovím, musíte po-
važovať za otázky a nie za tvrdenia. 

Hlboko ľudský, bádateľský, zanietený

Patrí k tým, ktorí menili dejiny prírodovedy. Presviedčal si-
lou svojich argumentov, i keď ho prezývali majster šerosvi-
tu a Sokrates fyziky. Bol vždy zameraný na fundamentálny 
výklad sveta. Vytvoril trvalé spojenie fyziky a filozofie, kde 
láska k poznaniu sprevádza lásku k človeku. Bol citlivým 
humanistom, tolerantným učiteľom, dobrým otcom početnej 
rodiny, úprimným a dobrosrdečným človekom. Ruský fyzik 
I. Tamm sa o ňom vyjadril: „Každý, kto mal šťastie sa s ním 
osobne poznať, bol očarený a podmanený jeho osobnosťou, 
jeho prostotou, srdečnosťou a dobroprajnosťou. Bohr bol 
ozajstným stelesnením ľudskosti a dobroty v pravom zmysle 
slova.“

Služobník ľudského intelektu

Vyžadoval vytrvalú zodpovednosť, ktorá je spojená s akým-
koľvek zdokonaľovaním nášho poznania, ktorého cieľom 
je panstvo nad silami prírody. O jeho smútku z vyrobenej 
a použitej atómovej bomby napísal Oppenheimer: „Bol príliš 
múdry, preto nebolo možné ho utešiť.“ Niels Bohr vytrvalo 
presviedčal, že výsledky ľudského rozumu musia slúžiť ľud-
stvu a nikdy nesmú byť použité na nehumánne ciele. Bol maj-
strom v domýšľaní problémov až do konca, v neúprosnom 
zápase proti sebaklamu a v odvahe nedať sa zastrašiť zdanli-
vo neprekonateľnými prekážka-
mi. Zosnoval jedinečný fyzikál-
ny dialóg storočia. Nie je žiadny 
kvantový svet. Je len abstraktný 
kvantovo fyzikálny opis. Je chy-
bou si myslieť, že úlohou fyziky 
je zistiť, aká príroda je. Fyzika 
sa dotýka jedine toho, čo vieme 
o prírode povedať.

Vtipné pointy

Zaujímavé je prirovnanie charakterizujúce naše poznanie, 
ktoré šíril aj Niels Bohr: Stretli sa traja čínski mudrci, aby 
ochutnali ocot. „Sladký,“ povedal prvý mudrc. „Kyslý,“ po-
vedal druhý. „Čerstvý,“ povedal Lao-c. 

V Bohrovej pracovni visela podkova pre šťastie. Zvedavý 
novinár po otázke, či vedec ako on verí poverám, dostal od 
Bohra odpoveď: Samozrejme neverím, ale ono to vraj priná-
ša šťastie aj tým, čo neveria.

Úprimný a dôsledný hľadač pravdy Niels Bohr patril k ľu-
ďom kráčajúcim krokmi bohov.

Dušan Jedinák

NEMÁM POCTY RÁD
(z myšlienok významného fyzika)

• Základnou funkciou ľudstva je poznanie. Ak táto funkcia 
odumrie, potom sa existencia ľudstva stane nezmyselná... 
Skúsenosť nás učí, že pravda vyjde najavo... Zo všetkého 
najvýznamnejšou je možnosť pochybovať... Som šťastný, že 
svet je taký mnohoznačný.

• Veda je snaha porozumieť správaniu prírody... Veda je sna-
ha pochopiť nejaký jav, založená na princípe, že to, čo sa 
deje v prírode, je pravdivé a slúži na overenie každej teórie, 
ktorá chce daný jav objasniť... Princíp oddeľovania prav-
dy od nepravdy pomocou experimentu a nazbieraná suma 
vedomostí, ktorá je konzistentná s týmto princípom – to je 
veda.

• Vo vede je bezpodmienečne nevyhnutné pochybovať; ak má 
veda kráčať vpred, je absolútne nevyhnutné, aby v nej bola 
zakódovaná neistota... Nič nie je úplne isté či dokázané nad 
akúkoľvek pochybnosť... Veda zhromažďuje stále viac fak-
tov, ich výsledkom nie je žiadna absolútna istota, ale ziste-
nie, že toto alebo tamto je viac alebo menej pravdepodob-
né.

• Veda ukazuje ľuďom, aké je cenné racionálne uvažova-
nie, aká je dôležitá sloboda myslenia... Prírodné vedy zo 
všetkých predmetov najviac zahŕňajú poučenie, že je ne-
bezpečné veriť v neomylnosť veľkých učiteľov minulých ge-
nerácií... Existuje veľa intelektuálnej tyranie, ktorá sa koná 
v mene vedy.

• Chcel som hlavne, aby ste dokázali oceniť nádheru tohto 
sveta a vedeli sa naň pozerať aj fyzikálnym spôsobom, lebo 
som presvedčený, že to patrí k hlavnej časti skutočnej kul-
túry dnešných čias... Nič síce neviem, ale toľko zase viem, 
že všetko je zaujímavé, ak to študujete dostatočne hlboko... 
Dokázali sme, že fantázia prírody je omnoho väčšia než 
ľudská predstavivosť.

• Moje potešenie je, že som prišiel na to, ako príroda fungu-
je, radosť z objavu, zistenie, že ďalší ľudia moju prácu po-
užívajú... Stojím pri mori a čudujem sa divom... ja, vesmír 
atómov... ja, atóm vo vesmíre...

• Prednášanie a študenti sú zárukou, že život ide ďalej. 
• Logika nie je všetko; človek sa potrebuje pre nejakú myš-

lienku zapáliť, ak sa ňou má riadiť.
• Ak vás zaujíma úplný obraz sveta, 

jediná cesta, ako ho pochopiť, je 
pomocou matematického opisu... 
Nepoznať matematiku je výraz-
ným obmedzením na ceste k po-
chopeniu sveta.

• Nikdy nemáme definitívne pravdu. 
Môžeme si byť istí iba tým, že sa 
mýlime.

• Fyzika nie je najdôležitejšou ve-
cou. Tou je láska.

Dušan Jedinák
Richard P. Feynman 
(11. 5. 1918 – 15. 2. 1988)
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tvorená najmä aragonitom a nie kalcitom, ako v ostatných 
slovenských jaskyniach. V okrese Rožňava sa zase nachádza 
Gombasecká jaskyňa s charakteristickou výzdobou v podobe 
dlhých tenkých brčiek. 

Nezvyčajný aragonit

Ochtinská aragonitová jaskyňa je jednou z troch sprístupne-
ných aragonitových jaskýň na svete. Aragonit má rovnaké 
chemické zloženie ako kalcit zvyčajne vytvárajúci jaskynnú 
výzdobu – ide o dva rôzne minerály uhličitanu vápenatého 
CaCO3. Líšia sa však kryštalickou štruktúrou a z toho vyplý-
vajúcimi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami, ako na-
príklad vodivosť, tvrdosť či hustota. Aragonit, pomenovaný 
podľa lokality v Španielsku neďaleko mesta Aragon v roku 
1797, je menej stabilný ako kalcit a predpokladá sa, že v zá-
vislosti od podmienok ako teplota a tlak sa každý aragonit 
skôr či neskôr premení na kalcit. Môže to však trvať až sto 
miliónov rokov. 

Existujú rôzne typy aragonitu od „obyčajných“ kryštálov 
až po spletité kríčkovité útvary obdivované návštevníkmi 
Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Aragonit sa v jaskyni vytvá-
ra vyzrážaním z vodných roztokov, ktoré obsahujú železnaté, 
mangánaté a horečnaté ióny. Nachádzajú sa tu tri rôzne gene-
rácie aragonitu – každá sa začala vytvárať v inom časovom 
období. Najstaršie, prevažne obličkovité mliečne zakalené 
útvary, vznikali pred 121 – 138 000 rokmi a niektoré už sko-
rodovali alebo sa sčasti premenili na kalcit.

Najčastejšia je druhá generácia aragonitu, ktorá sa vytvá-
ra už asi 14 000 rokov, stále dorastá a vyskytuje sa vo forme 
niekoľko decimetrov dlhých ihlíc a tzv. heliktitov. Heliktit 
je odborný názov pre tzv. excentrickú formu kvapľov, ktorá 
ako keby rástla proti zákonom gravitácie. Klasické stalak-
tity rastú smerom dole v smere zemskej gravitácie, pretože 
tam je priťahovaná padajúca kvapka vody, ktorej časť sa 
vyzráža na povrchu rastúceho stalaktitu. Na vzniku týchto 
nezvyčajných útvarov, ktoré môžu rásť napríklad v sme-
re špirály, sa podieľa viacero faktorov – najčastejšie silné 
prúdenie vzduchu, vytryskovanie vody pod tlakom alebo 
prítomnosť nečistôt v kryštálovej mriežke minerálu. Táto 
druhá generácia aragonitu vytvára spomínané kríčkovité 

V roku 1995 sa do zoznamu svetového prírodného dedičstva 
UNESCO zapísala prvá slovenská prírodná pamiatka – spo-
ločný slovensko-maďarský projekt Jaskyne Slovenského 
a Aggtelekského krasu na slovensko-maďarskom pohrani-
čí. Ide o najväčšiu krasovú oblasť v strednej Európe, v slo-
venskej časti sa nachádza viac ako 700 jaskýň a priepastí, 
z ktorých je 5 sprístupnených verejnosti. Štyri sú klasicky 
sprístupnené Slovenskou správou jaskýň a prehliadku pia-
tej, Krásnohorskej jaskyne, ponúka Speleologická vodcov-
ská služba v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Od nej dostanete aj 
kompletnú jaskyniarsku výstroj, bez ktorej prehliadka nie je 
možná. Najväčšou atrakciou Krásnohorskej jaskyne je Kva-
peľ rožňavských jaskyniarov merajúci približne 34 metrov 
a vážiaci 2 000 ton, ktorý bol donedávna zapísaný v Gui-
nessovej knihe rekordov ako najväčší kvapeľ sveta. Potom 
ho prekonali kvaple v jaskyniach v tropickom krase, kde sú 
lepšie podmienky pre ich vznik.

Kvapeľ rožňavských jaskyniarov

Dve zo zvyšných štyroch jaskýň tiež vynikajú svojou 
kvapľovou výzdobou – nie však až tak vo veľkosti, ale skôr 
v zaujímavosti a jedinečnosti. Prvou z nich je Ochtinská 
aragonitová jaskyňa neďaleko Jelšavy, ktorej výzdoba je 
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z hlavnej cesty medzi obcou Štítnik a mestom Jelšava a zapar-
kovať na parkovisku neďaleko vstupnej budovy do jaskyne. 
Alternatívou je cesta autobusom. Treba vystúpiť na zastávke 
Gočaltovo-Hrádok a odtiaľ ísť lesom po chodníku s miernym 
stúpaním asi 30 minút, prípadne sa vydať po modrej turistic-
kej značke z obce Ochtiná. Táto trasa zaberie asi 1 hodinu 
a 45 minút. Jaskyňa je otvorená každý deň okrem pondelka od 
1. apríla do 31. októbra.

Kamenný dážď

Komu by návšteva Ochtinskej aragonitovej jaskyne nestačila, 
môže v ten istý deň navštíviť aj nie príliš vzdialenú Gom-
baseckú jaskyňu nachádzajúcu sa asi 10 kilometrov južne 
od Rožňavy na území Národného parku Slovenský kras. Na 
rozdiel od Ochtinskej aragonitovej jaskyne bola táto jaskyňa 
objavená zámerne, a to dobrovoľnými jaskyniarmi z Rožňa-
vy v roku 1951, ktorí do nej prenikli cez vyvieračku Čierne-
ho potoka nazývanú Čierna vyvieračka. Bola sprístupnená už 
v roku 1955.

Gombasecká jaskyňa vznikla činnosťou Čierneho potoka 
v druhohorných vápencoch, ktorý v súčasnosti preteká už len 
spodnými časťami jaskyne. Spolu s jaskyňou Silická ľadni-
ca je súčasťou tzv. Silicko-gombaseckého podzemného hyd-
rologického systému. Znamená to, že Gombasecká jaskyňa 
a Silická ľadnica sú prepojené tokom Čierneho potoka – ka-
diaľ presne tečie a ani to, či sa tam vyskytujú ďalšie väčšie 
podzemné priestory, zatiaľ nie je známe. 

a trsovité útvary lahodiace oku návštevníka jaskyne, na-
príklad tzv. železný kvet. Najmladšia generácia aragonitu 
sa tvorí v súčasnosti na sedimentoch a železitých okroch  
a má formu malých vejárikov s veľkosťou 2 – 4 mm. Žele-
zité okre majú pre jaskyňu nezanedbateľný význam, pretože 
dokážu pohlcovať aj uvoľňovať vodnú paru v závislosti od 
vlhkosti okolitého prostredia a tým stabilizovať jaskynnú 
mikroklímu. 

Okrem aragonitu je jaskyňa zaujímavá aj svojím geologic-
kým podložím. Väčšina slovenských jaskýň vznikla v dru-
hohorných a mladších vápencoch, zatiaľ čo Ochtinská ara-
gonitová jaskyňa vznikla vo vápencoch z prvohôr, čiže vo 
vápencoch o niekoľko desiatok až stoviek miliónov rokov 
starších. 

Jaskyňa so všetkou svojou krásou by možno ostala navždy 
ukrytá v hlbinách Slovenska, ak by ju v roku 1954 náhodne 
neobjavili pri razení geologickej prieskumnej štôlne. Sprí-
stupnená pre verejnosť bola o necelých 20 rokov neskôr, 
potom, ako ju preskúmali a prekopali 145 metrov dlhú prí-
stupovú štôlňu. Prehliadková trasa je dlhá 300 metrov a náv-
števníci môžu excentrické formy aragonitu obdivovať počas 
tridsiatich minút trvania prehliadky. Za najkrajšie miesto sa 
považuje Sieň Mliečnej dráhy, kde snehovobiele kríčky ara-
gonitu v puklinách na strope pripomínajú hviezdy Mliečnej 
dráhy. Okrem aragonitových útvarov sa v jaskyni nachádzajú 
aj typické kalcitové stalaktity a stalagmity.

Jaskyňa sa nachádza v Slovenskom rudohorí západne od 
Rožňavy. Najlepšie sa do nej dá dostať autom odbočením 

35



kého pásma a prejavuje sa tu fenomén tzv. biologickej inverzie 
– kvôli chladnej mikroklíme sa tu vyskytujú rastliny a živočí-
chy typické pre chladnejšie, vyššie položené horské pásma. 

Gombasecká jaskyňa vyniká unikátnymi tenkými sintrový-
mi brčkami. Sú to 2 – 3 mm hrubé trubicovité stalaktity, ktoré 
dorastajú do dĺžky až 3 metre. Niekedy sa vyskytujú v takej 
hustote, že pripomínajú skamenený dážď. Dĺžka sprístupne-
nej časti jaskyne je 285 metrov a okrem brčiek tu môžu náv-
števníci obdivovať rôzne útvary pripomínajúce čínske pago-

dy a mraveniská tropických 
mravcov, ako aj sintrové 
náteky najrôznejších farieb 
spôsobených prímesami ko-
vov.

Jaskyňa sa nachádza 
na ceste medzi Rožňavou 
a Plešivcom a parkovisko je 
umiestnené v bezprostrednej 
blízkosti jaskyne. Tiež sa do 
nej dá dostať z autobusovej 
a vlakovej zastávky Slavec. 
Je otvorená každý deň okrem 
pondelka od 1. apríla do 31. 
októbra. 

Lenka Veselovská
Autori fotografií: Domi-

nik Bugár – www.slovakia.
travel (1), Michal Rengevič 
(2, 5), Wikipedia Commons 

(3, 4, 6, 7)

Silická ľadnica nie je sprístupnená, ale návštevníci môžu 
z terasy na odbočke z turistického chodníka nazrieť do jej ľa-
dových útrob. Ide o priepasť, ktorej spodné horizontálne časti 
boli vytvorené činnosťou Čierneho potoka. Po zavalení prie-
chodu do týchto spodných častí sa vytvorili podmienky pre 
hromadenie studeného vzduchu a tým pádom aj zaľadnenie. Je 
to najnižšie položená klasická ľadová jaskyňa nášho klimatic-

Vchod do Silickej ľadnice

Geológia 

36



Naše (zdanlivo) živorodé plazy

Parazity – neoddeliteľná súčasť  
života okolo nás

V ĎALŠOM ČÍSLE ČASOPISU NÁJDETE

Rastliny okolo nás

Hypertext pred internetom

Skvosty v rastlinnej ríši

Operence okolo nás
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