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Milí čitatelia!

Práve v týchto dňoch, keď dostávate do rúk júnové číslo ča-
sopisu, sa končí školský rok a blížia prázdniny. Prinášame 
vám v ňom opäť množstvo zaujímavých článkov a pozvánok 
na zaujímavé aktivity na najbližšie mesiace. Najbližšou ak-
ciou je svetová vedecká súťaž Expo Science International, 
ktorá sa uskutoční v júli tohto roku v priestoroch bratislavskej 
Incheby. V rámci tejto súťaže budú talentovaní mladí vedci 
z celého sveta prezentovať svoje vedecké projekty v rôznych 
disciplínach.

V septembri sa zase v Banskej Bystrici, Bratislave, Koši-
ciach a Tatranskej Lomnici uskutoční festival vedy Noc vý-
skumníkov 2011. Počas celého dňa a noci sú pre vás pripra-
vené rôzne aktivity, ktoré vám ukážu zábavnú a zaujímavú 
stránku vedy. Tento rok sa tohto festivalu zúčastníme aj my 
s časopisom Mladý vedec – náš stánok nájdete v bratislav-
skom nákupnom centre Avion 23. septembra 2011. Budete si 
môcť vyskúšať zaujímavé pokusy, prelistovať staršie vyda-
nia časopisu a pozrieť zaujímavé videá, o ktorých sme písali 
v časopise, ale aj tie, ktoré sa doň nezmestili.

V tomto časopise nájdete množstvo článkov zameraných 
na biológiu – začíname našimi zdanlivo živorodými plazmi, 
stretneme sa s parazitmi, ktoré sú všade okolo nás, priblíži-
me si život ďatľa veľkého a pinky severskej. Prejdeme až 
na úroveň bunky, kde si priblížime procesy realizované pri 
rozmiestňovaní organel a molekúl. V rámci seriálov Rastliny 
okolo nás a Skvosty v rastlinnej ríši si priblížime ďalšie naše 
slovenské rastliny.

Matematikom je opäť určená príloha MATMIX, v ktorej 
si nájdu osem riešených a dve neriešené úlohy na prázdniny.
Po dvoch rokoch končíme seriál Čo sa skrýva pod povrchom, 
avšak neznamená to, že sa jaskyniam už nebudeme venovať – 
v budúcom čísle časopisu ešte nájdete článok o Stanišovskej 
jaskyni. V bridžovom seriáli pokračujeme kapitolou venova-
nou plánovaniu zohrávky. V tomto čísle sa v seriáli o zná-
mych osobnostiach budeme venovať Hermannovi Ludwigovi 
Helmholtzovi a Norbertovi Wienerovi.

Technicky zameraným čitateľom je určený koniec časopi-
su – nájdete tam článok o hypertexte, informácie o festivale 
vedy Noc výskumníkov, o zaujímavom projekte vybudovania 
mesta Masdar City a troch netradičných vynálezoch, ktoré 
možno oceníte aj vy.

Úspešne sme ukončili aj 4. ročník korešpondenčnej súťa-
že – víťazom blahoželáme a tým menej úspešným prajeme 
veľa úspechov v ďalšom ročníku korešpondenčnej súťaže. 
Všetkým zúčastneným, ktorí získali aspoň 70 bodov, posie-
lame pekné vecné ceny a diplomy. Zároveň posielame ceny 
a diplomy aj najlepším riešiteľom v rámci jednotlivých roč-
níkov.

Tak ako po minulé roky, aj tento rok vyhlasujeme už štvrtý 
ročník fotografickej súťaže – podrobnosti o nej a príslušné 
pokyny nájdete na štvrtej strane obálky. Tešíme sa na vaše 
príspevky do súťaže a na osobné stretnutie na Noci vý-
skumníkov 2011 v Bratislave.

Martin Hriňák
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NAŠE (ZDANLIVO) ŽIVORODÉ PLAZY
Na území Slovenskej republiky vo voľnej prírode žije rovný 
tucet druhov plazov – šesť druhov jašterov, päť druhov hadov 
a jediný druh korytnačky. Väčšina z nich obýva teplejšie ob-
lasti a rozmnožuje sa vajcami v kožovitom obale.

V ďalšom texte vám predstavíme dva druhy, pre ktoré je 
charakteristická odlišnosť v tomto životnom prejave – živo-
rodosť, i keď by sa dala nazvať „iba zdanlivá“. Obe majú túto 
vlastnosť vyjadrenú i priamo vo svojom latinskom pomeno-
vaní.

Jašterica živorodá

Latinské meno tohto plaza je Lacerta vivipara, používa sa 
však i synonymum Zootoca vivipara. Druhový názov vivipa-
ra znamená živorodý.

Jašterica živorodá (Lacerta vivipara)

Dorastá do celkovej dĺžky približne 17 cm, pričom znač-
nú časť jej tela tvorí chvost. Od konca rypáka až po kloaku 
(spoločný vývod tráviacej, rozmnožovacej a vylučovacej sú-
stavy) meria asi 6 cm. Chvost môže byť až dvojnásobne dlh-
ší ako zvyšná časť tela. Jej hlava je malá, krk slabo zúžený. 
Za nozdrou sa nachádza jedna 
šupinka. Zadný koniec krčného 
golierika je pílkovitý. Dobrým 
poznávacím znakom, ktorý ju 
odlišuje od našej najbežnejšej 
jašterice obyčajnej (krátkohla-
vej), je umiestnenie piatich štít-
kov na každej strane hlavy v po-
zdĺžnom rade (jašterica obyčajná 
má iba po štyri).

Jej telo pokrývajú šupiny s pozdĺžnym kýlom. Má krátke 
končatiny, je najmenej pohyblivá zo všetkých jašteríc. Jed-
nou z jej typických vlastností je schopnosť v prípade ohro-
zenia (jej nepriateľmi sú dravé vtáky a vretenice) odvrhnúť 
chvost, čím dokáže odviesť pozornosť útočníka a uniknúť 
mu. Chvost sa jej odlomí i vtedy, keď ju zaň chytí človek. Po 
niekoľkých mesiacoch jej chvost dorastie. Tento jav je cha-
rakteristický pre celú čeľaď jaštericovité, do ktorej jaštericu 
živorodú zoológovia zaraďujú.

Má najväčší areál rozšírenia zo všetkých suchozemských 
plazov. Žije v celej Európe okrem Stredomoria i v Ázii – vý-

chodne zasahuje až na polostrov Sachalin. Je jedinou jašte-
ricou, ktorá sa vyskytuje i na sever od severného polárneho 
kruhu (v Škandinávii až po severnú zemepisnú šírku 70 stup-
ňov). Jej aktivita v najchladnejších oblastiach je obmedzená 
iba na tri mesiace v roku.

V strednej Európe obýva najmä horské oblasti. Obľubuje 
čistinky, okraje lesov, rúbaniská, vlhké lúky a rašeliniská. 
Vidieť ju môžeme aj na železničných násypoch, na spadnu-
tom kmeni, skale, ba i v záhrade. Máva svoje vybrané miesto, 
kam sa pravidelne prichádza slniť. 

Keďže patrí k živočíchom s premenlivou teplotou tela, ta-
kýmto vyhrievaním sa na slnku akumuluje teplo a energiu. 
Potom sa vydáva na lov. Živí sa pavúkovcami a malými druh-
mi hmyzu, čím jej prináleží dôležité miesto v potravovom 
reťazci.

V teplejších oblastiach kladie samica do úkrytov v zemi 
vajcia v kožovitom obale, z ktorých sa o krátky čas liahnu 
mláďatá. Vo vyšších polohách a v chladnejších oblastiach 
však nekladie vajcia, ale samica ich nosí v sebe až do času, 
keď sa začnú liahnuť čierne mláďatá. Pôsobí tak dojmom, že 
je živorodá. Tento spôsob príchodu mláďat na svet je zaprí-
činený príliš chladným podnebím, ktoré nedovoľuje, aby sa 
mláďatá vo vajciach vyvíjali za pomoci tepla zo slnečného 
žiarenia. Mláďatá prichádzajú na svet vždy v noci. Ich počet 
kolíše od osem po dvanásť. Spočiatku sú ešte obalené vajco-
vým obalom, no ihneď ako opustia telo matky, obal roztrhnú. 
V španielskych Pyrenejach, kde je i vo vysokej nadmorskej 
výške pomerne teplo, sa rozmnožovanie tohto druhu jašterice 
nelíši od iných druhov jašteríc – kladie vajcia.

Jej početnosť v poslednom období klesá. U nás patrí k chrá-
neným druhom európskeho významu, spoločenská hodnota 
jedného jedinca je 165,97 €.

Vretenica severná

V niektorých knihách sa vyskytuje aj pod názvom vretenica 
obyčajná. Jej latinské pomenovanie je Vipera berus. Rodové 
meno vipera je odvodené od slova vivipara. Patrí do čeľade 
vretenicovité (Viperidae), ktorá je typická mohutným, zavali-
tým telom s krátkym chvostom. Vretenica severná dorastá do 
dĺžky 80 – 100 cm. Od ostatných našich hadov sa dá dobre 
odlíšiť dvoma poznávacími znakmi. Prvou charakteristickou 
črtou je široká trojuholníková hlava, ktorá je zreteľne oddele-
ná od trupu. Zhora je pokrytá drobnými štítkami a šupinkami. 
Druhým typickým znakom je kľukatá čiara, ktorá sa tiahne 
celým prostriedkom chrbta – zo zavalitého tela prechádza až 
na štíhlejší chvost.

Vretenica severná patrí k malému počtu hadov, ktoré sa od-
lišujú zafarbením podľa pohlavia. Samce sú striebristobiele, 
prípadne sivoolivové s čiernym kľukatým pásom. Samice 
bývajú hnedasté alebo tehlovo červenkasté s tmavohnedým 
kľukatým pásom.

Rozšírená je po celej Európe s výnimkou stredomorskej 
oblasti, na severe zasahuje až za polárny kruh po 69 stupňov 
severnej zemepisnej šírky. Areál jej výskytu siaha i do Ázie 
– cez severnú Áziu preniká až do Číny a ďalej na východ až 
po polostrov Sachalin. V nížinách nežije, v horských polo-

Biológia Biológia

Detail hlavy jašterice
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hách preniká až do dvojtisícovej nadmorskej výšky. Vysky-
tuje sa v rozličných biotopoch. Obýva horské lúky, čistinky 
a rúbaniská. Uprednostňuje suché úbočia a otvorené vreso-
viská. Niekedy ju však možno pozorovať i na močaristých 
lúkach a pieskových dunách. Zimné obdobie prečkáva zale-
zená v úkryte, v ktorom je sústredených viac jedincov. Počas 
teplého počasia vylieza z úkrytov už skoro na jar. Počas dňa, 
najmä ráno a popoludní, sa vyhrieva na slnku.

Aktívna je prevažne v dennom období (najmä v severnom 
areáli rozšírenia), hoci má oči so zvislou štrbinovou zrenič-
kou, čo je znakom nočných živočíchov. Živí sa jaštericami 
a menšími cicavcami, najmä myšovitými hlodavcami. Na 
korisť najskôr číha, potom ju usmrtí a čaká, kým uhynie. 
Až potom ju prehltne. Prehltnutie pomerne veľkej koristi jej 
umožňuje voľné spojenie čeľuste a kostí chrbtice.

V jarnom období si niekedy môžeme všimnúť zvláštny „ta-
nec“ týchto hadov. Samce v období rozmnožovania niekedy 
zápasia so samicami – dvíhajú sa vysoko dohora a pokúšajú 
sa dostať jeden druhého na zem, aby sa mohli páriť. Samice 
privádzajú na svet živé mláďatá.

Tento had je známy svojou jedovatosťou. Jed sa tvorí vo 
zvláštnych žľazách. Odtiaľ sa dostáva do dutých jedových 
zubov, ktoré sa nachádzajú v ústnej dutine. Sú sklopné – po 

zatvorení úst sa sklopia dozadu a po otvorení sa vztýčia. 
Vretenica severná hryzie iba v sebaobrane, ak sa cíti sama 
ohrozená, prípadne ak človek na ňu stúpi alebo si na ňu sad-
ne. Inak sa človeku vyhýba. Pohryzenie sa prejavuje silnou 
bolesťou a pálením v postihnutej oblasti, ktoré je sprevádza-
né opuchom a zmenou farby kože. Viditeľné sú i dve krvavé 
bodné rany – stopy po jedových zuboch. K príznakom patrí 
i napínanie a vracanie, potenie, sťažené dýchanie a nepravi-
delný pulz. Hadí jed sa prenáša prúdiacou krvou v cievach do 
celého tela, pôsobí najmä hemolyticky – rozkladá krv, preto 
je jeho pôsobenie veľmi rýchle. Z tohto dôvodu je potrebné 
okamžite stiahnuť končatinu nad rankami vreckovkou alebo 
remeňom. Nevyhnutné je čo najrýchlejšie lekárske ošetrenie 
zraneného človeka, ktorému je ako protijed podané vhodné 
sérum. Uhryznutie vretenicou môže mať vážnejšie následky 
pre malé deti a dospelých s oslabeným zdravím. Našťastie, 
za posledné desaťročia nie je na Slovensku známy ani jeden 
prípad úmrtia na následky jej uhryznutia.

Mláďa vretenice na kameni v blízkosti rieky Poprad vo Svite

Osobitné postavenie spomedzi živočíchov má voči vrete-
nici severnej jež, aj keď ani tento cicavec nie je odolný voči 
jej jedu, ako sa v minulosti často myslievalo. Pichliače po-
krývajúce jeho telo ho chránia pred uhryznutím natoľko, že 
vretenica mu prakticky nemôže uškodiť. Ak ho však predsa 
len zasiahne do voľnej časti tela nepokrytej pichliačmi, za-
hynie rovnako ako iné zviera od prudkého jedu, ktorý sa mu 
dostane do krvi.

Nepriateľom vretenice severnej je človek, ktorý ju niekedy 
zabíja úmyselne, inokedy náhodne – pri úprave pôdy búra jej 
obydlia.

Vretenica severná si zasluhuje ochranu, pretože je dôleži-
tým činiteľom pri udržiavaní biologickej rovnováhy – pri-
spieva k zabráneniu premnoženia hlodavcov. Patrí medzi 
chránené druhy národného významu, spoločenská hodnota 
jedného jedinca predstavuje 265,55 €.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

Vretenica severná (Vipera berus) – samec

Vretenica severná (Vipera berus) – samica
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Počas miliónov rokov evolúcie sa v prírode vyvinul veľmi 
pestrý komplex vzťahov, od úplnej nezávislosti až po jeden 
z najzložitejších spôsobov spolunažívania – parazitizmus. 
O parazitizme hovoríme vtedy, keď jeden z dvoch spoluna-
žívajúcich organizmov nemôže bez druhého existovať alebo 
sa ďalej vyvíjať a zároveň svojmu hostiteľovi škodí. Parazit 
(cudzopasník) je teda živočích, ktorý žije na úkor iného or-
ganizmu a svojím životným cyklom je s ním na istý čas tesne 
zviazaný. Pre pochopenie vzťahov medzi parazitom a jeho 
hostiteľom a foriem parazitizmu je potrebné objasniť nie-
koľko základných pojmov. Definitívny (konečný) hostiteľ je 
organizmus, v ktorom parazit pohlavne dospeje a rozmnožu-
je sa. V medzihostiteľovi sa vyvíja larválne štádium parazita 
predtým, ako sa stane nákazlivým pre definitívneho hostiteľa. 
Paratenický (transportný alebo rezervoárový) hostiteľ stojí 
mimo samotného životného cyklu parazita, nie je pre jeho 
vývin nevyhnutný, ale má schopnosť v sebe zhromažďovať 
jeho infekčné štádiá a uľahčovať tak nakazenie definitívneho 
hostiteľa. A nakoniec vektory (prenášače) aktívne prenášajú 
infekciu na hostiteľa (najčastejšie sú to kliešte alebo krv ci-
cajúci hmyz). Podľa toho, kde parazity v organizme hostiteľa 
žijú, hovoríme o ektoparazitoch, ktoré žijú na povrchu tela, 
a endoparazitoch žijúcich v organizme hostiteľa.

Pri parazitózach (ochoreniach spôsobených parazitmi) 
dochádza veľmi často k stavu, keď je vzťah hostiteľ – pa-
razit takmer vyrovnaný. Znamená to, že parazit prosperuje, 
ale hostiteľ tým príliš netrpí. Parazit síce pôsobí na organiz-
mus hostiteľa negatívne, ten však dokáže svojimi obrannými 
mechanizmami pôsobenie parazita do značnej miery obme-
dzovať. Vyvinie sa tak stav určitej rovnováhy, a preto ostá-
vajú niektoré infekcie často dlhodobo nediagnostikované, čo 
umožňuje ďalšie šírenie parazita. Tento rovnovážny stav však 
môže veľmi ľahko narušiť zníženie odolnosti hostiteľa a po-
tom dochádza k vážnemu poškodeniu jeho zdravia. 

Parazit pôsobí na hostiteľa celým radom škodlivých účin-
kov. Mechanický účinok je tým väčší, čím je parazitov viac 
a sú rozmernejšie (môže dôjsť napr. k upchatiu tenkého čre-
va). Ostré zuby či fixačný aparát niektorých parazitov spôso-
bujú poranenia v mieste lokalizácie cudzopasníka. Odobera-
nie živín a znižovanie vstrebávacej plochy črevnej sliznice 
vedie k poruchám výživy. Krv cicajúce článkonožce zasa 
môžu spôsobiť výrazné straty krvi. Nesmieme zabúdať ani na 
poškodenie orgánov a niekedy aj nervové poruchy vyvolané 
pôsobením toxínov uvoľňovaných parazitmi a zvýšenie citli-
vosti a vnímavosti hostiteľa, ktorá môže viesť k alergickým 
reakciám (alergia na blšie uhryznutie).

Na druhej strane, v poslednej dobe sa objavujú informácie 
o pozitívnom vplyve parazitóz najmä pri liečbe niektorých 
porúch imunity a autoimunitných ochorení (ochorení, pri kto-
rých imunitný systém napáda a poškodzuje tkanivá vlastné-
ho tela). Podávanie infekčných vajíčok niektorých parazitov 
sa využíva pri liečbe zápalových ochorení čreva, roztrúsenej 
sklerózy, astmy, ekzémov, zápalov kože, alergickej nádchy 
a alergií na potraviny. Zjednodušene povedané, parazit v čre-
ve pacienta produkuje látky tlmiace imunitný systém hostite-

ľa (ide o obrannú reakciu parazita proti imunitnej odpovedi 
hostiteľa), ktoré ale zároveň utlmia prejavy chorôb spôsobe-
ných prehnanou imunitnou odpoveďou pacienta. Práve infek-
cie vyvolávané parazitmi sú možným vysvetlením nízkeho 
výskytu autoimunitných ochorení a alergií v rozvojových 
krajinách a, naopak, eliminácia parazitóz pravdepodobne sú-
visí s výrazným nárastom výskytu týchto chorôb v rozvinu-
tých krajinách.

Boj s parazitárnymi ochoreniami predstavuje asi vopred 
prehratú vojnu. Aj keď ich liečba je často jasná a ľahko usku-
točniteľná prostredníctvom podávania liečiv s protiparazitár-
nym účinkom, je oveľa ťažšie zabrániť opätovnému nakaze-
niu či šíreniu parazita na iných hostiteľov. Vývojový cyklus 
parazitov býva zložitý a často prebieha cez viacerých medzi-
hostiteľov. Vývinové štádiá, ktoré sa dostanú do vonkajšieho 
prostredia, sú veľmi odolné a dokážu infekčné prežívať celé 
mesiace ba až roky. Preto úplná eliminácia parazitov nie je 
možná a v boji s nimi je veľmi dôležitá prevencia, teda sna-
ha zabrániť nakazeniu nových jedincov a ďalšiemu šíreniu 
parazita.

Ektoparazity

V tejto časti sa budeme venovať problematike ektoparazitov, 
parazitov žijúcich na povrchu tela hostiteľa. Okrem samotné-
ho parazitického spôsobu života svojim hostiteľom škodia aj 
vyvolaním alergickej reakcie a sú prenášačmi ďalších ocho-
rení.

Prisatý kliešť obyčajný (Ixodes ricinus)

Medzi najčastejšie ektoparazity, s ktorými sa stretol už asi 
každý z nás, patria kliešte, ktoré sú typické svojím sezónnym 
výskytom. V našich zemepisných šírkach ich výskyt výrazne 
narastá, pričom druhové spektrum sa rozširuje o nové, teplo-
milné a suchomilné druhy. Ich patogénny (škodlivý) účinok 
je priamy (cicanie krvi, zmeny na koži) a nepriamy (prenos 
infekcií). Najčastejším u nás sa vyskytujúcim druhom je 
kliešť obyčajný (Ixodes ricinus). Patrí k tzv. tvrdým klieš-
ťom, ktoré majú na chrbtovej časti tela tuhý štítok obsahujúci 
chitín. Vývin tohto kliešťa pozostáva zo štyroch štádií – va-
jíčko, larva, nymfa a dospelý jedinec, pričom pred premenou 

PARAZITY – NEODDELITEĽNÁ SÚČASŤ ŽIVOTA 
OKOLO NÁS
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sa každé štádium musí nacicať krvi. Dospelá samička sa po 
nacicaní uvoľní z tela hostiteľa a padá do pôdy, kde po me-
siaci nakladie asi 2 000 vajíčok. Z tých sa za 3 – 36 týždňov 
vyvinú larvy, ktoré vylezú na steblá tráv a prichytávajú sa 
na okoloidúcich hostiteľov (malé cicavce, vtáky, ľudia). Po 
nacicaní sa v pôde v priebehu 5 – 7 týždňov vyvinú na nym-
fy, ktoré už napádajú väčšie zvieratá, na ktorých cicajú krv 
7 – 10 dní. Po odpadnutí sa premenia na pohlavne dospe-
lé jedince, ktoré najčastejšie na jar napádajú väčšie zvieratá 
a človeka a vývinový cyklus sa opakuje. Celý vývin, počas 
ktorého sa relatívne krátke obdobia prijímania potravy strie-
dajú s dlhými obdobiami hladovania, trvá 1 – 6 rokov. Okrem 
samotného cicania krvi, ktoré pri silnom napadnutí môže naj-
mä mladým a oslabeným jedincom spôsobiť výrazné straty 
krvi, sú tieto parazity nebezpečné z hľadiska prenosu iných 
ochorení ako lymská borelióza a kliešťová encefalitída.

Ďalšími známymi krv cicajúcimi parazitmi sú komáre 
patriace do triedy hmyz (Insecta). Typické je pre ne štíhle 
telo, guľatá hlava s nápadnými očami a bodavo-cicavé ústne 
ústroje. Prenášajú pôvodcov rôznych chorôb (malária, filarió-
zy – ochorenia vyvolávané hlístovcami, dlhými červmi s vla-
sovitým telom). Krv cicajú len samičky, ktoré pred každou 
znáškou vajíčok potrebujú krv. Samčeky sú neparazitické, 
živia sa nektárom z rastlín. Samička po spárení so samčekom 
a nacicaní krvi kladie vajíčka do vody, najčastejšie stojatej. 
Z vajíčok sa vyvinú larvy žijúce tesne pod hladinou vody. 
Ďalším vývinovým štádiom je kukla, vnútri ktorej prebieha 
vývin dospelého jedinca. Keď po niekoľkých dňoch obal 
kukly praskne, na hladinu sa vynorí nový dospelý jedinec 
komára.

Komár piskľavý (Culex pipiens)

Na love lietajú komáre kľukatým letom, ktorého rýchlosť 
je približne 800 metrov za hodinu. Za potravou sú schopné 
zaletieť aj do vzdialenosti viac ako 10 km, pričom niektoré 
druhy komárov sú schopné identifikovať svoju obeť až na 
vzdialenosť 300 metrov. Ak by takúto schopnosť mali ľu-
dia, tak po prepočte na ľudské proporcie by sme boli schopní 
identifikovať iného živočícha na vzdialenosť takmer 17 km. 
Útok komárej samičky prebehne rýchlo a vpich je taký malý, 
že ho takmer necítiť. Dočasné znecitlivenie majú na svedomí 
sliny, ktoré komár vpustí do tela obete ešte pred tým, ako 
začne cicať krv. Sliny znižujú zrážanlivosť krvi, čo uľahču-
je komárovi jej nasatie, ale spôsobujú aj alergickú reakciu, 

ktorú nielen vidíme, ale aj cítime vo forme nepríjemného 
svrbenia. Medzi najhojnejšie u nás žijúce druhy patrí komár 
piskľavý (Culex pipiens).

Ektoparazitom, s ktorým sa často stretávajú majitelia psov 
a mačiek, je blcha. Je to drobný bezkrídly hmyz s nohami pri-
spôsobenými na skákanie. Blchy dokážu vyskočiť až 18 cm 
do výšky a 33 cm do diaľky. Dospelé jedince sa živia krvou, 
pričom ju cicajú obe pohlavia. Potravu prijímajú niekoľko-
krát denne a samička sa musí nacicať pred každou znáškou 
vajíčok. Po nacicaní trávia veľkú časť života mimo tela hosti-
teľa v prostredí, psích búdach, pelechoch a podobne. Dospelá 
blcha dokáže žiť až 6 mesiacov bez potravy. Spomínané fakty 
výrazne sťažujú boj s týmto parazitom, nakoľko „odblšenie“ 
obvykle zasiahne iba populáciu žijúcu momentálne na hos-
titeľovi a nie blchy v okolitom prostredí. Nacicaná samička 
kladie po spárení vajíčka, ktoré padnú z hostiteľa do okolia. 
Tu sa z nich po dvoch dňoch vyvinie larva, ktorá krv neci-
cia a živí sa trusom dospelých bĺch a rôznymi organickými 
nečistotami. Larva sa postupne zvlieka, po treťom zvlečení 
vytvára kokón, v ktorom sa zakuklí a asi po siedmich dňoch 
sa vyvinie na dospelého jedinca. 

Bodnutie blchy je nielen bolestivé, ale do kože sa dostávajú 
aj jej sliny, ktoré spôsobujú svrbenie a často aj alergické kož-
né reakcie. Navyše, blcha psia (Ctenocephalides canis) je 
prenášačom jedného druhu pásomníc (Dipylidium caninum). 

V našich podmienkach sa okrem spomínanej blchy psej 
stretávame často aj s blchou mačacou (Ctenocephalides fe-
lis). Oba druhy príležitostne napádajú aj človeka. Blcha ľud-
ská (Pulex irritans) sa v súčasnosti vyskytuje menej často, 
najmä lokálne, v sociálne a hygienicky zanedbanom prostre-
dí.

Blcha mačacia (Ctenocephalides felis)

Poslednými ektoparazitmi, ktorým sa budeme venovať, sú 
vši. U ľudí parazituje najčastejšie voš hlavová (Pediculus hu-
manus capitis) a voš telová (Pediculus humanus humanus). 
Oba druhy sú na pohľad identické, ale navzájom sa nekrížia. 
Voš hlavová žije najmä vo vlasoch, kým voš telová žije v šat-
stve a na kožu hostiteľa sa chodí kŕmiť. Oba druhy sa živia 
výlučne krvou. 

Samičky kladú vajíčka (hnidy) do vlasov a v prípade telo-
vej vši do šatstva hostiteľa. Z vajíčok sa vyvinú nymfy, ktoré 
sa takisto živia krvou, a kým sa premenia na dospelého je-
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dinca, trikrát sa zvliekajú. Vši sa šíria pri fyzickom kontakte 
s nakazeným človekom, prípadne pri kontakte so šatstvom 
a vecami infikovaného jedinca. Na likvidáciu bĺch a vší sa 
využívajú prípravky s protiparazitárnym účinkom, pri pre-
vencii ich výskytu je veľmi dôležitá hygiena a dôkladná asa-
nácia prostredia a vecí, ktoré boli v kontakte s infikovaným 
jedincom (šaty, posteľná bielizeň, hrebeň atď.).

Daniela Antolová

Voš hlavová Voš šatová

OPERENCE OKOLO NÁS

Biológia Biológia

Ďateľ veľký

Ďateľ veľký, latinsky nazývaný Dendrocopos major, patrí do 
radu ďatľotvaré, resp. ďatľovce (Piciformes), a v rámci neho 
do rovnomennej čeľade ďatľovité (Picidae).

Jeho telo dosahuje veľkosť 20 – 24 cm, rozpätie krídel 
34 – 39 cm, čo je porovnateľné s veľkosťou drozda čierne-
ho. K nápadným vonkajším znakom patrí typická veľká hla-
va s tenkým silným krkom a rovným zobákom. Zobák má 
tvar predĺženého kužeľa a je zakončený ostrou, dlátovitou, 

vertikálne postavenou hranou – môže tak slúžiť ako dláto 
i ako kladivo. Operenie je bohaté a tvrdé. Mimoriadne tuhý je 
chvost, ktorý slúži ako tvrdá podpera pri šplhavom pohybe po 
kmeňoch stromoch. Tento pohyb mu umožňujú krátke nohy 
s dlhými prstami a veľkými polmesačikovitými pazúrmi. Dva 
z nich sú obrátené dopredu, dva dozadu.

Dobrou poznávacou črtou tohto operenca, ktorá ho odlišuje 
od iných druhov ďatľov, je jeho farba. V zafarbení jeho pe-
ria sa kombinuje biela, čierna a červená. Červený je spodok 
brucha, podchvostová oblasť a u samcov i zátylie na hlave. 

Ďateľ veľký počas šplhavého pohybu po kmeni stromu Hlavu dokáže otočiť o 180 stupňov
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Charakteristickým znakom je 
i priečny čierny pásik, ktorý 
oddeľuje biele líce od bielych 
bokov krku.

Pohyb vo vzduchu, ktorý je 
najskôr vírivý a potom kĺzavý 
po zvlnenej trajektórii, kladie 
na organizmus vysoké nároky. 
Preto má tento operenec pomer-
ne veľké srdce a relatívne vyso-
kú stálu telesnú teplotu, ktorá 
sa pohybuje medzi 42,1 až 43,2 
stupňov Celzia. 

Žije v Európe, miernom pásme Ázie a severnej Afrike. 
Jeho životným prostredím sú lesy všetkých typov, obýva však 
i parky a záhrady a polia so stromami. Patrí k stálym druhom 
operencov, na Slovensku sa vyskytuje celoročne.

Často sa stáva, že jeho prítomnosť človek skôr zistí slu-
chom ako zrakom. Jeho ťukanie do kôry stromov je zaprí-
činené viacerými dôvodmi – ťuká pri zbere potravy, pri 
vytváraní hniezdnej dutiny i v období rozmnožovania. Bub-
novaním samec oznamuje konkurencii z vlastného druhu, že 
územie je už obsadené a hľadá partnerku do páru. Volá tvrdo 
„kik“ alebo opakovane „krrrk – krrrk – krrrk“, bubnuje rých-
lejšie a kratšie ako ďateľ čierny.

Hniezdi v dutinách stromov – na vyďobávaní dutiny 
s okrúhlym otvorom a vystielaní kúskami dreva sa podieľajú 
obaja partneri. Trvá im to dva týždne. Samica znáša raz do 
roka v období od apríla do augusta 5 – 6 vajec bielej farby. 
V sedení na nich počas 12 – 13 dní sa partneri striedajú, pri-
čom samec sedí i v noci. Mláďatá sa liahnu veľmi slabé, holé. 
Po vyliahnutí ich rodičia kŕmia tri týždne. 

Živí sa veľmi rozmanitou potravou. V lete uprednostňuje 
larvy hmyzu, ktoré si hľadá pod kôrou stromov a v jej trh-
linách. Vyberá však i vajcia a mláďatá z hniezdnych dutín 
spevavcov. Na jeseň a v zime konzumuje i plody a semená ih-
ličnatých drevín, orechy a bukvice. Dokáže priškripnúť šišky 
ihličnanov do úzkej vidlice vetiev, aby si ich upevnil, potom 
ich rozbiť a vybrať si z nich semená. Rád tiež olizuje živicu 
stromov. Pri získavaní tejto rozmanitej potravy mu výborne 
slúži dlhý, veľmi pohyblivý a ďaleko vyplaziteľný červovi-
tý jazyk, ktorý je na povrchu lepkavý a ukončený spätnými 
háčikmi. Dokáže ho strčiť do malých stromových chodbičiek 
a vyťahovať odtiaľ rôzne chrobáky a húsenice.

Ďateľ veľký pri získavaní potravy spod kôry stromu

Ďateľ veľký patrí medzi užitočné druhy vtákov. Zaraďuje 
sa k chráneným druhom národného významu, pričom spolo-
čenská hodnota jedného jedinca predstavuje 165,97 €.

Pinka severská

V zimnom období môžeme niekedy na Slovensku pozorovať 
zaujímavú skupinu operencov. Tieto vtáky hniezdiace v se-
verných oblastiach Eurázie k nám prilietajú vo väčšom počte 
v rokoch, keď v krajinách s vyššou severnou zemepisnou šír-
kou nemôžu nájsť dostatok potravy pre kruté zimné počasie. 
U nás sa živia najmä dužinatými plodmi drevín a semenami. 
K takýmto druhom patrí chochláč severský, severské populá-
cie hýľa lesného a pinka severská. Pinka severská (Frinfilla 
montifringilla), ľudovo nazývaná ikavec, bude hlavnou hr-
dinkou nasledujúcich riadkov.

Dorastá do veľkosti 14 – 15 cm, pričom rozpätie krídel 
dosahuje 25 – 26 cm. Od blízkej príbuznej pinky lesnej sa 
odlišuje najmä trojicou znakov: bielym trtáčom (kostrčou), 
dvojitým oranžovým pásom na krídlach a čiernym chvostom.

Pinka severská (Frinfilla montifringilla)

Hniezdi v svetlých ihličnatých a brezových lesoch Škandi-
návie a severovýchodnej Európy od mája do augusta. Raz do 
roka znáša 5 – 7 červenkastých až modrastých vajec s tma-
vými škvrnami.

V zime sa túla po celej Európe, jej rozšírenie závisí najmä 
od dostupnosti hlavnej potravy – bukvíc. V niektorých ro-
koch môže na Slovensku úplne chýbať, inokedy k nám prilie-
ta v húfoch obsahujúcich obrovský počet jedincov. Spoločne 
nocujú na stromoch. Ich večerné zlietavanie trvajúce desiatky 
minút predstavuje (nielen) pre milovníkov prírody zaujímavé 
divadlo.

Dôkazom jej zaradenia do radu vrabcotvaré, čiže spevav-
ce, je celý rad zvukov, ktoré vydáva – kovové „tsuíi“, tvrdé 
„tšak“, ale i monotónny spev „tsví“, „dzíi“ prerušovaný sla-
bým „čips“.

Patrí k chráneným druhom národného významu, spoločen-
ská hodnota jedného jedinca predstavuje 66,38 €.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža
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Zrod usporiadania z pôvodne neusporiadaného stavu je fas-
cinujúcim javom v rozličných súvislostiach od kozmológie, 
cez fyzikálnu chémiu až po biológiu. Dnes vieme, že vesmír 
bol nehomogénny už zlomok sekundy po Veľkom tresku, 
otázne však ostáva, ako sa mohla nerovnomernosť v rozlo-
žení energie a hmoty objaviť. Viac už rozumieme napríklad 
procesom v pomerne jednoduchých chemických systémoch 
tvoriacich z homogénnej zmesi látok usporiadanie vo forme 
farebných vzorov podobných tým, aké v prírode nachádzame 
napríklad na srsti zebry či leoparda.

Aj bunkoví biológovia intenzívne hľadajú odpovede na 
analogickú otázku: Ako dochádza k asymetrickému roz-
miestneniu jednotlivých zložiek a procesov v bunke? Tento 
problém zahŕňa veľa typov dejov – od lokalizácie biomak-
romolekúl (napr. bielkovín, DNA, RNA) na miesto určenia, 
ktoré sa pri mnohých dokonca mení podľa podmienok, cez 
tvorbu rôznych koncentračných spádov (napr. iónov, ktorých 
koncentrácie sa v rôznych častiach bunky líšia), až po na-
toľko zložitý proces, akým je tvorba tkanív zo zárodočných 
vrstiev umožnená asymetrickým delením kmeňových buniek.

Náhoda či presný plán?

Intuitívne predstavy o organizácii bunky si môžu protirečiť: 
Podľa niekdajšieho ponímania bunky ako „vrecka s vodou“ 
obsahujúceho rôzne enzýmy by sa mohlo zdať, že v jej vnútri 
je „všetko“ rozložené náhodne, väčšina molekúl iba voľne 
pláva, teda sa rovnomerne rozptýli, a iba súčinnosťou náhody 
a malého objemu sa všetko raz dostane aj na miesto, kde to 
je potrebné a kam to „správne zapadne“. Vďaka moderným 
technikám výskumu však vieme, že pohyb mnohých látok 
a teliesok v nej nie je chaotický, ale cielený, priamočiary 
a rýchly. Niektoré druhy „nákladu“ sú prepravované rýchlos-
ťou až 3 mikrometre za sekundu (26 cm/deň).

Opačným extrémom je predstava bunky ako stroja, ktorý 
aj posun jediného kolieska znefunkční, preto je pre jej pre-
žitie nevyhnutná schopnosť presne rozmiestiť všetky zložky. 
V takomto prípade by však bola príliš náchylná na poškode-
nie a nedokázala by 
odolávať náhlym 
zmenám v prostredí.

V skutočnosti idú 
„náhoda“ a „de-
terminácia“ ruka 
v ruke a bunky, či 
už ako samostatné 
organizmy alebo 
ako súčasti tkanív 
a orgánov, sa síce 
držia plánu zapísa-
ného v génoch, ale 
dokážu, ba potrebu-
jú, pri tom šikovne 
využívať aj rôzne 
efekty náhody.

O čo sa podeliť s dcérskou bunkou?

Okrem genetickej informácie je vždy potrebná aj už existu-
júca bunka – molekuly by nedokázali nanovo vytvoriť celú 
bunku iba „podľa inštrukcií“ (podobne, ako by sme nedoká-
zali poskladať živý organizmus z jeho častí). Hlavne zložité 
organely ako mitochondrie, obalené dvomi rôznymi mem-
bránami plnými rôznorodých špecializovaných zoskupení 
proteínov (bielkovín), vznikajú len postupným rastom a ná-
sledným rozdelením, nie odznova z jednotlivých stavebných 
prvkov.

Keď nastane čas deliť sa, dcérska a materská bunka si 
rozdelia všetko, čo pre život potrebujú. „Dedičstvo“ zahŕňa 
jednu z kópií genetickej informácie a aspoň jednu z každého 
typu organel, akými sú mitochondrie či lyzozómy (vakuoly 
v prípade rastlín a húb). Delenie je komplikovane riadený 
asymetrický proces, pri ktorom záleží dokonca aj na kvalite 
odovzdávaného materiálu. Napríklad v prípade kmeňových 
buniek schopných diferencovať sa na rôzne typy špecializo-
vaných buniek (krvinky, neuróny, …), ktorým už schopnosť 
delenia chýba, prechádza diferenciáciou iba dcérska bunka; 
materská si zachováva svoj charakter samoobnovujúcej a de-
liacej sa „nesmrteľnej“ bunky.

V prípade mikroorganizmov je situácia opačná – v záuj-
me životaschopného, zdravého potomstva si materské bunky 
ponechávajú nahromadené poškodenia, teda časom pod ich 
vplyvom starnú až zomierajú, zatiaľ čo ich potomstvo vzniká 
mladé a neporušené.

A nielen to – potomstvo zároveň dostáva do vienka určité 
proteíny a molekuly RNA, ktoré, naopak, v materskej bunke 
ostať nemôžu. Tie spustia procesy potrebné práve pre mladé 
bunky, napr. diferenciáciu pri kmeňových bunkách či dokon-
ca i „zmenu pohlavia“ v prípade niektorých kvasiniek.

Aké mechanizmy stoja za týmito schopnosťami a ako ich 
vedci odhaľujú? V ďalších častiach tohto seriálu si priblížime 
niekoľko princípov a výskumných metód. Dnes sa pozrime 
najmä na nedeliacu sa bunku a niektoré z jej spôsobov roz-
miestňovania organel a proteínov.

Biológia Biológia
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Pohyb organel – cestovanie po dynamických  
dráhach

Okrem jadra s genetickou informáciou, ribozómov tvoriacich 
proteíny, energeticko-metabolických centier – mitochondrií, 
zásobných a „tráviacich“ organel – vakuol či lyzozómov, 
tvorcu väčšiny lipidov a konečnej podoby mnohých bielkovín 
– endoplazmatického retikula či Golgiho aparátu, ktorý che-
micky dotvára rôzne proteíny, obsahujú eukaryotické bunky 
aj pomerne zložité štruktúry z troch typov vlákien nazývané 
cytoskelet. Hoci doslovným prekladom je bunková kostra, 
netvorí pevné a strnulé lešenie, ale naopak dynamické, stále 
sa prestavujúce vlákna v rôznych usporiadaniach. Ich funk-
ciou je popri opore a udržiavaní tvaru bunky aj sprostredko-
vanie pohybu samotnej bunky i jej zložiek.

Cytoskelet tvoria mikrotubuly, mikrofilamenty a vlákna 
aktínu (vo svaloch sa špeciálne usporiadaný aktín priamo 
zúčastňuje ich sťahov). Bunky využívajú vlákna cytoskeletu 
ako pomyselné koľajnice, po ktorých dopravujú rôzny náklad 
– organely či proteíny – na miesto určenia. Smer pohybu je 
daný stavbou koľajníc: Vlákna sú polarizované, čiže ich sta-
vebné prvky sú usporiadané v jednej orientácii. Energia na 
pohyb pochádza z typického bunkového „paliva“ – moleku-
ly adenozíntrifosfátu (ATP), ktorý vytvárajú prevažne mito-
chondrie. „Spaľovanie“ v prípade ATP však spočíva jedine 
v rozštiepení jednej z vysokoenergetických väzieb za vzniku 
fosfátu a adenozíndifosfátu (ADP).

Do molekúl ATP sa ukladá energia z potravy. Neskôr sa ich štiepením 
uvoľňuje a používa na „pohon“ rôznych dejov.

Poznáme už náklad, cesty i palivo, chýba odhaliť ešte 
motor. Bunky obsahujú viacero typov molekulových moto-
rov. Napríklad pohyb nákladu po mikrotubuloch smerom od 
stredu bunky k jej okrajom zabezpečujú molekuly kinezínu. 
Napriek „motoristickému“ označeniu pripomína proteín ki-
nezín viac nohy a jeho pohyb chôdzu: Striedavými dotykmi 
(chemickými interakciami) s mikrotubulmi sa dve „nôžky“ 
kinezínu postupne posúvajú vpred a s nimi aj na ne pripojený 
náklad, napríklad v podobe mitochondrie. 

Dôležitosť pohybu organel je očividná predovšetkým 
v bunkách, akými sú neuróny, kde ich treba dopraviť aj de-
siatky centimetrov ďaleko (ba niekedy i metrov – neuróny 
svojimi výbežkami dosahujú napríklad z mozgu žirafy až do 
jej trupu), kam by sa náhodne samé nedostali. U jednobun-
kovcov, ktoré sa delia pučaním, zase vznikajúci puk vyžadu-
je, aby doň bolo prenesené všetko potrebné. Zároveň ale ma-
terská bunka nemôže prísť o všetky organely, a tak súčasne 
prebieha, v menšej miere, aj presun opačným smerom – späť 
z puku. „Dopravné kolízie“ však nenastávajú, keďže každý 
smer majú na starosti iné dráhy a iné motory.

Pohyb proteínov a vezikúl – zásielok s presnou 
adresou

Existujú mnohé proteíny špecializované na prenos organel 
v rámci bunky. Ako sa však na svoje miesto dostávajú samot-
né proteíny? Odhaduje sa, že v bunke ich je desaťtisíc druhov 
a desať miliárd kusov. V tlačenici tvorenej aj mnohými inými 
molekulami potrebujú účinné mechanizmy, ktoré ich v správ-
ny čas navedú tam, kde môžu plniť svoju funkciu. Princípy 
ich nasmerovania a prenosu sa líšia podľa miesta určenia.

Súčasťou aminokyselinovej sekvencie (postupnosti staveb-
ných prvkov) mnohých proteínov je „adresa“, ktorú rozozná 
receptor na povrchu príslušnej organely. Je to časť určujúca, 
kam proteíny patria, a z mnohých z nich sa po „doručení“ 
odstrihne. Tvorená je buď presne daným sledom aminokyse-
lín, alebo na jej presnej sekvencii nezáleží a kľúčovú úlohu 
hrajú iba jej fyzikálno-chemické vlastnosti. Napríklad mnohé 
z proteínov, ktoré musia po svojom vzniku vojsť do mito-
chondrií, obsahujú na jednom z koncov niekoľko kladne na-
bitých aminokyselín. To umožňuje prenos cez špecializované 
proteínové „kanály“ v mitochondriálnych membránach do 
záporne nabitého vnútra týchto organel. 

O replikáciu, „čítanie“ a opravy genetickej informácie sa 
stará veľa proteínov. Tiež obsahujú krátku sekvenciu, ktorá 
určuje, že patria práve do jadra, odstraňovaná z nich ale ne-
býva. Niektoré zabezpečujú „čítanie“ určitého génu len za 
konkrétnych podmienok (napr. pri hladovaní), tie sú väčšinou 
umiestnené náhodne v cytoplazme a do jadra prechádzajú iba 
za týchto podmienok (čiže napr. pri nedostatku živín). Im-
pulzom na presun býva ich špecifická chemická modifikácia, 
vďaka ktorej sa na ne dokážu naviazať proteíny slúžiace ako 
„dopravné prostriedky“ (tzv. importíny): Obsadené cestujú 
do jadra a prázdne opäť von do cytoplazmy. Hoci jadrová 
membrána obsahuje veľké póry, proteíny cez ne nemôžu voľ-
ne prekĺznuť, sú odkázané len na importíny.

Proteíny určené na bunkový povrch alebo uvoľňované do 
prostredia sú prepravované vo vezikulách (membránových 
vačkoch) procesom zvaným exocytóza. Ich adresa je na sa-
mom začiatku aminokyselinovej sekvencie, teda pri ich tvor-
be ribozómami vzniká ako prvá a veľmi rýchlo sa naviaže 
na receptor na endoplazmatickom retikule. Celý ribozóm je 
naň ukotvený a proteín sa už počas svojho vzniku do neho 
vnára. Vnútri býva väčšina proteínov dodatočne chemicky 
modifikovaná, následne prechádzajú vezikulami do Golgiho 
aparátu a podliehajú ďalším zmenám. A práve z neho sa od-
štepujú vezikuly nesúce uvoľňované proteíny až k plazma-
tickej membráne, splývajú s ňou a uvoľňujú tým svoj obsah 
do okolia. Pohyb vezikúl opäť nie je náhodný – kráčajú po 
mikrotubuloch rovnako ako organely. Tento mechanizmus sa 
skrýva (nielen) za každou sekréciou – vďaka nemu sa dostá-
vajú do krvi hormóny či protilátky, do čriev tráviace enzýmy 
alebo do zubov dentín. 

Geneticky podmienené poruchy v schopnosti správne roz-
miestňovať proteíny a organely zväčša nie sú zlučiteľné so 
životom. Výnimkou je neschopnosť prenášať proteíny do pe-
roxizómov. Tie zabezpečujú viaceré biochemické deje vráta-
ne tvorby jedného z lipidov nervových buniek, ich poruchy sa 
preto výrazne prejavujú najmä na nervovom systéme.

Lenka Abelovská
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Hluchavka biela

Ľudovo sa tejto rastline hovorí hluchá 
pŕhľava, hluchá žihľava, jasnota alebo 
mŕtva pokriva. Jej latinský názov je La-
mium album. Rodové meno lamium je 
odvodené od gréckych slov laimos ale-
bo lamos, čo znamená hltan, prípadne 
lamia, čo predstavuje druh morského 
žraloka. Súvisí to so vzhľadom koruny 
kvetu, ktorá je pyskovito zubatá. Dru-
hový názov album znamená biely. Pod-
ľa rodového názvu tejto trvácej byliny 
je pomenovaná celá čeľaď hluchavko-
vité (Lamiaceae).

Hluchavka biela (Lamium album) 

Hluchavka biela dorastá do výšky 20 
až 50 cm. Dobrým poznávacím znakom 
je štvorhranná stonka fialkastej farby, 
protistojné listy vajcovitokopijovitého 
tvaru s pílkovitým okrajom a kvety ty-
pického tvaru vyrastajúce v pazuchách 
listov v počte 3 – 5. Každý kvet sa skla-
dá zo zeleného kalicha a dvojpysko-
vitej koruny bielej farby. Vrchný pysk 
je prilbovito vyklenutý, spodný skôr 
rohatý – slúži ako pristávacia plocha 
pre prilietavých návštevníkov. Vnútri 
bielych kvetov sú dobre viditeľné štyri 
tmavé tyčinky, pričom predná dvojica 
je dlhšia než zadná. Kvitne od polovice 
apríla do konca októbra. Nektár uložený 
v spodnej časti kvetu dočiahnu iba čme-
le s dlhým cuciakom. Druhy s krátkym 
cuciakom musia prehryznúť korunu cez 
kalich. Vrchný semenník piestika sa po 

opelení a oplodnení mení na štyri suché 
nepukavé plody – tvrdky. V období bez 
kvetov sa podobá na žihľavu. Jej mäkké 
chlpy však nie sú pŕhlivé.

Hluchavka biela bola známa v ľudo-
vom liečiteľstve už v dávnej minulosti. 
V staroveku ju spomínajú Dioskorides 
a Plínius. Plínius odporúčal jej využitie 
na liečbu opuchov, pomliaždenín a rán, 
Dioskorides i proti pohryznutiu divou 
zverou. Bola i súčasťou stredovekých 
herbárov. Nemecký liečiteľ Kneipp 
(1821 – 1897) ju predpisoval samo-
statne ako naparovací prostriedok pri 
ušných chorobách a tiež do zmesi so 
žihľavou pri liečbe ochorení dýchacích 
ciest.

Začiatkom dvadsiateho storočia (asi 
od roku 1920) sa spomína jej uplatnenie 
i pri liečbe ženských ochorení.

V súčasnosti sa v období od mája do 
septembra zbierajú časti kvetov tejto 
rastliny – koruny bez kalichov. Po usu-
šení sa ich hmotnosť zmenší osemná-
sobne. Kvety obsahujú sliz, triesloviny, 
alkaloidy, flavonoidy, biogénne amíny 
a saponíny. V oficiálnej medicíne sa 
využívajú ako hlienotvorné prípravky 
a prípravky proti hemoroidom. V ľu-
dovom liečiteľstve majú uplatnenie pri 
liečbe ženských ochorení (bolestivá 
menštruácia, klimaktérium), pri choro-
bách močových i dýchacích ciest, pri 
liečbe vredov, popálenín a kŕčových žíl. 
Používajú sa i na kloktanie pri zápaloch 
hrdla a ústnej dutiny. Mladá rastlinka je 
zložkou jarných bylinných kúr.

Keď pomrvíte medzi prstami listy 
hluchavky bielej, zacítite špecifickú, 
i keď nie najpríjemnejšiu vôňu. Spôso-
bená je produkciou prchavých (éteric-
kých) olejov, ktoré sú uložené v mäk-
kých žľaznatých chlpoch na stonkách, 
listoch i kvetoch a po ich porušení sa 
uvoľňujú. 

Rozšírená je skoro po celej Európe 
a vyskytuje sa i v miernom pásme se-
vernej Ázie. Zavlečená bola do sever-
nej Ameriky. Rastie hojne vedľa ciest, 
v krovinách, na skládkach, rumovis-
kách, pri plotoch a múroch, na okrajoch 
lesov, najmä v blízkosti ľudských prí-
bytkov od nížin až do horského pásma. 
Uprednostňuje pôdy s dostatkom dusí-
ka.

Hoci hluchavka biela patrí k burinám, 
má pomerne veľký význam – je dob-

rou včelárskou rastlinou, z nej nektáru 
vzniká veľké množstvo citrónovožltého 
medu.

Kostihoj lekársky

Ľudové názvy tejto trvácej byliny sú 
čierny koreň, dobrý koreň, kazival, 
strieborník, svalník, trudovník. Stretnúť 
sa môžeme i s latinským pomenovaním 
Symphytum officinale. Rodové meno 
symphytum je odvodené z gréckeho 
slova symphein – zrastať spolu, ktorým 
sa označovalo viacero bylín používa-
ných na zrastanie kostných zlomenín. 
Druhové meno officinale je prekladom 
prídavného mena lekársky. Slovenský 
rodový názov „kostihoj“ súvisí s bylin-
kármi, ktorí si vysoko cenili jeho duži-
naté korene pomáhajúce pri liečení zlo-
menín. Už v staroveku sa prikladal na 
rany a pomliaždeniny. Osvedčil sa i pri 
vstrebávaní krvných podliatin a liečbe 
vredov. Patrí do čeľade borákovité (Bo-
raginaceae).

Kostihoj lekársky (Symphytum officinale)

Táto mohutná bylina dorastá až do 
výšky jedného metra. Po bokoch pria-
mej hranatej stonky vyrastajú kopijo-
vité listy, ktoré sú drsné, štetinovité. 
Kvety na vrchole stonky sú zoskupené 
v jednostranných súkvetiach – závin-
koch, ktoré sa postupne odkrúcajú tak, 
ako sa kvety otvárajú. Ich farba môže 
byť ružová alebo fialová, zriedkavo i žl-
tobiela. Na jednej rastline je však vždy 

RASTLINY OKOLO NÁS
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rovnaká. Kvitnú od mája do septembra, 
opeľujú ich blanokrídlovce. Nektár je 
však prístupný iba pre druhy s dlhým 
cuciakom, ostatné prehryznú koruny na 
báze. Plodom sú štyri malé tvrdky.

Rozšírený je v celej Európe s výnim-
kou Stredomoria od nížin až po pod-
horský vegetačný stupeň. Na východ 
zasahuje do Malej Ázie a do západnej 
Sibíri. Rastie na brehoch riek, v močia-
roch a na mokrých lúkach. Obľubuje 
pôdy bohaté na dusičnany, čím je vlast-
ne ukazovateľom takýchto pôd.

Patrí k známym liečivým bylinám. 
V jeseni alebo v jarnom období sa zbie-
rajú jeho korene, ktoré sa po starostli-
vom očistení môžu sušiť alebo využívať 
v čerstvom stave. Obsahujú alantoín, 
slizy, triesloviny, polyfenolové kyseliny 
a alkaloidy. Okrem vyššie spomínaného 
vonkajšieho využitia v ľudovom lieči-
teľstve v minulosti i v súčasnosti má 
kostihoj lekársky uplatnenie aj v oficiál-
nej medicíne. Alantoín izolovaný z jeho 
koreňa je súčasťou priemyselne vyrá-
baných dermatík (liekov proti kožným 
chorobám) a dermoplastík (chirurgic-
kých náhrad poškodenej kože). Poľno-
hospodári ho nemajú radi, pretože patrí 
k burinám. 

Kotúč poľný

Táto bylina je známa i pod ľudovými 
menami kotačka, kráľovské zelí, mač-
ka poľná, mužská viera, toito, vetrník 
a zrádca. V literatúre môžete nájsť la-
tinský názov Eryngium campestre. Ro-
dové meno eryngium je odvodené od 
slova erygein – grgať, čkať, druhový 

názov campestre súvisí s jeho výsky-
tom a v preklade znamená poľný. Bo-
tanici ho zaraďujú do čeľade mrkvovité 
(Apiaceae, synonymum Daucaceae), 
laikom však táto rastlina skôr pripomí-
na „pichľavé gule“ bodliakov.

Viacročná bylina dorastá do výšky 
15 – 70 cm. Na kruhovito rozkonáre-
nej stonke sa nachádzajú kožovité tuhé 
tvrdé listy s tŕnitými vrcholmi belavo-
zelenej farby. Biele alebo zelenkasté 
kvety sú drobné a sú usporiadané do 
súkvetí – hlávok. Hlávky sú podopreté 
pichľavými obalovými listeňmi. Kvitne 
od júla do septembra. Plodom je visiaca 
dvojnažka.

Kotúč poľný (Eryngium campestre)

Rastie na neobrábaných, dobre osvet-
lených pozemkoch, na kamenistých pa-
sienkoch a skalnatých stráňach, suchých 
lúkach a na okrajoch ciest. Vyskytuje 
sa najmä v nížinách a pahorkatinách. 

Uprednostňuje teplé pôdy s obsahom 
vápna. Suché rastliny často unáša vie-
tor, preto sa s nimi spája prirovnanie 
„stepní bežci“.

Kotúč poľný – detail jednoduchého súkvetia 
hlávka

Patrí k liečivým bylinám, ktoré boli 
známe už v staroveku. Dioskorides 
uvádza jeho využitie pri liečbe rôz-
nych ochorení súvisiacich s nadúvaním. 
Účinné látky sú najmä saponíny, silica, 
triesloviny a organické kyseliny. V ob-
dobí kvitnutia býva predmetom zbe-
ru vňať a v októbri koreň. V ľudovom 
liečiteľstve sa využíva ako močopudný 
prostriedok, pri ochoreniach močového 
mechúra, močovej rúry, ako prostriedok 
na prečistenie krvi a prípravok na vy-
kašliavanie hlienov. 

Táto nepríjemná burina je užitočná 
pre včelárov najmä tam, kde rastie vo 
veľkom množstve – na dne kvietkov 
vylučuje hojné množstvo medoviny 
a poskytuje veľa nektárovej paše.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

Jednoduché súkvetia (hlávky) sú usporiadané do zloženého vrcholíkovitého súkvetia

11



Seriál o vzácnych rastlinách pokračuje predstavením štyroch 
druhov z čeľade vstavačovité (Orchidaceae). O zaujímavos-
tiach stavby tela a života tejto skupiny rastlín sa mohli naši 
skalní čitatelia dočítať v druhom čísle časopisu v článku Se-
xuálne praktiky rastlín.

Prilbovka červená

V niektorej literatúre sa môžete stretnúť s touto bylinou pod 
názvom vtáčia prilba červená. Jej latinské pomenovanie je 
Cephalantera rubra. Rodové meno cephalantera sa skladá 
z gréckeho slova kephale – hlava a anthera – peľnica (peľové 
vrecúško), čo súvisí zrejme so vzhľadom peľového vrecúška, 
ktoré je stopkaté a podobá sa na hlávku. Slovenské rodové 
meno je odvodené od istej podobnosti tvaru okvetných líst-
kov so vzhľadom letiaceho vtáka. Druhový názov rubra – 
červený súvisí s farbou kvetov. 

Patrí k viacročným druhom rastlín, obdobie vegetačného 
pokoja prežíva plazivým hrubým podzemkom. Z neho vy-
rastá 20 – 70 cm dlhá olistená stonka, ktorá je v hornej časti 
páperistá. Striedavé listy, ktoré majú dobre viditeľnú rovno-
bežnú žilnatinu, sú podlhovastého tvaru.

Prilbovka červená (Cephalantera rubra)

Pozornosť návštevníkov prírody pútajú veľké kvety ružo-
vočervenej farby, ktoré sú usporiadané do dvoj- až 15-kvet-
ného súkvetia – klasu. Jednotlivé kvety majú šesť okvetných 
lístkov, z ktorých jeden tvorí dvojdielny pysk.

Prilbovka červená – detail kvetov

Kvitne od konca mája do polovice júla. Kvety opeľuje 
hmyz, najmä drobné druhy blanokrídlovcov (divé včely). 
Plody – tobolky s drobnými semenami – rozširuje vietor.

Prilbovka červená rastie od nížin, kde je zriedkavá, až po 
horský stupeň. V Alpách areál jej rozšírenia siaha až do nad-
morskej výšky 1 800 m. Vyskytuje sa najmä v strednej a juž-
nej Európe, ale tiež v južnom Fínsku, na Kaukaze, v Malej 
Ázii a Iráne. Na území Slovenska sú lokality jej výskytu roz-
trúsené v teplejších oblastiach, ojedinele ju však môžete nájsť 
až do nadmorskej výšky 1 600 m. 

Patrí k teplomilným druhom, rastie v suchých, teplých, pre-
svetlených dubových, bukových, borovicových i zmiešaných 
lesoch. Vyskytuje sa iba tam, kde je aj svetlo, aj tieň. Obľu-
buje vápencový podklad.

Je pokladaná za najkrajší druh v rámci rodu prilbovka. Pre 
svoj nádherný vzhľad bola často trhaná. Patrí k zákonom 
chráneným druhom národného významu, spoločenská hod-
nota jedného jedinca dosahuje 16,59 €. V Červenom zozname 
ohrozených druhov cievnatých rastlín Slovenska (ďalej len 
Červený zoznam) je zaradená do kategórie zraniteľných.

SKVOSTY V RASTLINNEJ RÍŠI

Biológia Biológia
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Biológia Biológia

Kruštík tmavočervený

Latinský názov kruštíka tmavočerveného je Epipactis atroru-
bens. Jeho rodové meno pochádza z gréckeho slova epipac-
to – zatváram, ktoré má súvislosť s tvarom kvetu. Druhové 
pomenovanie sa skladá z dvoch slov, ater – čierny, tmavý 
a rubens – hnedočervený, čo sa vzťahuje na farbu kvetu.

Kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens)

Táto trváca bylina pretrváva hrubým plazivým podzem-
kom. Dužinatá olistená stonka – byľ – červenkastej farby do-
rastá do výšky 20 – 50 cm. Pomerne tuhé listy s výraznými 
žilkami sú podlhovasto vajcovité, bradavičnato drsné, často 
s nádychom do červenofialova.

Kvitne od júna do augusta. Kvety vyrastajúce vo väčšom 
počte majú veľkosť 12 – 18 mm a tvoria súkvetie predĺžený 
klas. Okvetné lístky jednotlivých kvetov sú vajcovité, pysk 
je kratší ako okvetie. V zadnej časti pysku sa zhromažďuje 
nektár, preto tieto kvety často navštevujú osy, čmele a vče-
ly, ktoré ich aj opeľujú. Kvitnúce kvety vydávajú vanilkovú 
vôňu, po odkvitnutí voňajú po klinčekoch.

Kruštík tmavočervený často sprevádzajú iné druhy z čeľa-
de vstavačovité. Rastie v riedkych suchých lesoch a na kame-
nistých svahoch, najmä v horskom pásme. Na rovinách patrí 
k zriedkavým druhom. V Alpách vystupuje až do nadmorskej 
výšky 2 000 m. Uprednostňuje vápenaté pôdy.

U nás patrí k zákonom chráneným druhom národného 
významu, spoločenská hodnota jedného jedinca dosahuje 
9,95 €. V Červenom zozname je zaradený do kategórie po-
tenciálne ohrozených.

Kruštík tmavočervený – detail súkvetia

Päťprstnica obyčajná

Latinský názov tejto rastliny je Gymnadenia conopea. Rodo-
vé meno tejto byliny pochádza z dvojice gréckych slov gym-
nos – holý a aden – žľaza. V preklade to teda znamená holá 
žľaza. Vzťahuje sa na nepokryté políniá (polínium = obsah 
peľnicového vačku) alebo lepkavé žliazky. Druhové meno 
je odvodené z gréckeho slova konops alebo z latinských prí-
davných mien conopeus, conopseus – komárovitý. Súvisí so 
vzhľadom tvaru kvetov tejto rastliny, ktoré sa podobajú na 
muchy alebo komáre.

Päťprstnica obyčajná – detail súkvetia
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Pretrvanie vegetačného 
pokoja umožňujú tejto 
viacročnej byline ploché 
dvojdielne až prstovito 
delené koreňové hľuzy. 
Stonka – byľ – dorastá 
do výšky 20 – 60 cm. Po 
jej stranách sa nachádzajú 
čiarkovito kopijovité listy 
a na vrchole súkvetie – 
valcovitý klas – obsahu-
júci asi 50 červenofialo-
vých (svetlopurpurových) 
kvetov s trojlaločnými 
pyskmi, ktoré slabo neprí-
jemne voňajú.

Charakteristickým zna-
kom je tenká dlhá ostro-
ha, ktorá ju odlišuje od 
príbuzného druhu – päť-
prstnice voňavej. Táto 
ostroha býva naplnená 
nektárom, ktorý láka ope-
ľovače – najčastejšie mo-
týle s dlhým cuciakom. 
Kvitne od mája do augus-
ta. Suché nepukavé plody – tobolky – sú rozširované vetrom.

Počas doby ľadovej sa udomácnila v európskych poho-
riach. Areál jej rozšírenia je i na Kaukaze, v Číne a Japonsku. 
Vyskytuje sa vo svetlých lesoch a na lúkach od nížin až po 
alpínsky stupeň. Rastie na rôznych podložiach, vo vysoko-
horskom prostredí však uprednostňuje vápencový a bridlič-
natý podklad. Na Slovensku ju môžete vidieť v Slovenskom 
rudohorí i podtatranskej oblasti.

Patrí k zákonom chráneným druhom národného významu, 
spoločenská hodnota jedného jedinca je 9,95 €. Je súčasťou 
Červeného zoznamu – zaradená je v kategórii zraniteľných. 

Vemenník dvojlistý

Latinský názov tejto rastliny je Platanthera bifolia. Rodové 
meno pochádza z dvoch slov – z gréckeho platys – široký 
a antheros – kvitnúci, čo malo súvisieť so širokými peľnica-
mi. Autor tohto pomenovania L. C. M. Richard sa domnieval, 
že ide o typické znaky rodu vemenník. Zistilo sa však, že 
široké peľnice má iba príbuzný druh vemenník zelenkastý. 
Druhové meno bifolia v preklade znamená dvojlistý. 

Táto rastlina sa v minulosti nazývala i „kukučkina kveti-
na“, pretože doba jej kvitnutia sa zhodovala s obdobím, počas 
ktorého kukala kukučka. Silná vôňa kvetov tejto byliny sa 
odrazila v nemeckom pomenovaní „lesný hyacint“.

Patrí k trvácim druhom – vegetačný pokoj pretrváva dvo-
ma veľkým hľuzami vajcovitého alebo podlhovastého tvaru. 
Stonka – byľ – dorastá do výšky 20 až 50 cm. V jej spodnej 
časti sa nachádza dvojica protistojných listov.

Kvitne od mája do júla. Biele kvety vyrastajú v riedkom 
súkvetí v pazuchách úzkych kopijovitých listeňov. Majú 
úzky jazykovitý pysk a tenkú ostrohu obrátenú smerom do-
zadu, v ktorej sa nachádza nektár.

Vôňa kvetov je intenzívnej-
šia v dňoch so zvýšenou ob-
lačnosťou. Najviac však vo-
ňajú vo večerných hodinách, 
preto lákajú nočné motýle, 
ktoré sa tak stávajú ich ope-
ľovačmi.

Patrí k eurázijským dru-
hom, ale rastie i v severnej 
Afrike. Rozšírený je v ried-
kych listnatých i zmiešaných 
lesoch od nížin až po subal-
pínsky stupeň, na lúkach i na 
okraji rašelinísk. V Západ-
ných Karpatoch uprednost-
ňuje vápencové bučiny. 

Atraktívnosť jeho kvetov 
bola v minulosti príčinou, že 
sa vo veľkom množstve zbie-
ral do kytíc a herbárov, čím 
dochádzalo k ničeniu jedin-
cov. Jeho výskyt mimo lesa 
– na podhorských a horských 
pasienkoch a lúkach – ohro-
zovali i melioračné úpravy 
a zalesňovanie týchto oblastí. 
Patril k zákonom chráneným druhom, v Československu bola 
jeho kultúrno-vedecká hodnota 100 Kčs. Podľa súčasnej le-
gislatívy sa na vemenník dvojlistý druhová ochrana nevzťa-
huje. Je však súčasťou Červeného zoznamu – zaradený je do 
kategórie zraniteľných. 

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

Vemenník dvojlistý – detail súkvetia

Biológia 

Vemenník dvojlistý 
(Platanthera bifolia)

Päťprstnica obyčajná
(Gymnadenia conopea)
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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.

Riešenie: Označme si jednotlivé mince písmenami A, B, C, 
D, E, F, G, H, I, J, K, L. Najprv odvážime na jednej strane váh 
mince E, F, G, H a na druhej strane I, J, K, L. 

Ak nastane rovnosť, tak falošná minca bude medzi minca-
mi A, B, C, D. Zároveň však vieme aj to, že mince E, F, ..., L 
sú všetky pravé a majú rovnakú hmotnosť.

Teraz odvážime mince A, B, C na jednej miske a E, F, G na 
druhej. Ak nastane rovnosť, tak falošná minca je D, keďže E, 
F, G sú pravé mince. Potom ju porovnáme na váhach s ľubo-
voľnou inou mincou, aby sme určili, či je ťažšia alebo ľahšia 
ako pravá. 

Ak nastane nerovnováha, tak falošná minca je medzi min-
cami A, B, C a zároveň už aj vieme, či je ľahšia alebo ťažšia 
ako pravá (ak sú mince A, B, C ťažšie ako E, F, G, tak falošná 
minca je ťažšia ako pravá, ak sú ľahšie ako E, F, G, tak faloš-
ná minca je ľahšia ako pravá). 

Potom už len porovnáme hmotnosti mincí A a B. Ak sa rov-
najú, tak falošná minca je C a na základe vyššie uvedeného už 
vieme, či je ľahšia alebo ťažšia. Ak sa hmotnosti mincí A a B 
nerovnajú, tak na základe predchádzajúceho váženia vieme, 
či je falošná minca ťažšia alebo ľahšia ako pravá, a podľa 
toho určíme, ktorá z týchto dvoch mincí je falošná. 

Ak pri prvom vážení dostaneme nerovnováhu, tak určite 
vieme, že mince A, B, C, D sú pravé. Bez ujmy na všeobec-
nosti môžeme predpokladať, že mince E, F, G, H sú ťažšie 
ako mince I, J, K, L. 

Teraz odvážime mince A, E, K a F, I, J. Ak budú ťažšie min-
ce A, E, K, tak falošná minca bude jedna z mincí E, I, J. Ak by 
bola falošná minca F, tak z prvého váženia by sme vedeli, že 
je ťažšia, a teda mince F, I, J by museli byť ťažšie ako mince 
A, E, K. Ak by bola falošná minca K, tak z prvého váženia 
by sme vedeli, že je ľahšia, a tak by opäť mince A, E, K ne-
mohli byť ťažšie ako mince F, I, J. Keďže vieme, že minca A 
je pravá, ostali nám ako možné falošné mince už len E, I a J. 

V treťom vážení porovnáme hmotnosti mincí I a J. Ak sa 
rovnajú, falošná je minca E a zároveň vieme aj to, že je ťažšia 

Riešenia 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?

Riešenie: Na základe druhej podmienky vieme ľahko určiť, 
že prvý nosič má o 4 škatule menej ako druhý (keby zobral 
prvý od druhého dve škatule, tak prvý by mal o dve viac ako 
pôvodne a druhý o 2 menej ako pôvodne, teda rozdiel medzi 
ich počtami škatúľ je 4).

Označme si počet škatúľ, ktoré nesie druhý nosič, písme-
nom x. Potom počet škatúľ, ktoré nesie prvý nosič, bude 
x-4. Keby zobral druhý nosič od prvého dve škatule, tak 
by mal x + 2  škatúľ a prvý by mal x-6  škatúľ. Na základe 
informácie zo zadania musí platiť

x x+ = −( )2 2 6 .
Vyriešením tejto lineárnej rovnice dostaneme, že x =14, 

teda druhý nosič mal 14 škatúľ a prvý 10. Skúškou sa ľahko 
presvedčíme, že toto rozdelenie škatúľ vyhovuje.

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

Riešenie: Ak označíme počet bielych astier ako b, počet čer-
vených astier ako c a počet ružových astier ako r, tak na zá-
klade informácií v zadaní vieme, že platí

r b
c b
= +
=

36
2

,
.

Zároveň vieme, že platí 
b c r+ + = 324.

Dosadením vyjadrení pre r a c dostávame lineárnu rovnicu 
pre b, ktorú vyriešime:

b b b
b
b

+ + + =
=
=

2 36 324
4 288

72

,
,

.
To znamená, že bielych astier bolo 72. Potom na základe 

vyššie uvedených vzťahov ľahko dopočítame, že ružových 
astier bolo 108 a červených 144.

Keďže sa na kytice majú použiť všetky kvety a všetky kyti-
ce majú byť rovnaké, počet kytíc musí deliť jednotlivé počty 
kvetov. Najväčším spoločným deliteľom čísel 72, 108 a 144 
je číslo 36, takže počet kytíc musí byť deliteľom tohto čísla. 
Znamená to, že mohli zviazať 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 a 36 ky-
tíc. To, že každá z týchto možností je riešením úlohy, ľahko 
overíme prostredníctvom jednoduchej tabuľky, v ktorej uvá-
dzame počty kytíc a počty kvetov jednotlivých farieb v prí-
slušných kyticiach.

Matematika

MATMIX
Počet kytíc Biele astry Ružové astry Červené astry

1 72 108 144
2 36 54 72
3 24 36 48
4 18 27 36
6 12 18 24
9 8 12 16
12 6 9 12
18 4 6 8
36 2 3 4
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ako pravá. Ak nastane nerovnováha, tak vieme, že falošná 
minca bude I alebo J. Keďže mince F, I, J boli ľahšie ako 
pravé, tak falošná minca je ľahšia ako pravá, takže to bude 
ľahšia z mincí I, J.

Ak by boli ťažšie mince F, I, J, tak falošnou mincou je F, 
pričom je ťažšia ako pravá, alebo minca K, pričom je ľahšia 
ako pravá. Minca E nemôže byť falošná, lebo by musela byť 
na základe prvého váženia ťažšia, a tak by aj A, E, K boli ťaž-
šie ako F, I, J. Mince I, J nemôžu byť falošné, lebo by museli 
byť na základe prvého váženia ľahšie, a tak by aj A, E, K boli 
ťažšie ako F, I, J. Teraz už len porovnáme hmotnosť mince F 
s mincou A, o ktorej vieme, že je pravá. Ak nastane rovnosť, 
tak falošná je minca K a je ľahšia ako pravá. Ak bude minca 
F ťažšia ako minca A, tak falošná je minca F a je ťažšia ako 
pravá.

Ak nastane rovnováha pri vážení mincí A, E, K a F, I, J, tak 
falošná je jedna z mincí G, H, L. V treťom vážení porovnáme 
hmotnosti mincí G a H. Ak budú rovnaké, falošná je minca L 
a je ľahšia ako pravá na základe prvého váženia. Ak nastane 
nerovnováha, tak falošná minca je tá, ktorá je ťažšia, preto-
že na základe prvého váženia už vieme, že falošná minca je 
ťažšia ako pravá, pretože už vieme, že všetky mince okrem 
mincí G a H, ktoré sú na jednej strane váh, sú pravé. Zároveň 
je jasné, že falošná minca je ťažšia ako pravá.

Keďže sme prebrali všetky možnosti, dokážeme vždy nájsť 
falošnú mincu na tri váženia.

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.

Riešenie: Za jeden obeh štadióna zoberme dráhu prebeh-
nutú v dráhe, ktorá je najkratšia (vnútorná). Keďže dráha 
pozostáva z dvoch rovných úsekov po 100 metrov a dvoch 
polkružníc s polomerom 20 m, 21 m, 22 m a 23 m, rozdiel 
v dráhach budú spôsobovať práve tieto polkružnice. Keďže 
dve polkružnice vytvoria svojou dĺžkou jednu kružnicu, bude 
dráha prebehnutá po oblúkoch 2πr, kde r je polomer oblúka 
pre príslušnú dráhu. Rozdiel v prebehnutých dráhach bude 
2 1 2π r r−( ), kde r1, r2 sú príslušné polomery dráh. Ak zváži-
me, že dve susediace dráhy majú polomery líšiace sa o jeden 
meter, tak rozdiely v dráhach budú 2π metrov. 

Preto treba na začiatku pretekárov rozostaviť tak, aby na 
rovnom úseku bol pretekár v druhej dráhe (počítame od vnú-
tornej dráhy) o 2π metrov pred pretekárom v prvej dráhe, 
pretekár v tretej dráhe o 2π metrov pred pretekárom v druhej 
dráhe a pretekár v štvrtej dráhe o 2π metrov pred pretekárom 
v tretej dráhe.

Poznámka: V tomto riešení sme za dĺžku dráhy považovali 
dĺžku dráhy na jej vnútornom kraji. Ak by sme dĺžku drá-
hy počítali napríklad v jej strede, tak síce by sa zväčšila jej 
celková dĺžka, avšak na výpočet by to nemalo vplyv, preto-
že dĺžku dráhy by sme opäť merali v metrových rozstupoch 
a rozdiely v dráhach by vyšli rovnaké.

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?

Riešenie: Ukážeme si, že stačí vyčiarknuť 43 čísel, a to čís-
la 2, 3, ..., 44. Ak by sme vyčiarkli menej čísel, tak by sme 
niektorú trojicu čísel k, 89- k, k k89−( ), k = 2 3 44, , , , 
nechali kompletnú (takýchto trojíc je totiž 43 a keďže sú na-
vzájom disjunktné, vyčiarknutím maximálne 42 čísel aspoň 
jedna trojica ostane kompletná). Keďže platí 
k k k89 44 5 44 5 44 5 1980 25 20112 2 2−( )= − −( ) ≤ = <, , , , ,
všetky vymenované čísla sú menšie ako 2 011 a dostávame 
spor s tým, že máme trojicu čísel, pre ktoré platí, že jedno 
z nich sa rovná súčinu zvyšných dvoch čísel. 

Na druhej strane ľahko overíme, že keď vyčiarneme tieto 
čísla, tak ostatné čísla už túto vlastnosť mať budú, pretože 
najmenšie dve čísla, ktoré môžeme násobiť (okrem jednot-
ky), sú 45 a 46 a platí 45 46 2070 2011⋅ = > . Ak by sme vy-
brali jednotku, tak keď ňou vynásobíme ľubovoľné iné číslo, 
tak dostaneme to isté číslo, teda sa nemôže rovnať nejakému 
inému tretiemu číslu. A na záver už len ľahko nahliadneme, 
že súčinom dvoch čísel väčších ako 1 nedostaneme nikdy sú-
čin 1.

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

Riešenie: Vieme, že prirodzené číslo je deliteľné šiestimi 
práve vtedy, keď je deliteľné dvoma a troma zároveň. Taktiež 
vieme, že prirodzené číslo je deliteľné dvoma práve vtedy, 
keď končí na číslicu 0, 2, 4, 6 alebo 8. A tiež vieme, že priro-
dzené číslo je deliteľné troma práve vtedy, keď je jeho ciferný 
súčet deliteľný troma. Postupne rozoberieme jednotlivé mož-
nosti poslednej cifry hľadaných čísel.

Ak sa číslo končí na 0 a obsahuje dve jednotky, jeho mi-
nimálny ciferný súčet je 2. Aby bol deliteľný troma, môže 
to byť len 3, 6 a 9, pretože maximálny ciferný súčet tohto 
čísla je 9 2 11+ = . Ak by bol tento ciferný súčet 3, tak štvr-
tou cifrou by musela byť jednotka, čo nie je možné, preto-
že toto číslo obsahuje vo svojom desiatkovom zápise práve 
dve jednotky. Ak budeme uvažovať o cifernom súčte 6, tak 
štvrtou cifrou bude 4. Keďže ju môžeme umiestniť na miesto 
desiatok, stoviek aj tisícok, dostávame tri prípustné možnos-
ti (4 110, 1 410, 1 140). Ciferný súčet 9 nás dovedie opäť 
k trom možnostiam, pretože štvrtou cifrou potom bude 7 a tú 
môžeme umiestniť opäť na tri miesta (7 110, 1 710, 1 170). 
Pre koncovú cifru 0 sme teda dostali 6 možností.

Ak sa číslo končí na 2 a obsahuje dve jednotky, jeho mi-
nimálny ciferný súčet je 4 a maximálny ciferný súčet je 13, 
pretože 1 1 2 9 13+ + + = . Prípustné hodnoty ciferného súčtu 
potom sú 6, 9, 12, ktoré vedú k štvrtej cifre 2, 5, resp. 8. Pre 
každú hodnotu dostaneme opäť po tri možnosti, teda spolu 
9 možností (2 112, 1 212, 1 122, 5 112, 1 512, 1 152, 8 112, 
1 812, 1 182).

Ak sa číslo končí na 4 a obsahuje dve jednotky, jeho mi-
nimálny ciferný súčet je 6 a maximálny ciferný súčet je 15, 
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pretože 1 1 4 9 15+ + + = . Prípustné hodnoty ciferného súčtu 
potom sú 6, 9, 12, 15, ktoré vedú k štvrtej cifre 0, 3, 6, resp. 9. 
Pre cifru 0 dostávame len dve možnosti, pretože štvorciferné 
číslo nemôže začínať nulou (1 014, 1 104). Ak sa bude štvrtá 
cifra rovnať 3, 6 alebo 9, dostaneme opäť po tri možnosti 
(3 114, 1 314, 1 134, 6 114, 1 614, 1 164, 9 114, 1 914, 1 194). 
Dostávame tak, že ak sa číslo končí na 4, existuje 11 vyhovu-
júcich možností.

Ak sa číslo končí na 6 a obsahuje dve jednotky, jeho mi-
nimálny ciferný súčet je 8 a maximálny ciferný súčet je 17, 
pretože 1 1 6 9 17+ + + = . Prípustné hodnoty ciferného súč-
tu potom sú 9, 12, 15, ktoré vedú k štvrtej cifre 1, 4, resp. 
7. Hodnota 1 nevyhovuje, pretože by naše štvorciferné čís-
lo obsahovalo tri jednotky, čo nie je prípustné. Pre hodnoty 
4 a 7 dostaneme opäť po tri možnosti, teda spolu 6 možností 
(4 116, 1 416, 1 146, 7 116, 1 716, 1 176).

Ak sa číslo končí na 8 a obsahuje dve jednotky, jeho mini-
málny ciferný súčet je 10 a maximálny ciferný súčet je 19, 
pretože 1 1 8 9 19+ + + = . Prípustné hodnoty ciferného súčtu 
potom sú 12, 15, 18, ktoré vedú k štvrtej cifre 2, 5, resp. 8. Pre 
každú hodnotu dostaneme opäť po tri možnosti, teda spolu 
9 možností (2 118, 1 218, 1 128, 5 118, 1 518, 1 158, 8 118, 
1 818, 1 188).

Spolu dostávame, že existuje 6 9 11 6 9 41+ + + + =  štvor-
ciferných prirodzených čísel, ktorých desiatkový zápis obsa-
huje 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.

Riešenie: Predstavme si, že Paľko poskladal do štvorca min-
ce, ktoré má. Zostalo mu 30 centov a keďže sú to dvojcento-
vé mince, zostalo mu 30 2 15: =  mincí. Teraz by chcel tento 
štvorec zväčšiť tak, aby mu vznikol štvorec so stranou o 1 
dlhšou. K pôvodnému štvorcu priložil tých 15 mincí, čo mu 
predtým zostalo, ale ešte stále mu chýbalo 32 2 16: =  mincí. 
Teda na to, aby zväčšil stranu štvorca o 1, potrebuje spolu 
15 16 31+ =  mincí. 

Akým spôsobom tie mince prikladal? Musel doložiť min-
ce z dvoch susedných strán pôvodného štvorca (napr. zhora 
a sprava) a ešte musel položiť jednu mincu do pravého horné-
ho rohu. K stranám štvorca teda prikladal 31 1 30− =  mincí. 
Mincí, ktoré priložil sprava, je rovnako veľa ako mincí, kto-
ré prikladal zhora (štvorec má všetky strany rovnako dlhé). 
Z jednej strany teda priložil 30 2 15: =  mincí, čiže aj pôvod-
ný Paľkov štvorec mal stranu dlhú 15 mincí.

Paľko mal toľko mincí, koľko potreboval na vytvorenie pô-
vodného štvorca (čiže 15 15 225⋅ =  mincí) plus ešte 15 min-
cí, ktoré mu zostali, keď vytvoril pôvodný štvorec. Takže 
spolu mal 225 15 240+ =  mincí.

Iné riešenie: Označme si x dĺžku strany štvorca, ktorý Paľ-
ko poskladal, keď mu zostalo 15 mincí. Koľko mal Paľko 
mincí? Toľko, koľko potreboval na vytvorenie tohto štvorca 

(čiže x x×  mincí) plus ešte tých 15 mincí, ktoré mu zosta-
li. Počet Paľkových mincí sa dá vyjadriť ešte aj inak. Keby 
urobil štvorec so stranou o 1 väčšou (teda so stranou x +1), 
potreboval by na to 

x x x+( )⋅ +( )= +( )1 1 1 2

mincí. Ale na to mu chýbalo ešte 16 mincí, čiže mal 
x+( ) −1 162  mincí. To môžeme zapísať do rovnosti:

x x2 215 1 16+ = +( ) − .
Odčítaním x2  od oboch strán rovnice dostávame lineárnu 

rovnicu
15 2 15= −x ,

z ktorej už ľahko dostaneme, že x =15.
Strana pôvodného štvorca mala 15 mincí a Paľko mal 

15 15 2402 + =  mincí.

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.

Riešenie: Keďže funkcia f je spojitá a rovnica f x x( )=  
nemá riešenie, tak musí pre všetky reálne čísla x platiť buď 
f x x( )<  alebo f x x( )> . Bez ujmy na všeobecnosti pred-

pokladajme, že platí f x x( )< . Potom platí aj
f f x f x x( )( )< ( )< ,

a teda rovnica f f x x( )( )=  nemá reálne riešenie, čo sme 
chceli dokázať.

Dve úlohy na leto

1. Určte, koľko je možností pridelenia štyroch študentov na 
preskúšanie trom učiteľom, ak požadujeme:
a) aby každý študent bol preskúšaný aspoň jedným učiteľom;
b) aby každý študent bol preskúšaný práve jedným učiteľom;
c) aby každý učiteľ preskúšal aspoň jedného študenta,
d) aby každý učiteľ preskúšal práve jedného študenta.

2. V roku 2007 súčet prvého dvojčíslia a posledného dvoj-
číslia roku narodenia jedného matematika vyjadril jeho vek. 
V ktorom roku 20. storočia sa tento matematik narodil?
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li nesprávnym poľnohospodárskym postupom v okolí bola 
jaskyňa v minulosti zaplavovaná, po ničivej búrke v roku 
1977 sa dokonca uvažovalo o trvalom uzatvorení Domice 
kvôli rozsiahlym škodám. Vybudovaním vstupného areálu sa 
predišlo záplavám, jaskyňu však naďalej ohrozujú organické 
látky z polí, ktoré sa dostávajú do jaskyne a menia chemické 
zloženie vody. 

Pre jaskyne Slovenského krasu a najmä pre jaskyňu Domi-
ca sú typické tzv. pramienkové kvaple, ktorých vznik nie je 
dodnes úplne objasnený. Sú vytvorené malými pramienkami 
vodných roztokov, ktoré pritekajú do jaskyne zvyčajne pod 
veľkým tlakom a vyvierajú z puklín v stenách, strope aj dne 
jaskynných chodieb. Okolo takejto pukliny sa najprv vytvo-
ria sintrové valy, ktoré sa zlepia a takmer uzatvoria pramie-
nok vody. Vo vnútri však vznikne kapilárny systém, ktorým 
sa voda dostáva k zlepeným okrajom, na ktorých útvar rastie 
vyzrážaním vápenca z vody vytekajúcej z kapiláry a prelie-
vajúcej sa cez steny valu. Môžu tak vzniknúť až niekoľko-
metrové dvojice platní hrubých 1 cm, ktoré sú zlepené iba na 
okrajoch. Tie sa nazývajú štíty. Bubon vzniká vtedy, ak na štít 
priteká voda aj zhora, alebo samotná kapilárna voda vytvára 
stalaktity. 

Pramienkové kvaple v Majkovom dóme

Ďalšou formou sú tzv. stegamity, pramienkové útvary vy-
rastajúce z jaskynného dna, vtedy tvoria útvary pripomínaj-
úce smútočné vŕby, alebo z kolmých stien vo forme „anjel-
ských krídel“. Voda vytekajúca z kapiláry steká po stenách 
stegamitu v smere gravitácie a vytvára na platniach ďalšie 
vrstvy sintra. Anjelské krídla, Smútočnú vŕbu aj sintrový bu-
bon pomenovaný Svokrin jazyk je možné vidieť v jaskyni 

V období 6 000 až 4 000 rokov pred naším letopočtom pokrý-
vali Slovensko husté listnaté, najmä dubové a brestové, lesy 
a priemerná teplota bola približne o 2 °C vyššia ako v súčas-
nosti. Bolo to obdobie mladšej doby kamennej, tzv. neolitu, 
ktoré so sebou prinieslo veľké zmeny – ľudia sa prestali ži-
viť lovom zveri a zberom plodov a namiesto toho sa začali 
venovať poľnohospodárstvu, čiže pestovaniu rastlín a chovu 
domácich zvierat. To bolo spojené aj so zmenou životného 
štýlu, pretože ľudia sa usadili v osadách, mohli mať viac detí 
v kratších intervaloch a okrem kamenných a jednoduchých 
drevených nástrojov začali vytvárať hlinenú keramiku. 

Na severovýchode Maďarska a juhovýchode Slovenska sa 
približne 5 000 rokov pred naším letopočtom rozšírila tzv. 
bukovohorská kultúra (ich názov vznikol podľa pohoria Bu-
kové vrchy v severnom Maďarsku), ktorá potom z nezná-
mych príčin záhadne zanikla. Práve títo ľudia často obývali 
jaskyne a v ich okolí sa venovali poľnohospodárstvu. Me-
dzi ich obydlia patrili aj jaskyňa Domica a Jasovská jasky-
ňa – ďalšie dve jaskyne sprístupnené Správou slovenských 
jaskýň zapísané v zozname svetového prírodného dedičstva  
UNESCO v rámci spoločného slovensko-maďarského pro-
jektu Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu. 

Na hranici s podsvetím

Podľa gréckej mytológie rieka Styx, v preklade z gréčtiny 
nenávisť, tvorí hranicu medzi svetom a podsvetím. Ten, koho 
prievozník Cháron prevezie cez Styx, sa už nikdy nedostane 
späť medzi živých. Na Slovensku je možné plavbu po rie-
ke Styx nielen zažiť, ale aj prežiť počas prehliadkovej trasy 
v jaskyni Domica. Domica je najväčšia jaskyňa Slovenského 
krasu a spolu s jaskyňou Čertova diera, s ktorou sú prepoje-
né, dosahuje dĺžku vyše 5 km. Tieto dve jaskyne sú navyše 
prepojené s jaskyňou Baradla v Maďarsku a spolu vytvárajú 
celok dlhý až 25 km.

Jazierka Rímske kúpele vytvorené podzemným tokom Styxu

Jaskyňa Domica bola vytvorená v druhohorných vápen-
coch činnosťou podzemných tokov Styxu, Domického poto-
ka a ich menších prítokov. Všetky tieto toky sú v súčasnosti 
len občasné a slúžia najmä na odtok zrážkovej vody. Kvô-
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Kvapľová výzdoba

Jasovská jaskyňa vznikla v druhohorných vápencoch a do-
lomitoch činnosťou bývalého podzemného toku rieky Bodvy. 
V súčasnosti už Bodva jaskyňou nepreteká. Z krasovej vý-
zdoby sa v jaskyni nachádzajú napríklad pagodovité stalag-
mity, brčkovité stalaktity a tiež mohutné kamenné vodopády, 
ktoré sú zvyčajne už odumreté a zvetrávajú do siva. Okrem 
toho je jaskyňa zaujímavá aj tým, že v nej zimuje 19 druhov 
netopierov z celkového 24 druhov žijúcich na území Sloven-
ska. V minulosti v jaskyni dokonca žil jaskynný medveď aj 
jaskynná hyena. 

Vchod do Kováčskej siene

Jaskyňa sa nachádza na západnom okraji obce Jasov neďa-
leko Moldavy nad Bodvou. Do Jasova sa dá dostať aj autobu-
som, kto však príde autom, zaparkuje na parkovisku, ktoré sa 
nachádza asi 100 metrov od jaskyne. Otvorená je každý deň 
okrem pondelka od 1. apríla do 31. októbra. 

Lenka Veselovská
Fotografie: Michal Rengevič (2, 5), Wikipedia Commons (1, 3, 4)

Domica. V tejto jaskyni žije až 16 druhov netopierov, ktoré 
prispeli k vzniku ďalšieho typu „jaskynných útvarov“ – gu-
ánových hrncov, ktoré vznikli chemickým pôsobením neto-
pierieho trusu guána na sintrové útvary. Domica je tiež za-
písaná do Ramsarského zoznamu mokradí medzinárodného 
významu ako unikátna podzemná mokraď, kde žije viacero 
vzácnych jaskynných bezstavovcov. 

Pramienkové kvaple

Okrem prírodných krás má jaskyňa aj archeologickú hod-
notu vďaka mnohým nálezom z mladšej doby kamennej, ako 
sú napríklad kolové jamy obydlí, črepy hlinenej keramiky, 
kamenné nástroje ako sekerky, nože a kliny, kostené šípy, 
hrebeň, udica a pozostatky tkáčskeho náradia. Neskôr bol 
vchod do jaskyne zasypaný a do jej rozsiahlych podzemných 
priestorov potom prvýkrát prenikli ľudia až v roku 1926. 
Okrem archeologických nálezov je možné v jaskyni vidieť aj 
nástenné kresby uhľom s posvätným významom. 

Jaskyňa sa nachádza asi 10 km juhovýchodne od obce Ple-
šivec medzi Rožňavou a Tornaľou. Sú v nej možné tri pre-
hliadkové trasy – krátka (780 m), dlhá bez plavby (1180 m) 
a dlhá s plavbou (930 m, plavba tvorí 150 m). Parkovisko pre 
autá je pri jaskyni, ale dá sa k nej dostať aj autobusom, pri-
čom treba vystúpiť na zastávke Kečovo, Domica. Otvorená je 
každý deň okrem pondelka počas celého roka okrem januára. 

„Mníšska“ jaskyňa

História Jasovskej jaskyne v ničom nezaostáva za Domicou. 
Archeologické nálezy ukazujú, že bola rovnako ako Domica 
osídlená v mladšej dobe kamennej bukovohorskou kultúrou, 
a potom aj v dobe bronzovej, staršej železnej a rímskej. Tra-
duje sa, že jaskyňu potom objavil nejaký mních z rádu pre-
monštrátov v Jasove a obyvatelia kláštora a obce ju využívali 
ako útulok v čase nebezpečenstva, o čom svedčí množstvo 
nápisov a kresieb. Napríklad nápis z roku 1452 hovorí o ví-
ťazstve vojska Jána Jiskru z Brandýsa nad vojskom Jána Hu-
ňadyho v bitke pri Lučenci – je to najstaršia písomná zmienka 
v jaskyniach na Slovensku. 

Jaskyňu potom sprístupnil verejnosti predstavený rádu 
mníchov premonštrátnikov v roku 1846 a stala sa tak pr-
vou sprístupnenou slovenskou jaskyňou. Vtedy bolo možné 
s fakľou prejsť priestory dlhé asi 250 metrov. Ďalšie časti 
jaskyne boli objavené v 20-tych a 30-tych rokoch 20. storo-
čia a v súčasnosti má prehliadková trasa 720 metrov a treba 
počas nej prekonať 339 schodov. 
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Hráč na juhu po priamočiarej dražbe (1 BT – 3 BT) potre-
buje na splnenie záväzku získať deväť zdvihov. 

Výnos západu je štandardný – srdcový kráľ – z jeho najdlh-
šej farby. Partner hlavného hráča vyloží svoje karty na stôl, 
na čo hlavný hráč na juhu začne plánovať zohrávku.

Vidí, že dostal ten najnebezpečnejší výnos – má iba jednu 
zádrž (eso) a hrozí mu, že keď ju už nebude mať, súperi si 
zoberú zvyšné srdcia. Pretože nevidí karty súperov, nemôže 
vedieť z akej dlhej farby bol srdcový kráľ vynesený. Je mu 
však jasné, že proti beztromfovému záväzku sa obvykle vy-
náša z dlhej farby. Pokiaľ by to bolo iba zo štyroch kariet, bol 
by bez problémov, pretože srdcia by boli delené 4:4 a v ta-
kom prípade je záväzok v bezpečí (odovzdá iba tri srdcia 
a prípadne jedno káro, ak má kárového kráľa východ). Ale 
ako postupovať, ak má západ v srdciach päť alebo aj viac ka-
riet? Keď sa súperi neskôr opäť dostanú do ruky (môže to byť 
napríklad kárový kráľ, pretože kára bude musieť hlavný hráč 
skôr či neskôr rozohrať), stiahnu si zvyšné srdcia a týchto päť 
zdvihov porazí dobre vydražený záväzok.

Svoj plán začne počítaním svojich istých zdvihov (naj-
vyššie karty). Má ich iba šesť (A, K v pikách, esá v srdciach 
a kárach a A, K v trefoch). Vidí, že ďalšie tri, ktoré sú po-
trebné na splnenie záväzku 3 BT, môže získať iba vo svo-
jich dlhých kárach. Pokiaľ by bol chýbajúci kárový kráľ na 
západe, bude ho možné vyimpasovať – v tom prípade by bol 
záväzok pevný (získal by až 10 zdvihov).

Dobrý bridžista však vždy má na pamäti známy Murphyho 
zákon: „Keď sa niečo zlé môže prihodiť, tak sa i prihodí,“ 
a preto musí vždy počítať aj s možnosťou, že impas nesedí. 
Ak je kárový kráľ na východe, teda má ho nesprávny súper 
(ako na diagrame), dostane sa ním do ruky, vráti srdce a ka-
tastrofu už nič neodvráti.

Preto kľúčovým momentom v plánovaní tejto zohrávky 
je vytvoriť situáciu, aby východ už nemohol vyniesť srdce, 
keď sa dostane do zdvihu, V takomto prípade najlepšie po-
máha technika prepúšťania zdvihov. Jej základnou ideou je 
nezobrať ihneď zdvih (prepustiť ho), ak je to potrebné, urobiť 
to isté i v ďalšom kole a svoj istý zdvih zrealizovať až vtedy, 
keď konkrétny súper už nemá žiadnu kartu v kritickej farbe.

V tomto rozdaní juh nezoberie vyneseného srdcového krá-
ľa, rovnako nezoberie ani druhýkrát (pravdepodobne srdcovú 
dámu) a svoje eso pridá až v treťom kole sŕdc, čím vymaže 
z ruky východu posledné srdce. Teraz už juh môže vykonať 
kárový impas (dáma z ruky a malá karta zo stola) bez obáv; 
aj keď bude neúspešný, východ už srdce nemá. Každú inú 
kartu hlavný hráč zoberie a zinkasuje štyri kára, dve piky, 
dva trefy a srdce, čo je spolu deväť zdvihov potrebných na 
splnenie záväzku.

Plánovanie tromfového záväzku

V tomto type zohráva špeciálnu úlohu tromfová farba. Tá 
umožňuje hlavnému hráčovi navyše vykonať tri dôležité ope-
rácie:

– odobrať tromfy súperom (aby nemohli prebíjať),
– zabrániť odohraniu dlhej farby súperov,
– získať zdvihy prebitkami.

Bridž Bridž

V tomto pokračovaní nášho seriálu nadväzujeme na článok 
o zohrávke z jedenásteho čísla časopisu, v ktorom ste sa zo-
známili s tromi základnými technikami získavania zdvihov. 

Keď súper vynesie svoju prvú kartu a partner vyloží svoje 
karty na stôl, vy si ako hlavný hráč musíte uvedomiť, že už 
prvé pridanie karty často rozhoduje o osude záväzku. Vaše 
úspechy budú úplne závisieť od toho, ako si naplánujete svo-
ju zohrávku. Predovšetkým si musíte spočítať svoje isté zdvi-
hy a rozhodnúť sa, aké prostriedky použijete, aby ste získali 
ich potrebný počet (vypracovanie farby, impas, expas, prebit-
ky a iné techniky, o ktorých ešte bude reč).

Ako viete, sú dva typy záväzkov a každý z nich má charak-
teristické rysy, ktoré je potrebné rešpektovať.

Plánovanie beztromfového záväzku

Pri plánovaná beztromfového záväzku si najprv spočítate 
svoje isté zdvihy a tie chýbajúce hľadáte vo farbách, v kto-
rých máte najväčšiu šancu na ich vypracovanie. Prakticky 
máte iba dve základné možnosti – získať ich na nižšie honé-
ry (impas, expas) a na diaľkové zdvihy (obe sme rozoberali 
v článku Zohrávka).

Dlhé farby (tie, ktoré majú minimálne päť kariet) u vydra-
žiteľa i u súperov sú rozhodujúce pre splnenie i porazenie 
záväzku. Prakticky ide o akési preteky, ktorá strana si skôr 
vypracuje svoju najlepšiu farbu. Dlhá farba súperov je veľ-
kou hrozbou pre hlavného hráča, čo musí zohľadniť vo svo-
jom pláne zohrávky. Rozhodujúce je, aby sa ten zo súperov, 
ktorý ju vlastní, nedostal do ruky, keď už zohrávajúci nemá 
zádrž. Zádržou je obvykle honér, ktorý je schopný zabrániť 
rýchlemu odohraniu dlhej farby obrancov. 

Ak hlavný hráč vidí, že nemôže súperom zabrániť, aby si 
svoju farbu vypracovali, môže často svoj záväzok zachrániť, 
ak sa mu podarí prerušiť komunikáciu medzi rukami obran-
cov. Jednou z najčastejšie používaných metód je tzv. prepúš-
ťanie, ktoré spočíva v tom, že hlavný hráč zoberie zdvih až 
vtedy, keď ten zo súperov, ktorý bol v kritickej farbe kratší, 
už nebude mať v nej žiadnu kartu, a teda keď sa neskôr do-
stane na zdvih, už ju nebude môcť vyniesť a dokončiť tak 
dielo skazy.

Pozrime sa, ako sa to, čo bolo v predchádzajúcich riadkoch 
povedané, realizuje v praxi.

PLÁNOVANIE ZOHRÁVKY
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Bridž Bridž

Vidí tiež, že ak chce záväzok splniť, musí získať 10 zdvi-
hov. Teda mu neostáva iné ako dúfať, že tromfy sú 2:2 a musí 
nájsť spôsob, ako sa zbaviť stratového kára. Vidí, že to bude 
možné, ak ho z ruky zahodí na vysoké srdcia stola, a teda na 
tom založí svoj plán.

Lordov syn preto kárového kráľa zobral esom a odohral 
srdcové eso a dolníka. Prešiel na stôl pikovým esom a na srd-
cového kráľa víťazoslávne odhodil z ruky károvú sedmičku. 
Jeho nadšenie západ schladil tým, že toto tretie srdce prebil 
tromfom. A to bol štvrtý a porážajúci zdvih.

K vydedeniu by nedošlo, keby rešpektoval nasledujúce pra-
vidlo: Pri zohrávaní farebného záväzku odoberte súperom čo 
najskôr tromfy, aby nemohli prebiť vaše vysoké karty v bočnej 
farbe.

Pokiaľ budete zohrávať toto rozdanie vy, určite sa rozhod-
nete pre iný plán. Keďže ide o farebný záväzok, budete toto 
pravidlo rešpektovať, a preto najprv odohráte eso a kráľa 
v tromfoch a až potom prejdete na srdcia, na ktoré už bez 
nebezpečenstva prebitia vysokej karty súperom zhodíte káro. 

Ak sa tromfy delia 3:1 a dáma nevypadne, už síce záväzok 
nesplníte, ale aj vtedy pokračujete v srdciach, aby ste nepadli 
až dvakrát. Už nebude vadiť, ak vám tretie srdce, na ktoré si 
zahodíte stratovú kartu, súperi prebijú najvyšším tromfom, 
pretože je i tak ich istým zdvihom. 

Veľmi často sa ocitnete v situácii, že si prípadné stratové 
karty nemôžete odhodiť na inú farbu, ale budete mať šancu 
prebiť ich tromfom, pokiaľ ste v danej farbe na stole krátky. 
A to je prípad, keď rýchle vytromfovanie neuplatníte ihneď, 
pretože platí i iné pravidlo: Ak tromfy potrebujete na likvi-
dáciu stratových zdvihov (prebitie na stole, ochrana pred 
odohraním farby súperov), tromfovanie odložte, prípadne vy-
tromfujte iba čiastočne. Tým umožníte svojim tromfom, aby 
dokončili „svoju prácu“.

Pokiaľ náš seriál sledujete pozorne, s takouto hrou ste sa 
už stretli článku Zohrávka v časti Prebitkové zdvihy. Pozri-
te si toto rozdanie ešte raz, pretože uvedený štýl zohrávania 
tromfových záväzkov je veľmi častý. A nezabúdajte: Dobrý 
plán – dobré výsledky!

Otestujte sa

V budúcom pokračovaní nášho seriálu si povieme niečo 
o bezpečnej zohrávke. Pokiaľ ste pozorne sledovali doterajšie 
články, iste dokážete v predstihu rozriešiť tieto dva problé-
my: Ste hlavný hráč a v oboch prípadoch zohrávate srdcový 
záväzok. Toto je vaša tromfová farba:

     
Ktorú kartu vynesiete ako prvú, aby ste pri akomkoľvek 

rozložení sŕdc u súperov:
1) v prvom prípade nestratili ani jeden zdvih,
2) v druhom prípade nestratili viac ako jeden zdvih?

Ivan Tatranský

Uvedené efekty môžete v plnej miere dosiahnuť iba v takej 
tromfovej farbe, v ktorej máte viac kariet ako súperi. Roz-
diel v ich počte musí byť taký, aby ste až do konca zohrávky 
mali tromfovú prevahu (kontrolu). Ak ju stratíte a niektorý 
z obrancov bude mať viac tromfov ako vy, svoj záväzok prav-
depodobne nesplníte. Aj preto sa odporúča, aby ste mali na 
linke aspoň osem tromfov, pretože potom súperových päť už 
zvyčajne stihnete zlikvidovať a navyše sa vám často podarí 
po odohraní prvých troch tromfov vypracovať si dva až tri 
diaľkové zdvihy. 

A ešte jednu praktickú poznámku. Prebíjať svoje malé kar-
ty tromfmi má zmysel iba vtedy, keď ho uskutočňujete v tej 
ruke, ktorá ich má kratšie. S dlhšími je to bez efektu (pokiaľ 
na to nie sú zvláštne dôvody – ale o tom až neskôr), pretože 
prebíjate kartami, ktoré budú i tak vaše (sú to vlastne diaľ-
kové zdvihy). Navyše nie je dobré, ak sa v dlhších tromfoch 
príliš skrátite – budete ich často potrebovať na to, aby ste 
súperom zabránili odohrať si ich dlhú farbu.

Pri plánovaní tromfovej hry, podobne ako pri beztromfo-
vej hre, si najprv spočítajte isté zdvihy, aby vám bolo jasné, 
koľko ich potrebujete vyrobiť na splnenie záväzku. Je dôle-
žité si uvedomiť koľko zdvihov môžu získať súperi. Sú to 
tzv. stratové zdvihy. Musíte sa rozhodnúť, aké kroky treba 
podniknúť, aby ste hroziacu stratu eliminovali. Záchranu naj-
častejšie hľadajte v ich prebití tromfom alebo v odhodení na 
inú farbu.

Keď máte základnú analýzu vykonanú, musíte svoj plán 
doplniť i o postup, ako naložiť s tromfmi. Spôsob, ako ich 
hráč dokáže využiť, je meradlom úrovne jeho hry. Tromfy je 
najvýhodnejšie rozohrávať čo najskôr, aby ste ich čo najviac 
(najlepšie všetky) odobrali súperom, aby nimi nemohli prebiť 
zdvih, ktorý by ináč patril vám.

Traduje sa anekdota, že istý lord vydedil svojho syna iba 
preto, že včas nevytromfoval. Možno to bolo nasledujúce 
rozdanie:

Súperi si proti záväzku 4♠ najskôr odohrali tri trefy (♣K, 
♣Q a ♣A) a v štvrtom kole zmenili na kára – východ zahral 
kárového kráľa. Hlavný hráč si medzitým spočítal svoje stra-
tové zdvihy. Tri v trefoch už odovzdal a navyše hrozí ešte 
strata kárového a možno aj v tromfoch, ak sú nepriaznivo 
delené (3:1 – ak netrafí impas na správnu stranu, prípadne 
aj 4:0). 
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Vedeckým poznaním zušľachťovať

Zmyslové pocity sú pre naše 
vedomie znakmi a je prene-
chané nášmu umu, aby sa na-
učil porozumieť ich významu... 
Nestačí poznať fakty. Veda 
vzniká až vtedy, keď odhalíme 
ich zákony a príčiny... Príro-
dovedecké hypotézy sú pokusy 
nájsť zákony majúce význam 
siahajúci ďalej, než to dovoľu-
jú bezprostredné pozorovania. 
Pochopil, že veda a umenie 
prispievajú k civilizácii ľud-
stva. Vedel, že uvažovanie 
nemá byť odtrhnuté od úda-
jov zmyslových orgánov, lebo 
skutočnosť a jej poznávanie tvoria celok. Hermann Ludwig 
Helmholtz (31. 8. 1821 – 8. 9. 1894), nemecký fyzik a fy-
ziológ, silná osobnosť s mnohostrannými, vedeckými i kul-
túrnymi záujmami, uznal, že znalosť zákonov prírodných 
procesov je čarovným kľúčom, ktorý otvára možnosť spo-
lupracovať s prírodou. Práca pre vedu je nevyhnutne prácou 
pre všeobecné ciele celého ľudstva, pre ciele, ktoré nie sú 
ohraničené na jednotlivé indivíduum, ani na jeden národ, ani 
na časť sveta, ale z práce jednotlivca robia nevyhnutne prácu 
pre ciele ľudstva a pre ich chápanie.

Študoval, skúmal, formuloval

Vyštudoval medicínu, stal sa vojenským lekárom. V kasár-
ňach si zriadil malé fyzikálno-fyziologické laboratórium. 
Neskôr začal učiť anatómiu v Berlíne a stal sa profesorom 
fyziológie v Königsbergu, neskôr aj v Bonne a Heidelbergu. 
V roku 1871 bol povolaný na miesto profesora fyziky v Berlí-
ne. Živo komunikoval s vedcami svojej doby. Jeho priateľmi 
boli Tyndall, Faraday, Stokes, Huxley, Joule. U neho študo-
vali Sečenov, Kovalevská, H. Hertz. Všetkých vychovával 
k vedeckej rozvážnosti a sebakritike.

Hermann Helmholtz napísal okolo 220 vedeckých publi-
kácií. Priekopnícke práce pripravil v elektromagnetizme, 
hydrodynamike, termodynamike, optike i akustike. Riešil 
úspešne problémy elektrodynamiky i elektrochémie. Položil 
základy teórie vírivých pohybov kvapaliny, rozvinul uplat-
nenie integrálnych rovníc hydrodynamiky. Vypracoval štúdie 
o axiómach geometrie a konštruktívnej výstavbe matematiky. 
Skúmal hraničné problémy fyziológie zmyslových orgánov 
a psychológie. Úspešne spájal fyziológiu s fyzikou. Odha-
lil činnosť neurónov a rýchlosť 
šírenia vzruchov z podráždenia. 
Vynašiel očné zrkadlo na pozo-
rovanie sietnice oka, rozvinul 
teóriu priestorového a farebného 
videnia i vnímania zvuku.

Formuloval univerzálny zákon zachovania a premeny ener-
gie, spracoval jeho matematické vyjadrenie a ukázal jeho 
platnosť vo vtedy známych fyzikálnych javoch. Rozvinul ma-
tematicky formulované vzťahy medzi zákonmi tepla, elektri-
ny a chemických javov. V štúdiu matematiky videl možnosť 
istoty usudzovania a uplatňovania vedomej logickej aktivity 
nášho ducha v najrýdzejšej a najdokonalejšej forme. Chcel 
podať obsahovú interpretáciu počítania a merania. Počítanie 
je proces, ktorý sa zakladá na tom, že vieme podržať v pamäti 
poradie, v akom akty vedomia časovo po sebe nasledovali. 
Vybádal v mnohých vedeckých oblastiach to podstatné, vedel 
to exaktne spracovať i matematicky zdôvodniť.

Premýšľal, zdôvodňoval, filozofoval

Systematicky sa zamýšľal nad 
filozofickými otázkami teórie 
poznania. Napísal prácu o vzťa-
hu prírodných vied k celému 
vedeckému systému. Snažil sa 
o jednotu vedeckého i umelec-
kého sveta. Uznával, že pozná-
vanie prebúdza a zveľaďuje naj-
jemnejšie sily ľudského ducha. 
Zdravú rovnováhu duševných síl 
umožňuje aj spojenie rozličných 
vied. Treba však požadovať bez-
podmienečný rešpekt pred faktami, ich vytrvalé zhromažďo-
vanie s určitou nedôverou k zmyslovému zdaniu a snahou 
vyhľadávať príčinné vzťahy. Všetko, čo nám dáva informácie 
o prírodných silách alebo o silách ľudského ducha, je cenné 
a môže vo vhodnom čase priniesť úžitok, a to obyčajne na 
takom mieste, kde by sa to najmenej očakávalo.

Bol rozhľadeným mysliteľom, ktorý rešpektoval výsledky 
prírodných vied aj vo vzťahu k človeku. Všetko prezrádza 
stopy vlády ducha, ľudský intelekt spoznáva poriadok sveta. 
Skutočný svet, príroda, ľudský život sú prejavom tvorivého 
ducha. Je našou úlohou nachádzať a premýšľať myšlienky 
stvoriteľa. Problematika vzťahu rozumu ku 
skutočnosti vyžaduje vnútornú dôslednosť 
nášho myslenia. Mnoho vecí je úžasných, 
nič však úžasnejšie nad mysliaceho člo-
veka. Ľudstvo potrebuje prejsť prísnejšou 
školou myslenia. Z Goethovho Fausta znie 
mystický chór: Všetko pominuteľné je iba 
podobenstvo.

Nič nás neoživuje väčšmi, než keď sme nútení napínať všet-
ky sily, aby sme si vydobyli uznanie takých ľudí, voči ktorým 
sami pociťujeme potrebu prejavovať im najvyššie uznanie. 
Hermann Helmholtz, úspešný prírodovedec, získal od J. C. 
Maxwella označenie intelektuálny gigant. Hipokrates už dáv-
no naznačil: Bohu podobný je lekár, ktorý je filozofom. Helm-
holtz ako lekár aj ako filozof obohatil vedecký pokrok.

Dušan Jedinák 

HERMANN LUDWIG HELMHOLTZ
MNOHOSTRANNOSŤ A UNIVERZALIZMUS

Osobnosti Osobnosti
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Nadaný pre štúdium

Od útleho veku som mal záujem o to, 
čo sa okolo mňa deje, čo je toho prí-
činou. Štvorročný som vedel čítať 
a skoro ihneď som sa ponoril do čí-
tania vedeckých kníh najrôznejšieho 
druhu... Otec ma uviedol do štúdia 
klasických a moderných jazykov aj 
do matematiky. Prírodné vedy som 
študoval, pretože som chcel. Jeden 
z najvýznamnejších vedcov 20. sto-
ročia, americký matematik Norbert 
Wiener (26. 11. 1894 – 18. 3. 1964), 
položil teoretické základy kybernetiky a vynaložil veľké úsi-
lie o jej oficiálne uznanie. Abstraktnú matematickú vedu ve-
del účinne používať na riešenie reálnych problémov vedecké-
ho a technického sveta. 

V knižke Kybernetika alebo Riadenie a prenos informácií 
v živom organizme a stroji odhalil a formoval zákonitos-
ti pre spracúvanie informácií. Objasnil podobnosť medzi 
systémom počítacích strojov a činnosťou nervovej sústavy. 
Ukázal význam princípu spätnej väzby pre systémy auto-
matickej regulácie, spoznal dôležitú úlohu plnohodnotných 
informácií v organizovaných systémoch. Ovládal desať 
jazykov, napísal viac než dvesto odborných príspevkov 
a 14 kníh.

Radosť z matematiky

Zaujímavým odkazom 
Norberta Wienera je po-
zvanie k matematickému 
štúdiu: Jednou z hlavných 
pohnútok, ktoré ma hnali 
do matematiky, bol neprí-
jemný pocit alebo dokon-
ca bolesť, ktorú som cítil, 
keď niečo v matematike 
nesúhlasilo, pokiaľ to ne-
bolo vyriešené. Až neskôr 
som pochopil, že treba po-
čítať aj s tým, čo nesúhlasí; postupne sa vec rozuzlí a potom 
je možné pokračovať... Čísla môžu mať kultúrnu a estetickú 
hodnotu, alebo môžu mať akýsi vzťah k takým pojmom, ako 
je krása, sila, nadšenie. Matematika je jedným z druhov ume-
nia... Tvorba matematikov nenachádza taký ohlas ako diela 
sochára alebo skladateľa. To je spôsobené tým, že vniknúť 
aspoň elementárne do podstaty matematiky je oveľa zložitej-
šie, než dosiahnuť nejaké uspokojenie z hudby... Matematika 
je veda mladých. Inak to ani byť nemôže, lebo práca v oblasti 
matematiky je gymnastika mozgu, ktorá vyžaduje úplnú pruž-
nosť a odolnosť mladosti... Najvyššie poslanie matematiky 
spočíva práve v tom, aby nachádzala skrytý poriadok v chao-
se, ktorý nás obklopuje.

Aj pre súčasnosť

Pre našu počítačovú éru môžu byť podnetné aj niektoré ďal-
šie Wienerove myšlienky:
• Samočinný počítač má práve takú hodnotu, akú kvalitu má 

človek, ktorý ho používa.
• Keď používame „rozumné stroje“, musíme my sami preja-

viť ešte viac rozumu a schopností, ako sme prejavili pred-
tým, kým sme ich nepoužívali. Ak však požadujeme „um“ 
od stroja, musíme od seba samých žiadať ešte viac rozumu.

• Dajte človeku, čo je ľudské, a počítaču to, čo je strojové.

V zápase sú víťazstvá i prehry

Vytrvalo sa zamýšľal nad zmyslom vedy a poznania vôbec. 
Príroda hrá čestnú hru. Sily, s ktorými sa vedec stretá, sú 
sily zmätku a nie sily vedomej zloby... Dôležité nie je víťaz-
stvo, ale zápas o poznanie... Veda je pokus vytvoriť ostrovček 
organizovanosti zoči-voči základnej tendencii prírody k cha-
osu. Je to bezočivosť voči bohom, ale zároveň aj železná ne-
vyhnutnosť, ktorú nám ukladajú... Vedec by mal byť hnaný 
takým neodolateľným tvorivým pudom, aby bol dokonca sám 
ochotný, ak nie je za svoju prácu platený, zaplatiť, aby mal 
možnosť ju konať... Disciplínou vedca je zasvätenie pravde... 
Nebojujeme o konečné víťazstvo v nekonečnej budúcnosti. 
Najväčšie možné víťazstvo je to, že človek je, že v bytí pokra-
čuje a že bol. Žiadna porážka nás nemôže pripraviť o úspech, 
že sme v určitom okamihu existovali, a to vo vesmíre, ktorý sa 
zdá byť voči nám ľahostajný.

Pravda i spravodlivosť

Zaoberal sa nielen matema-
tikou, kybernetikou a ich 
teoretickými i aplikačnými 
problémami, ale aj otáz-
kami filozofickými. Vedel, 
že poznanie súvisí s komu-
nikáciou, moc s riadením 
a hodnotenie s etikou. Nor-
bert Wiener spoznal, že človek nie je otrokom, ale tvorcom. 
Hlavnú úlohu vedcov videl v hľadaní skrytého poriadku 
v zdanlivom chaose prírody. Vedci nesú aj svoj podiel na mo-
rálnej zodpovednosti za výsledky svojej činnosti. Žijeme však 
v dobe, kedy formy do značnej miery nahrádzajú výchovný 
obsah, samotná túžba po poznaní sa zriedka pokladá za dôs-
tojný cieľ, pričom dnes sa získanie vyššieho vzdelania po-
važuje viac za záležitosť spoločenskej vážnosti ako za výraz 
nejakého hlbokého impulzu... Je už pokročilá doba a voľba 
medzi dobrom a zlom búcha na naše dvere.

Otec kybernetiky Norbert Wiener ponúkol nevšedné rieše-
nia i nové syntetické pohľady nielen na spôsob spracúvania 
informácií v riadiacich systémoch, ale aj na problémy hlboko 
ľudské a bytostne spoločenské. 

Dušan Jedinák

Osobnosti Osobnosti

NORBERT WIENER
KORMIDELNÍK ZÁPASU O POZNANIE
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Na nasledujúcich stranách vám prinášame správne riešenia 
úloh 2. série 4. ročníka našej korešpondenčnej súťaže. Opäť 
sme sa nevyhli odpisovaniu, čo stálo príslušných odpisova-
čov všetky body, ktoré by v tejto sérii získali.

Najlepšie opäť dopadli úlohy s krátkou odpoveďou – 
úspešnosť ich riešenia bola 87 %. Z úloh s postupom riešenia 
dopadli veľmi dobre 21. a 22. úloha – úspešnosť ich riešenia 
dosiahla až 81 %, resp. 79 %. Najťažšou úlohou bola úloha 
číslo 23 o Peťových kamarátoch s úspešnosťou 4 % a druhou 
najťažšou bola úloha o sopke číslo 25 s úspešnosťou 18 %. 
Celková úspešnosť v tejto druhej sérii dosiahla hodnotu 
64 %, čo je pekný nárast oproti prvej sérii.

Úspešným riešiteľom blahoželáme a posielame hodnotné 
vecné ceny.

Riešenia úloh s krátkou odpoveďou

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

Odpoveď: Kódex O lete vtákov Leonarda da Vinci sa venuje 
téme lietanie.

2. Do ktorej čeľade patrí pečeňovník trojla-
ločný? (1 bod)

Odpoveď: Pečeňovník trojlaločný patrí do 
čeľade iskerníkovité.

3. Aká je dĺžka Severomujského tunela? (1 bod)
Odpoveď: Severomujský tunel má dĺžku 15 343 metov.
Komentár: 1 bod bol udelený aj za odpoveď 15,3 km.

4. Uveďte, čo je najväčšou atrakciou Krásnohor-
skej jaskyne, ktorá bola donedávna zapísaná aj 
v Guinessovej knihe rekordov. (1 bod)

Odpoveď: Najväčšou atrakciou Krásnohorskej 
jaskyne je Kvapeľ rožňavských jaskyniarov.

5. Do akej dĺžky dorastajú sintrové brčká v Gomba-
seckej jaskyni? (1 bod)

Odpoveď: Sintrové brčká v Gombaseckej jaskyni 
dorastajú do dĺžky 3 metre.

6. Ako sa nazýva najvyššie položený tunel sveta? (1 bod)
Odpoveď: Najvyššie položený tunel sveta sa nazýva Fengu-
oshan.

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

Odpoveď: Katarínsku halu a Pôrodnú chodbu nájdeme v jas-
kyni Zlá diera.

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

Odpoveď: Celková úspešnosť riešiteľov v 1. sérii korešpon-
denčnej súťaže časopisu bola 55 %.

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)

Odpoveď: Samce kruživiek sa snažia oklamať samičky 
prázdnym obalom miesto darčeka a pária sa s nimi dovtedy, 
kým nerozbalia darček a nezistia, že je prázdny.

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

Odpoveď: Tunel Seikan spája ostrovy Hon-
šú a Hokkaidó.

11. Ktorá rastlina je známa pod názvom zaja-
čia kapusta? (2 body)

Odpoveď: Kyslička obyčajná je známa pod 
názvom zajačia kapusta.

12. Komu prisudzujeme nasledujúci 
citát: „Všetky vety, ktoré vyslo-
vím, musíte považovať za otázky 
a nie za tvrdenia.“? (2 body)

Odpoveď: Tento výrok vyslovil 
Niels Bohr.

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

Odpoveď: Tento nárast je spôsobený 
premieňaním samčieho hormónu tes-
tosterónu na ženský hormón estrogén, 
čo má za následok zmenu množstva 
vody v tele a pribúdanie tuku.

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

Odpoveď: V bridži sa počet kariet v rozohrávanej farbe pri 
štandardnom spôsobe signalizovania signalizuje pomocou 
kvantitatívneho signálu takto:
a) pridanie v poradí malá – veľká = nepárny počet;
b) pridanie v poradí veľká – malá = párny počet.

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

Odpoveď: Samčie kvety sú zla-
tožltej farby, vyrastajúce v súkve-
tiach – jahňadách. Samičie kvety 
sú drobné a podobajú sa na listo-
vé púčiky, ich typickým pozná-
vacím znakom sú červené blizny 
piestikov.

4. ROČNÍK KOREŠPONDENČNEJ SÚŤAŽE
VYHODNOTENIE 2. SÉRIE

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

Odpoveď: Najväčšie suchozem-
ské korytnačky na svete sú koryt-
načky slonie a môžeme ich nájsť 
na súostroví Galapágy.

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

Odpoveď: Parazitoidné osičky sa 
rozmnožujú tak, že dospelá samička 
nakladie vajíčka napríklad do zakuk-
lenej larvy muchy alebo do larvy mo-
týľa a vyliahnuté osičky potom kuklu 
či larvu zvnútra vyžerú.

18. Ktoré významné látky obsahujú kvetné 
úbory sedmokrásky obyčajnej? (3 body)

Odpoveď: Kvetné úbory sedmokrásky oby-
čajnej obsahujú horčiny, silicu, sliz, saponíny, 
organické kyseliny a flavonoidy.

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

Odpoveď: Leonardo da Vinci sa 
pri štúdiu a kopírovaní letu vtákov 
zaoberal dvomi hlavnými otázka-
mi. Prvou bol aktívny let, t. j. taký 
let, ktorý vznikne v dôsledku má-
vania krídlami. Druhá sa snažila 
vyriešiť manévrovanie na udrža-
nie rovnováhy počas letu v prípa-
de, že fúka vietor.

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

Odpoveď: Poniklec biely je trváca 
bylina, ktorá dorastá do výšky 10 až 
35 cm. Dobrým poznávacím znakom 
sú listy s dvojnásobne perovito de-
lenou 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 nachádzajú 
vo veľkom počte.

Riešenia úloh s postupom riešenia

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

Odpoveď: Cestomer je zariadenie určené na meranie vzdia-
lenosti. Vozík je ťahaný v teréne a meria pritom prejdenú 
vzdialenosť. Základom je veľké, zvisle uložené ozubené ko-
leso, ktoré prevádza pohyb kolies vozíka na ďalšie mechaniz-
my vnútri vozíka. Dôležitou súčasťou je veľké stredné kole-
so, 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 zásobní-
ka. Po prejdení celej trasy 
sa spočítali napadané ka-
mienky a podľa veľkosti 
kolesa sa vypočítala pre-
jdená vzdialenosť. Počas merania bolo treba priebežne do-
pĺňať kamienky do voľných jamôk, pretože v každej jamke 
mohol byť v danom okamihu iba jeden kamienok.

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

Odpoveď: Aragonit má rovnaké chemické zloženie ako kal-
cit zvyčajne vytvárajúci jaskynnú výzdobu – ide o dva rôzne 
minerály uhličitanu vápenatého CaCO3. Líšia sa však kryšta-
lickou štruktúrou a z toho vyplývajúcimi chemickými a fy-
zikálnymi vlastnosťami, ako napríklad vodivosť, tvrdosť či 
hustota. Aragonit je menej stabilný ako kalcit a predpokladá 
sa, že v závislos-
ti od podmienok 
ako teplota a tlak 
sa každý arago-
nit skôr či neskôr 
premení na kalcit. 
Môže to však trvať 
až sto miliónov ro-
kov.

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

Odpoveď: Na začiatku si uvedomíme, čo znamená priateľ-
stvo. Je to pomenovanie nejakého symetrického vzťahu me-
dzi dvomi rôznymi ľuďmi. Keďže v Petrovej triede je 29 žia-
kov, počet priateľov každého z nich je od 0 po 28. V prípade, 
že tam je človek, ktorý má 0 priateľov, nemôže tam byť člo-
vek, ktorý má 28 priateľov, a naopak. 

Predpokladajme teraz, že tam je človek, ktorý má 0 pria-
teľov. Keďže každý z Petrových spolužiakov má iný počet 
priateľov a počet priateľov je od 0 po 27 (možnosť 28 pria-
teľov sme vylúčili na základe vyššie uvedeného), tak každý 
z nich má toľko priateľov ako práve jedno z týchto čísel (sú 
navzájom rôzne). Peter musí mať už rovnaký počet priateľov 
ako niektorý jeho spolužiak. Označme spolužiakov číslami 0 
až 27 podľa toho, koľko majú v triede priateľov. 

Žiak 0 sa nepriatelí s nikým, teda ani s Petrom. Žiak 27 
sa priatelí so všetkými okrem 0 (inak by nedosiahol počet 
27 priateľov), preto sa priatelí aj s Petrom. Žiak 1 sa už pria-
telí s 27, preto sa nemôže priateliť s Petrom. Žiak 26 sa ne-
priatelí s 1, preto sa musí priateliť so žiakmi 3 až 27 a aj 
s Petrom. Ďalej 2 sa už priatelí so žiakmi 26, 27, takže sa ne-
môže priateliť s nikým iným, ani s Petrom. Podobne budeme 
postupovať z oboch krajov až nakoniec dostaneme, že Peter 
má 14 spolužiakov, s ktorými sa priatelí.

V prípade, že by tam bol človek, ktorý má 28 priateľov, po-
stupovali by sme rovnako, a taktiež by sme dostali, že Peter 
má 14 priateľov.

Súťaže
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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)

Odpoveď: Za jednu hodinu sopka vychrlí lávu, ktorá vytvorí 
valec s polomerom 10 metrov (priemerom 20 m) a výškou 
70 000 m (70 km).

Jeho objem je 
π π⋅ ⋅ =10 70 000 7 000 0002 m3.

Za dva týždne sopka chrlila lávu 14 24 336⋅ =  hodín. Preto 
bude jej celkový objem 

336 7 000 000 2 352 000 000⋅ =π πm m3 3. 
Pôvodná sopka mala objem

1
3

2 2
3

2 3π πr r r= .

Po erupcii bude jej výška 2 2r +  metrov. Aby bol zacho-
vaný pomer medzi výškou a polomerom podstavy, bude mať 
podstava polomer r +1  metrov. Objem novej sopky bude 
potom 

1
3

1 2 2 2
3

12 3π πr r r+( ) +( )= +( ) .

Rozdiel v objemoch týchto dvoch sopiek tvorí práve vychr-
lená láva, teda platí

2
3

1 2
3

3 3π π πr r+( ) − = 2 352 000 000 .

Po predelení oboch strán rovnice číslom π a odčítaní výra-
zov na ľavej strane dostávame rovnicu

2
3

3 3 1 2 352 000 0002r r+ +( )= .

Po ďalšej úprave dostávame, že platí:
3 3 3 527 999 999 02r r+ − = .

Riešením tejto kvadratickej rovnice dostávame, že polomer 
podstavy sopky je r


= 34 292,356 metra s presnosťou na tri 

desatinné miesta. Druhý koreň tejto kvadratickej rovnice je 
záporný a preto nevyhovuje. Výška sopky pred erupciou je 
potom 2r


= 68 584,7  metra s presnosťou na jedno desatinné 

miesto.

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

* * *
* * *

* * * *
* *

* * *
* * * * * * *

7

6
2 0 3

3 7

´

Odpoveď: Označme si jednotlivé hviezdičky nasledujúcim 
spôsobom:

a b
d
c
e f

g h i j
k l

m n o

´
7

6
2 0 3

3 7

* * * * * * *
Keďže v treťom riadku je na konci 6, musí sa súčin 7 × f  

končiť na 6. To je možné, len ak f =8 (overíme vyskúšaním 
všetkých možností). 

Z podobného dôvodu sa musí 7 ×e  končiť na 3. Preto musí 
platiť e= 9. 

Ďalej c 7 9( )⋅  sa musí končiť na 03, preto sa musí 9×c  
končiť na 4 (musíme pamätať na to, že zo súčinu 7 9×  máme 
ešte zvyšok 6). Preto c = 6. 

Potom sa b 6 7 9( )⋅  musí končiť na 203, preto sa musí 
9×b  končiť na 6 (zvyšok z predchádzajúceho násobenia 
67 9×  je 6). To znamená, že b= 4.

Uvažujme teraz čísla 467, 2 467× , 3 467× , …, 9 467× . Ak sa 
pozrieme na miesta stoviek, tak len v čísle 8 467 3 736⋅ =  je 
na mieste stoviek 7. Preto musí byť d =8. 

Ďalej vieme, že a 4 6 7 8( )⋅  má mať na mieste tisícok čís-
licu 3. To je možné len pre a = 5  (možnosť a = 0  nevyhovu-
je, pretože štvorciferné číslo nemôže začínať nulou). 

Nakoniec doplníme ostatné neznáme miesta vynásobením 
čísel 5 467 a 898:

5 4
8

6
9

7
8

4 3 7 3 6
4 9 2 0 3

4 3 7 3 6

4 9 0 9 3 6 6

´

Komentár: Za nájdenie správneho riešenia úlohy bez uve-
denia príslušného postupu ste mohli získať maximálne dva 
body. Ďalšou častou chybou bolo nedostatočné zdôvodňova-
nie jednotlivých krokov, resp. zabudnutie na niektoré mož-
nosti, ktoré by mohli nastať (najčastejšie sa to prejavilo pri 
zisťovaní hodnoty premennej a, kde väčšina riešiteľov zabu-
dla vylúčiť nulovú hodnotu, resp. o nej ani vôbec neuvažo-
vala).

Súťaže
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA PO 2. SÉRII
Por. Priezvisko a meno Škola Roč. PS 1 – 20 21 22 23 24 25 Spolu

1 Bujdová Michaela ZŠ Bardejov, Wolkrova 9 60 36 5 5 1 2 8 117
2 Cúth Michal ZŠ s MŠ Dobrá Niva 8 57 38 5 6 0 6 0 112
3 Papcúnová Martina ZŠ Svit, Mierová 9 59 36 5 3 0 6 0 109
4 Bednárová Zuzana G M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 3 51 34 5 6 0 6 6 108
5 Bobrík Ján ZŠ s MŠ Liptovský Ján, Starojánska 7 43 35 5 6 0 6 6 101
6 Franeková Katarína ZŠ Stará Bystrica 8 44 36 5 6 0 7 2 100
7 Rakár Michal ZŠ s MŠ Liptovský Ján, Starojánska 7 45 32 5 6 0 5 6 99
7 Brťková Dominika ZŠ Hnúšťa, Klokočova 7 48 37 5 6 0 3 0 99
9 Kováčiková Petra G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 41 38 5 6 0 6 1 97
10 Krellová Kristína ZŠ Svrčinovec 8 47 31 5 5 0 2 6 96
11 Gubalová Klára G sv. Michala Archanjela Piešťany 2 44 36 5 6 0 2 0 93
12 Turzáková Tamara ZŠ Svit, Mierová 5 42 36 5 5 2 2 0 92
13 Jopek Juraj G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 44 32 5 4 4 1 0 90
13 Mancovičová Lenka G sv. Michala Archanjela Piešťany 3 35 36 5 6 0 8 0 90
15 Schmelcerová Michaela G sv. Michala Archanjela Piešťany 3 35 38 5 5 0 2 0 85
16 Ranušová Soňa G M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom 3 37 35 5 6 0 0 0 83
17 Johánková Natália ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 7 34 34 5 6 0 2 0 81
18 Molitorisová Simona ZŠ Svit, Mierová 6 35 28 4 5 0 0 0 72
18 Šramková Barbora ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 34 32 0 6 0 0 0 72
20 Poljaková Dominika ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 34 36 0 0 0 0 0 70
21 Sobotková Patrícia ZŠ s MŠ Dobrá Niva 7 28 29 0 0 0 0 0 57
22 Černáková Barbora Ridgeway school Plymouth/G Vráble 0 36 5 6 1 7 0 55
23 Kováč Matej ZŠ Svit, Mierová 3 26 24 0 0 0 0 0 50
24 Dirgová Nikola ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 9 0 27 5 6 0 2 7 47
24 Gloríková Nina ZŠ Svit, Mierová 6 0 32 5 6 0 4 0 47
24 Mišanko Rudolf ZŠ s MŠ Brzotín 6 0 32 5 6 0 2 2 47
27 Belák Matej SOŠ OaS Čadca 2 44 0 0 0 0 0 0 44
28 Cyprichová Veronika G Kysucké Nové Mesto, Komenského 3 41 0 0 0 0 0 0 41
28 Matúšová Petra G sv. Michala Archanjela Piešťany 2 41 0 0 0 0 0 0 41
30 Mlynek Ján ZŠ Zlatníky 39 0 0 0 0 0 0 39
31 Podoláková Adriána G Kysucké Nové Mesto, Komenského 38 0 0 0 0 0 0 38
32 Manina Jakub ZŠ Zlatníky 8 36 0 0 0 0 0 0 36
33 Šutý Marek ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 7 34 0 0 0 0 0 0 34
34 Čelko Marek ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 7 33 0 0 0 0 0 0 33
34 Ďurkáč Patrik ZŠ Svrčinovec 9 18 15 0 0 0 0 0 33
36 Buknová Monika SSA G Dolný Kubín 30 0 0 0 0 0 0 30
37 Gašperák Pavol ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 7 26 0 0 0 0 0 0 26
38 Maruniaková Kristína ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 7 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Sidorová Kristína ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 7 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Sekera Jakub ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Brezina Daniel ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 9 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Fujáková Klaudia ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 7 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Istenčinová Ingrid ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova 7 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Završanová Jana ZŠ Stará Bystrica 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Hýllová Simona ZŠ Stará Bystrica 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siváková Barbora ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 8 0 0 0 0 0 0 0 0
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projekt – osobnú zásobáreň informácií, ktorý sa postupom 
času ukázal ako skutočne vizionársky. Aj keď toto slovo vte-
dy ešte neexistovalo, Bush de facto vynašiel hypertext.

Memex – stôl budúcnosti

V dobe, o ktorej hovoríme, ešte neexistoval internet. Zdro-
jom poznania teda boli knihy, realita sa dala dokumentovať 
na fotografický či filmový materiál, no nie digitálne. Hľada-
nie konkrétnej informácie bolo časovo náročnejšie ako dnes. 
Vannevar Bush vyvinul teoretický koncept, ktorý by, ak by 
bol zrealizovaný v praxi, urýchľoval a uľahčoval takýto pro-
ces pátrania. Ako si to predstavoval?

Zvonka by Memex vyzeral ako obyčajný drevený pracov-
ný stôl. To podstatné by ukrýval vnútri. Knihy, fotky, písané 
záznamy – všetko vo forme mikrofilmov. Mikrofilm je pás 
podobný filmovému, rozdiel je v ich veľkosti. Mikrofilm sa 
skladá z množstva miniatúrnych políčok a typicky sa používa 
na záznam kníh či časopisov v knižniciach – čo políčko, to 
jedna strana. Pomocou čítačky si čitateľ môže pohodlne pre-
čítať celú knihu vo zväčšenej verzii. Je pochopiteľné, prečo 
sa Bushovi zdal mikrofilm ako najlepší spôsob koncentrácie 
množstva dokumentov na jedno miesto. A že Bush nemal 
malé plány! 

Predstavoval si totiž, že tento nenápadný stôl by skrýval 
a nahradzoval celú ľudskú pamäť, z toho aj názov Memex – 
Memory extended (rozšírená pamäť). V ideálnom prípade by 
si človek nemusel nič pamätať, všetko, čo by potreboval, by 
našiel vo svojom osobnom Memexe. Pomocou mikrofilmov 
a niekoľkých čítačiek, ktoré by slúžili ako rozhranie, by vedel 
zredukovať známu Encyklopédiu Britannicu do veľkosti zá-
palkovej škatuľky, aspoň taká bola jeho ašpirácia. 

Memex

Otázka znie, ako by sa človek v takom neprebernom množ-
stve informácií orientoval. Predsa len, nešlo o digitálne 
záznamy, v ktorých sa dá ľahko vyhľadávať, ale o klasické 
analógové. Bush myslel aj na toto. Každému dokumentu by 
priradil číselný kód, užívateľ by ho len musel vyťukať do za-
riadenia a Memex by už príslušný dokument vyhľadal. Zá-
roveň by si k nim užívateľ stroja mohol priraďovať osobné 
poznámky, čo by vyhľadávanie urobilo ešte jednoduchším. 
Ľudia by si medzi sebou mohli kopírovať a vymieňať svo-
je súbory a zakladať do vlastných Memexov. Zároveň by si 
mohli svoje zariadenia prispôsobovať a dokumenty v ňom 
zoraďovať podľa seba. Nemuseli by rešpektovať abecedné 

Hypertext či hypertextové prepojenie. To sú dnes často spo-
mínané pojmy, ktoré používame v súvislosti s internetom. 
Popisujú nespočetné množstvo textov, ktoré sú prepojené ob-
rovským počtom odkazov, dostupné pomocou nášho interne-
tového prehliadača. Tieto texty nečítame lineárne ako knihy. 
Lineárne čítanie znamená, že si vezmeme knihu, otvoríme ju 
a začneme čítať od prvej strany, pričom skončíme na posled-
nej. Naopak, hypertext je bez začiatku a konca. Neexistuje tu 
žiadna prvá ani posledná strana. Človek nie je pri surfovaní na 
internete spútaný kapitolami a podkapitolami či abecedným 
radením. Jedno kliknutie stačí na to, aby sme sa pohybovali 
medzi zdanlivo nesúvisiacimi textami. Internet tak dokonalo 
napĺňa predstavu hypertextu, až nás to zvádza k presvedče-
niu, že idea hypertextu vznikla len nedávno, súbežne s inter-
netom. Nie je to však pravda. Myšlienka hypertextu sa zrodi-
la dávno pred jeho vznikom a to vďaka vedcovi Vannevarovi 
Bushovi.

Inžinier v službách štátu

S myšlienkou hypertextu prišiel tento Američan už na prelo-
me 30. a 40. rokov 20. storočia. Bush ešte predtým vyštudo-
val elektrické inžinierstvo na špičkovej technickej univerzi-
te Massachusetts Institute of Technology (MIT). Od konca 
20. rokov pracoval na takzvanom diferenciálnom analyzátore 
– analógovom počítači, ktorý vedel riešiť diferenciálne rov-
nice. Síce išlo len o obrovskú „kalkulačku“ a výpočty na nej 
trvali oveľa dlhšie oproti dnešným strojom, stále išlo o naj-
rýchlejší stroj svojho druhu tej doby. Počítačová technológia 
sa vtedy vyvíjala najmä v rámci vojenského priemyslu a dife-
renciálny analyzátor sa uplatnil aj v tejto sfére.

Bush nad svojím vynálezom – diferenciálnym analyzátorom

Tým sa ale Bushove „vojenské“ aktivity neskončili. Vraví 
sa, že na to, aby v časoch 2. svetovej vojny presvedčil prezi-
denta Roosevelta o potrebe založiť akési výskumné obranné 
centrum, mu stačil jeden hárok papiera a 10 minút. Po jeho 
založení sa stalo súčasťou Úradu pre vedecký výskum a vý-
voj a Bush tak v priebehu vojny koordinoval činnosť tisícok 
vedcov, ktorí skúmali výbušniny, radarové a sonarové tech-
nológie, zbrane (vrátane nukleárnych) a podobne. Aj vďaka 
tomuto vedeckému úsiliu sa Američania v priebehu vojny 
zaradili na víťaznú stranu. Počas týchto rokov mal však Van-
nevar Bush v hlave už ďalší nápad. Malo ísť o futuristický 

HYPERTEXT PRED INTERNETOM
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alebo iné indexy, spojenia medzi textami by boli asociatívne. 
Bush sa takto snažil čo najviac priblížiť ľudskému mozgu, 
ktorý predsa len nepracuje na základe zoznamov a registrov, 
ale skôr podľa vlastných pravidiel. 

Memex mal jedinú chybičku. Vannevar Bush svoj projekt 
nikdy nedokončil a prakticky neuskutočnil. Čo o Memexe 
dnes vieme, je len vďaka textu As We May Think (Ako by sme 
mohli myslieť), ktorý Bush publikoval v roku 1945 v časopise 
The Atlantic Monthly. 

Možno sa pýtate, v čom teda spočívalo Bushovo vizionár-
stvo a genialita, ak prístroj skutočne nezostrojil a nedokázal 
jeho funkčnosť. Keď sa ale nad tým zamyslíme, jeho funkč-
nosť a hlavne jeho využiteľnosť dokázal práve internet. Kopí-
rovanie a vymieňanie dokumentov medzi ľuďmi? To predsa 

dnes bežne robíme, napríklad pomocou e-mailu. Zásobáreň 
osobných dokumentov a informácií? Či už to nazveme Me-
mex alebo osobný počítač či laptop, stále to dokonale napĺňa 
Bushovu predstavu. 

Okrem toho, Memex inšpiroval ďalších významných mu-
žov, ktorí majú veľký podiel na podobe internetu tak, ako ho 
poznáme dnes – Douglasa Engelbarta a Teda Nelsona. Ten 
prvý vynašiel počítačovú myš, ktorá dodnes funguje ako 
základný navigačný prostriedok v počítačovom prostredí. 
Engelbart ňou vylepšil spôsob orientácie medzi množstvom 
dokumentov a súborov. Nelson zas v roku 1965 prišiel so 
samotným pojmom hypertext. Tak či onak, na začiatku toho 
všetkého bol Bushov Memex.

Lucia Hrnčiarová

Technika Technika

FESTIVAL VEDY NOC VÝSKUMNÍKOV 2011

Predstavujeme

Viete, kto sú výskumníci a čo je náplňou ich práce? Myslíte 
si, že výskumníci majú svoje záľuby ako my ostatní? Chceli 
by ste sa stretnúť so špičkovými slovenskými vedcami a vý-
skumníkmi a vidieť množstvo pokusov, experimentov, pre-
zentácii a diskusií, ktoré pre vás pripravili?

23. septembra 2011 na festivale vedy Noc výskumníkov 
2011 v štyroch slovenských mestách môžete zažiť deň a noc 
plnú objavov, všadeprítomnej vedy a zábavy. V Bratislave 
môžete prísť na vedeckú šou do nákupného centra Avion 
a sprievodné podujatia vás čakajú aj v Prírodovednom múzeu 
Slovenského národného múzea, Detskom múzeu a Doprav-
nom múzeu. V Banskej Bystrici pre vás vedci a výskumníci 
pripravili vedeckú šou v nákupnom centre Európa a sprievod-
né podujatie vo hvezdárni. V Košiciach bude už po druhýkrát 
vedecká šou v nákupnom centre Optima a sprievodné podu-
jatie bude prebiehať v CVČ Domino. V Tatranskej Lomnici 
môžete prísť do hvezdárne SAV a spolu s astronómami pozo-
rovať nočnú oblohu.

Sprievodné súťaže

V rámci festivalu vedy boli vy-
hlásené aj dve súťaže pre žiakov 
a študentov. Hlavným námetom 
multimediálnej súťaže Vedci me-
dzi nami alebo veda našimi očami 
je zobrazenie vedca/výskumníka 
tak, ako si ho predstavujete, ale-
bo zobrazenie vedy tak, ako ju 
vnímate. Či už je to vedec v la-

boratóriu vyvíjajúci špičkovú technoló-
giu, človek meniaci žiarovku, vy sami 
zahĺbení do skúmania, alebo je to počítač 
na vašom stole. Súťaž je určená žiakom 
základných a stredných škôl a študentom 
vysokých škôl. Práce môžete posielať 
v ľubovoľnom formáte – výtvarne práce, 
grafické práce, fotografie, videá... Všetky 
formáty budú zaradené do súťaže.

Vo vedomostnej súťaži Osobnosti slovenskej vedy každý 
druhý týždeň zverejňujeme on-line formuláre s piatimi otáz-
kami o niektorej z osobností slovenskej vedy. Vašou úlohou 
je správne odpovedať na čo najviac súťažných otázok počas 
celého trvania súťaže, pričom správne odpovede si môžete 
vyhľadať v rubrike Osobnosti slovenskej vedy na webovej 
stránke festivalu vedy. Súťaž je určená žiakom základných 
a stredných škôl. 

Všetky ďalšie informácie o festivale vedy a o súťažiach 
nájdete na stránke

www.nocvyskumnikov.sk.
Tešíme sa na vaše príspevky do súťaží i na stretnutie s vami 

na niektorom z podujatí 23. septembra 2011. Stánok časopisu 
Mladý vedec so zaujímavými pokusmi nájdete v bratislav-
skom nákupnom centre Avion.
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Mesto Masdar City sa chce stať najdokonalejšou komunitou 
s udržateľným rozvojom na svete. Buduje sa 17 km od hlav-
ného mesta Spojených arabských emirátov Abú Zabí. 

Celý projekt je prebieha pod vedením spoločnosti ADFEC 
(Abu Dhabi Future Energy Company), ktorá ho začala rea-
lizovať v roku 2006 s predpokladanými nákladmi takmer 
20 miliárd amerických dolárov.

Projekt mesta navrhla firma Foster & Partners. V meste by 
malo trvalo žiť 45 000 až 50 000 ľudí a ďalší by mali denne 
dochádzať za pracovnými príležitosťami. Dokončenie prvej 
fázy bolo naplánované na rok 2009, ale neskôr kartami za-
miešala ekonomická situácia, ktorá tento termín posunula, 
nič však nezmenila na pôvodnom zámere projektu.

Mesto, ktoré myslí za vás

Projekt Masdar City počíta s plochou 6 km2, napriek tomu je 
plánované ako mesto pre chodcov s dokonalým systémom 
miestnej dopravy a automatickými elektrickými vozidlami. 
Obyvatelia tu budú môcť žiť a pracovať bez potreby vlast-
niť osobný automobil bez straty komfortu a pohodlia. Všetky 
návrhy a projekty sú založené na technológiách „Cleantech“, 
ktoré spájajú ekologické prístupy s najnovšími poznatkami 
vedy a výskumu, novými technológiami do posledných detai-
lov. Urbanistické riešenie rešpektuje kultúrne a historické tra-
dície miesta a je inšpirované pôvodnou architektúrou. Je do-
konalým príkladom invenčného využitia pôvodného dizajnu 
na zníženie spotreby energie a zlepšovanie kvality životného 
prostredia. Špičkové technológie stretnete na každom kroku, 
od verejných priestorov až po inteligentné hi-tech vybavenie 
domácností.

Fasáda Masdarského inštitútu

Dotknú sa vás zelené prsty

Tradičné pasívne prvky ako sú zatienené kolonády, rolety 
a veterné veže rešpektujúce prirodzené teplotné výkyvy zni-
žujú spotrebu energie, obmedzujú priamy dopad prudkého 
denného slnka a pomáhajú vytvoriť atraktívne a príjemné 
vonkajšie i vnútorné priestory. Riešenie obvodovej steny 

Technika Technika

MASDAR CITY:
TECHNOLOGICKÝ ZÁZRAK BUDÚCNOSTI V PÚŠTI
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mesta a orientácia úzkych zatienených ulíc 
umožňujú maximálne využívať prúdenie 
chladného nočného vzduchu. Starostlivo 
naplánované zelené a vodné plochy tak-
tiež prispievajú k zníženiu denných teplôt 
a prispievajú k harmonizácii mesta ako 
sociálneho priestoru. Zelené prsty, lineár-
ne parkové plochy, oddeľujú a odhlučňujú 
zástavbu a vytvárajú príjemné zatienené 
oázy. Inteligentný dizajn, ktorý spája tra-
dičné kultúrne prvky s moderným komfor-
tom, nielen znižuje potrebu umelého osvet-
lenia a klimatizácie, ale spĺňa aj najvyššie 
stavebné normy budov.

Eldorádo pre študentov a vedcov

Masdar City sa má stať centrom vzdeláva-
nia, výskumu a vývoja, podobne ako na-
príklad Tsukuba Science City v Japonsku. Masdarský inštitút 
pre vedu a technológie, ktorý spolupracuje s MIT (Massa-
chusettský technologický inštitút) v americkom Cambridge, 
sa sústreďuje na podporu inovačného výskumu, testovanie 
a vývoj technológií spĺňajúcich najprísnejšie kritériá udrža-
teľného rozvoja. Spolupracuje napríklad aj s Medzinárodnou 
agentúrou pre obnoviteľnú energiu (IRENA), ktorá bude mať 
v tomto meste tiež svoje sídlo.

Nočný pohľad na Vedomostné centrum

Vzorové mesto alebo geto?

Skeptici, ako napríklad Nikolaj Ouroussoff, ktorý píše o ar-
chitektúre pre New York Times, však tvrdí, že „to, čo Masdar 
skutočne reprezentuje, je kryštalické vyjadrenie celosveto-
vého fenoménu, rastúceho rozdelenia sveta do uhladených 
uzavrených enkláv a get“. Podľa Ouroussoffa sa zdá, že pred-
stava premysleného plánovania, ktorá by mohla zlepšiť život 
pre ľudstvo ako celok, zanikla niekedy v roku 1970 a „malé 
skupinky mimoriadne bohatých ľudí a vzdelaných vyšších 
stredných vrstiev nachádzajú riešenie v izolácii vo svojich 
vlastných opevnených mini-utópiách“.

To sa podľa Ouroussoffa podieľa nielen na rozvoji pred-
mestských uzavretých komunít, ale aj na premenách mest-
ských centier v mestách, ako sú Paríž a New York, na ihrisko 
pre turistov a bohatých. Masdar je podľa neho vyvrcholením 

tohto trendu – sebestačná spoločnosť vyvýšená na piedestál 
mimo dosahu väčšiny svetovej populácie. Tomu oponuje vý-
rok Foster & Partners, ktorí tvrdia, že mesto bolo od začiatku 
určené pre život ľudí zo všetkých skupín spoločnosti, od štu-
dentov po servisných pracovníkov. „Nejde o sociálne vylúče-
nie,“ tvrdí. Čia vízia sa naplní, to ukáže čas.

Iva Adlerová
Prevzaté z časopisu 21. STOLETÍ

http://21stoleti.cz/blog/2010/12/22/masdar-city- 
technologicky-zazrak-budoucnosti-v-pousti/

Preložil a upravil Martin Hriňák

Technika Technika

Jedna zo solárnych elektrární zabezpečujúcich energiu pre mesto
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Vodná váha

Zaujímavým nápadom je táto vodná váha. Obsahuje mini-
mum mechanických častí a na jej fungovanie postačuje oby-
čajná voda. Do spodnej nádoby nalejete príslušné množstvo 
vody, primontujete rúrku so stupnicou, postavíte sa na váhu 
a vodný stĺpec vytlačí guľôčku k vašej hmotnosti. Na domácu 
úlohu sa zamyslite, na akom princípe táto váha funguje. 

Zdroj: gadgets.vtm.zive.cz/vodni-vazeni/a-21426/default.aspx

Vodný alarm

Do tretice sa budeme venovať vode. Tento vodný alarm mô-
žete použiť všade tam, kde by väčšie množstvo vody mohlo 
niečo poškodiť – či už v kúpeľni, kuchyni alebo niekde úplne 
inde. Stačí ho položiť na príslušné miesto a v prípade, že sa 
k nemu dostane voda, upozorní vás na to hlasným pískaním. 
V jednom balení sa dodávajú tri kusy a podľa výrobcu batérie 
vydržia tri roky.

Zdroj: gadgets.vtm.zive.cz/vodni-alarm/a-21317/default.aspx

Zaujímavý hrnček

Určite sa vám už stalo, že ste sa skoro popálili pri chytení 
plastového hrnčeka, do ktorého ste práve naliali horúci čaj 
alebo kávu. Tento hrnček je špeciálny v tom, že po naliatí ho-
rúcej tekutiny z jeho strán okamžite vystúpi izolujúci držiak, 
ktorý vám umožní chytiť pohár do ruky bez toho, aby ste sa 
popálili. Tvar izolujúceho útvaru môže byť prispôsobený po-
žiadavkám odberateľa – môže tam byť napríklad jeho logo. 
Tento výrobok je zaujímavým praktickým využitím nových 
materiálov. Na webovej stránke výrobcu si môžete pozrieť 
video s ukážkou funkčnosti a objednať vzorku zdarma.

Zdroj: www.amronexperimental.com/Heatswell.html

Zaujímavosti

ZAUJÍMAVOSTI Z VEDY A TECHNIKY
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Prielom Dunajca

V ĎALŠOM ČÍSLE ČASOPISU NÁJDETE

Skvosty v rastlinnej ríši

Stanišovská jaskyňa

Rastliny okolo násOperence okolo nás



4. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

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

dec..Do.jednej.kategórie.môže.jedna.osoba.zaslať.maximálne.
tri.fotografie,.pričom.ocenená.môže.byť.najviac.jedna.z.nich..
Zapojením.sa.do.súťaže.súhlasíte.so.zverejnením.svojich.fo-
tografií.na.stránkach.časopisu.Mladý.vedec.a.na.webových.
stránkach.www.mladyvedec.sk.bez.nároku.na.honorár.
Svoje.fotografie.v.rozlíšení.minimálne.1024.x.768.pixelov.

nám.zasielajte.do.10..septembra.2011.e-mailom.na.adresu.
fotosutaz@mladyvedec.sk.

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

EXPO SCIENCE INTERNATIONAL 2011

V.dňoch.19..až.22..júla.2011.sa.v.priestoroch.Incheby.usku-
toční.trinásty.ročník.svetovej.vedeckej.súťaže.Expo.Science.
International..Talentovaná.mládež.z. celého. sveta.bude.pre-
zentovať. vedecké. projekty. v. rôznych. disciplínach,. ako. na-
príklad. astronómia,. robotika,. informatika,. biotechnológia,.
vedy.o.zemi.a.pod..Jednotlivé.projekty.bude.posudzovať.šty-
ridsaťčlenná.hodnotiaca.komisia..Prezentovaním.výsledkov.
bádateľských.výskumov.prostredníctvom.vizuálnych.ukážok.
účastníci.dokážu,.že.veda.vie.byť.hravou.a.zábavnou.
Expo. Sciences. International. (ESI). je. celosvetová. súťaž.

pre.mladých.vedcov.–.študentov.stredných.škôl.konajúca.sa.
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