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Milí čitatelia!

Končí sa školský rok a s ním aj ďalšia etapa vydávania časo-
pisu Mladý vedec. Tri roky podpory Agentúry na podporu vý-
skumu a vývoja sa končia a od nasledujúceho školského roka 
bude časopis vydávaný bez externej podpory. Dúfam však, 
že nás podržíte vy – naši čitatelia. Na poslednej strane časo-
pisu prinášame objednávku a dúfame, že si časopis objednáte 
či už pre seba, školu, žiakov alebo knižnicu. Cenu časopisu 
pre nasledujúci školský rok sme stanovili na 1,35 € za kus, 
pričom za každých 10 objednaných kusov priložíme jeden 
navyše zdarma, čím chceme podporiť hromadné objednávky. 
Budeme robiť všetko pre to, aby sme získali ďalšie zdroje na 
vydávanie časopisu a zníženie jeho ceny. 

V tomto čísle časopisu nájdete vyhodnotenie druhej série 
a aj celého piateho ročníka našej korešpondenčnej súťaže. Jej 
najúspešnejší riešitelia od nás dostanú v priebehu júna diplo-
my a hodnotné ceny. Sme radi, že sa do druhej série zapojilo 
množstvo riešiteľov, ktorí neriešili prvú sériu. Taktiež nás po-
tešilo, že sme nemuseli trestať odpisovanie a že ste pracovali 
samostatne.

Z tradičných tém prinášame opäť seriály Rastliny i Operen-
ce okolo nás, Skvosty v rastlinnej ríši aj matematickú súťaž  
MATMIX. Bridžový seriál tentokrát prichádza pod tajom-
ným názvom Užitočné obety a venuje sa ďalšej z pokročilých 
techník zohrávky. 

Pre záujemcov o tvory z našej dávnej minulosti prinášame 
prvý z článkov nového seriálu o prehistorických zvieratách – 
Vyhynuté živočíchy prehistórie. 

Osobnosťou tohto čísla časopisu je Bertrand Russell, aris-
tokrat ducha a rozumu, okrem iného aj držiteľ Nobelovej 
ceny za literatúru, ktorý dokázal prepojiť matematické vzde-
lanie s literárnou tvorbou a humanistickými ideálmi.

V článku Parazity prenosné zo zvierat na ľudí sa venujeme 
– ako už názov článku hovorí – tým parazitom, ktoré sa pre-
nášajú zo zvierat na ľudí. Z biológie prinášame ešte článok 
o tom, že Gény nie sú všetko, v ktorom sa dozviete napríklad 
to, ako dokáže výchova zmeniť výzor potkanov.

Zo seriálu článkov o nositeľoch Nobelových cien za rok 
2011 sa v tomto čísle venujeme Nobelovej cene za fyziku za 
objav toho, že sa rozpínanie vesmíru zrýchľuje. Pozornému 
čitateľovi určite neušlo, že v tomto čísle sme sa mali veno-
vať Nobelovej cene za chémiu, avšak vzhľadom na množstvo 
článkov, ktoré som dostal od autorov, som tento článok po-
nechal do ďalšieho čísla časopisu. Z chémie však prinášame 
dva články – prvý sa týka Čokoládových kryštálov a ponúkne 
vám trochu iný pohľad na túto všeobecne známu pochúťku. 
Druhý vám ukáže, ako sa dá dostať Jedlom k medaile, aj keď 
bez istej fyzickej námahy to určite nepôjde.

Tak, ako aj po minulé roky, aj tento rok vyhlasujeme foto-
grafickú súťaž v dvoch kategóriách a veríme, že nám opäť 
pošlete množstvo zaujímavých fotografií, ktoré zverejníme 
v septembrovom čísle časopisu.

Prajem vám pokojný záver školského roka, veľa zaujíma-
vých zážitkov počas prázdnin a teším sa na stretnutie s vami  
pri čítaní Mladého vedca v septembri.

Martin Hriňák
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Vajíčka potrebujú na dozretie vhodné podmienky prostre-
dia a pri optimálnej vlhkosti a teplote sa stávajú infekčnými 
v priebehu troch až štyroch týždňov. Za tento čas sa v nich 
vyvinie larvička, ktorá sa po požití vajíčka definitívnym hos-
titeľom pôsobením tráviacich štiav uvoľní a začína svoju 
cestu po organizme, počas ktorej rastie a dospieva. Larvičky 
aktívne prenikajú cez stenu čreva do ciev a krv ich zanáša do 
pečene a následne do pľúc. U šteniat a mačiat sa potom po 
vykašľaní a prehltnutí vracajú do čreva. U starších zvierat lar-
vy ostávajú v orgánoch a svaloch ako tzv. spiace (dormantné) 
larvy a do čreva sa vracajú len zriedka. Spiace larvy škrkavky 
psej sú neskôr u súk počas gravidity vplyvom hormonálnych 
zmien aktivované a cez placentu predchádzajú do tiel ešte ne-
narodených plodov. To spôsobuje, že až 99 % šteniat sa rodí 
nakazených. Oba druhy škrkaviek migrujú po pôrode aj do 
mliečnej žľazy a mláďatá sa infikujú pri cicaní mlieka.

Na šírení škrkaviek sa významne podieľajú aj transportní 
hostitelia, ktorými sú hlodavce, vtáky a rôzne druhy cicav-
cov. V ich tkanivách dlhodobo prežívajú larvičky, ktoré sa 
v čreve vyliahli z vajíčka a následne aktívne migrovali v or-
ganizme. Títo hostitelia predstavujú rezervoár nákazy pre de-
finitívnych hostiteľov, ktorí sa nakazia po požití nakazeného 
transportného hostiteľa alebo jeho tkanív. 

Ako sme už spomínali, toxokaróza je ochorenie prenosné 
aj na človeka. Ten sa nakazí po požití infekčných vajíčok 
v kontaminovanej potrave alebo vode, alebo pri kontakte 
s kontaminovanou pôdou či prostredím. Najčastejšie bývajú 
postihnuté malé deti, čo súvisí s nedostatočne vyvinutými hy-
gienickými návykmi a s častým výskytom konzumácie pôdy 
(geofágie). Ďalším zdrojom infekcie pre človeka je konzu-
mácia nedostatočne tepelne upraveného mäsa nakazených 
transportných hostiteľov (zajace, hydina a pod.).

Vývinový cyklus škrkavky psej

Po infikovaní človeka sa v čreve larvičky uvoľnia z vajíčka, 
prenikajú cez črevnú stenu a krvou sú zanášané do rôznych 
orgánov a tkanív (pečeň, pľúca, obličky, mozog, oči, sva-
ly), kde prežívajú aj niekoľko rokov a spôsobujú ochorenie 
nazývané larválna toxokaróza. Migrujúce larvy spôsobujú 
v závislosti od ich lokalizácie a počtu príznaky, na základe 
ktorých rozlišujeme tri formy ochorenia.

V tomto článku sa budeme venovať skupine parazitov (cudzo-
pasníkov), ktoré postihujú predovšetkým zvieratá, ale nakaziť 
sa nimi môže aj človek. Odborne sa parazitárne ochorenia pre-
nosné zo zvierat na ľudí nazývajú parazitozoonózy. Bližšie sa 
pozrieme na tri ochorenia, ktoré sa na Slovensku u zvierat vy-
skytujú bežne a boli zaznamenané aj prípady nakazenia ľudí. 

Toxokaróza

Toxokaróza je veľmi časté parazitárne ochorenie domácich 
aj voľne žijúcich mäsožravcov, ktoré sa vyskytuje praktic-
ky na celom svete. Spôsobuje ju škrkavka psia (Toxocara 
canis) alebo škrkavka mačacia (Toxocara cati), ktoré sú si 
navzájom podobné a majú podobný vývinový cyklus. Ako 
už naznačuje ich názov, škrkavka psia postihuje najmä psov 
a psovité mäsožravce a škrkavka mačacia mačky a mačkovité 
šelmy. Sú to veľké červy belavožltej farby, samičky škrkavky 
psej dosahujú dĺžku 10 – 18 cm, mačací druh je menší, samič-
ka má dĺžku 6 – 10 cm.

Škrkavka mačacia v čreve mačky

Dospelé jedince žijú v tenkom čreve mäsožravcov. Tu sa-
mička po kopulácii so samčekom produkuje vajíčka, ktoré 
odchádzajú v truse do vonkajšieho prostredia a po dozretí sa 
stávajú zdrojom infekcie pre ďalších definitívnych hostiteľov 
alebo transportných (paratenických) hostiteľov. 

Vajíčka škrkavky psej viditeľné pod mikroskopom

PARAZITY PRENOSNÉ ZO ZVIERAT NA ĽUDÍ

Biológia Biológia
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Skrytá forma sa vyskytuje najčastejšie, prebieha bez výraz-
ných príznakov a býva diagnostikovaná len náhodne. 

Orgánová forma postihuje najmä deti a jej príznaky sú 
veľmi rôznorodé. Zahŕňajú horúčky, slabosť, únavnosť, ne-
chutenstvo a bolesti brucha. V neskorších štádiách sa obja-
vuje sťažené dýchanie, kašeľ, niekedy až astmatické ťažkosti 
a kožné problémy (vyrážky, svrbenie). Vo vážnych prípadoch 
po masívnej infekcii môže dôjsť až k život ohrozujúcemu zá-
palu pľúc a zápalu mozgových blán.

Očná forma sa vyskytuje najmä u starších detí pri nákaze 
menším počtom vajíčok. Migrujúce larvy pri nej poškodzujú 
sietnicu, pričom postihnuté býva zvyčajne len jedno oko. 

Zaujímavé je, že liečiť sa odporúča iba pacientov s vážny-
mi príznakmi. Podanie liekov totiž môže viesť k vážnym aler-
gickým reakciám spôsobeným mŕtvymi larvami a následné 
poškodenie býva vážnejšie ako to, ktoré spôsobujú samotné 
parazity.

Škrkavky sú parazity, ktoré netreba brať na ľahkú váhu, 
pretože na našom území sa vyskytujú pomerne často. Pod-
ľa dostupných údajov je nakazených 10 – 22 % psov, avšak 
u túlavých psov dosahuje výskyt ochorenia až 75 %. U šte-
niat a mačiat je výskyt škrkaviek v dôsledku ich nakazenia 
počas gravidity alebo pri cicaní mlieka veľmi častý, dosahu-
je až 90 %. Typickým príznakom je zväčšené bruško, ktoré 
má hruškovitý tvar. U dospelých zvierat prebieha toxokaróza 
väčšinou bez príznakov. Na Slovensku sa sporadicky objavu-
jú aj prípady larválnej toxokarózy ľudí, najmä detí.

Trichinelóza

Trichinelóza je závažné ochorenie zvierat a ľudí, ktoré sa vy-
skytuje na celom svete Slovensko nevynímajúc. Pôvodcom 
sú červy rodu svalovec (Trichinella), pričom medzi najzná-
mejšie druhy patrí svalovec špirálový (Trichinella spiralis). 
Dospelé jedince sú drobnučké parazity, ktoré žijú zavŕtané 
v sliznici tenkého čreva, majú tenké vlasovité telo a dosahujú 
dĺžku iba 2 – 4 mm. Samičky po kopulácii so samčekom ro-
dia živé larvičky. Svalovce patria medzi plodné druhy, za 4 až 
6 týždňov samička vyprodukuje 200 – 1 600 potomkov, ktoré 
sa prevŕtavajú cez črevnú stenu do ciev a krvou sú potom za-
nášané do priečne pruhovaných svalov. Tu sa opuzdria a takto 
chránené pred obrannými reakciami hostiteľa prežívajú aj 
niekoľko rokov. Svalové larvy dosahujú veľkosť 0,6 – 1 mm 
a v kapsule (obale) ležia špirálovito stočené, podľa čoho aj 
boli pomenované. Ich príležitosť nastáva, keď nakazeného 
hostiteľa skonzumuje ďalší hostiteľ. V jeho čreve sa larvičky 
pôsobením tráviacich štiav z kapsuly uvoľnia, dospejú a celý 
cyklus sa začína odznova. 

Larvy svalovca v svalovine viditeľné pod mikroskopom

Z vývinového cyklu vyplýva, že hostiteľmi svalovcov sú 
predovšetkým mäsožravce a všežravce, teda druhy živiace 
sa mäsom. Nakaziť sa ale môžu prakticky všetky teplokrv-
né cicavce, dokonca aj vtáky a boli opísané aj druhy svalov-
cov infekčné (nákazlivé) pre studenokrvné živočíchy (napr. 
krokodíly). Výnimočne býva infekcia zaznamenaná aj u by-
linožravcov. Toto ochorenie bolo napríklad zistené u niekoľ-
kých koní, pričom doteraz nie je presne známe, ako sa naka-
zili. Ich mäso sa však stalo zdrojom infekcie pre niekoľko 
stoviek ľudí, ktorí sa nakazili po konzumácii konských sa-
lám, do ktorých bolo pridané tepelne neupravené mäso naka-
zených zvierat.

Dospelé samičky svalovca obklopené narodenými larvičkami  
(viditeľné pod mikroskopom)

Na Slovensku sa trichinelóza vyskytuje najčastejšie u líšok 
hrdzavých. Dlhodobé prieskumy naznačujú, že nakazených 
je viac ako 10 % líšok. Pre človeka však predstavuje ne-
bezpečenstvo najmä diviak lesný, ktorý sa živí aj zvyškami 
mäsa uhynutých zvierat či drobnými hlodavcami, a preto 
patrí medzi pomerne často nakazené druhy zvierat. U nás je 
síce nakazených len asi 0,02 % diviakov, avšak vzhľadom na 
ich hojný výskyt a na to, že sú obľúbeným cieľom pri poľo-
vačkách, nie je toto číslo zanedbateľné. Tepelne neupravené 
mäso diviakov, ktoré sa zvykne pridávať do domácich klobás, 
je najčastejším zdrojom nákazy ľudí, ktorá sa u nás vyskytne 
vždy raz za niekoľko rokov. Postihnutých pritom býva zvy-
čajne viac osôb, nakoľko možnosť ochutnať špecialitu z divi-
ny si nechá ujsť iba málokto. Menej často je zdrojom infekcie 
človeka mäso ošípaných, ktoré sa nakazili po zožratí krmiva 
obsahujúceho tepelne neupravené mäso nakazených zvierat 
alebo po zožratí uhynutých hlodavcov.

U nakazených osôb sa objavujú príznaky spojené s mig-
ráciou larvičiek svalovcov do svalov. Príznaky často pripo-
mínajú chrípku, postihnutí trpia horúčkou, bolesťami svalov, 
najmä pri ich stlačení, objavuje sa opuch tváre a červené fľa-
ky na trupe a končatinách. Pri migrácii larvičiek do bránice 
a medzirebrových svalov pociťuje pacient bolesti aj pri dý-
chaní. Liečba trichinelózy sa využíva iba u ľudí, mäso naka-
zených zvierat sa likviduje. 

Aby sa zabránilo nakazeniu ľudí, je zákonom nariade-
ná povinnosť vyšetriť na trichinelózu mäso každej ošípanej 
a uloveného diviaka. Kým kontrolu ošípaných porážaných 
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na bitúnkoch zabezpečuje štátna veterinárna správa, mäso 
doma porážaných ošípaných a diviačie mäso by mal na vy-
šetrenie zaniesť samotný chovateľ či poľovník. Niektorí me-
nej disciplinovaní chovatelia a poľovníci však toto nariade-
nie nerešpektujú a riskujú tak zdravie seba aj svojho okolia. 
Obídenie týchto pravidiel viedlo k nakazeniu niekoľkých 
svadobčanov po konzumácii klobás obsahujúcich infikované 
bravčové mäso. Zaujímavý je prípad z roku 1998, kedy sa vo 
Valaskej nakazilo až 336 ľudí údenými klobásami, do ktorých 
bolo pridané mäso infikovaného psa. K účinným opatreniam, 
ktoré vedú k zničeniu lariev svalovcov v mäse, patrí tepelná 
úprava, pri ktorej teplota v celom kuse mäsa musí na dobu 
minimálne 10 minút presiahnuť 60 °C. To znamená, že bež-
ne podávané varené jedlo môžeme považovať za bezpečné 
a vyhýbať sa treba najmä konzumácii špecialít, do ktorých sa 
pridáva neoverené surové mäso. Ďalšou možnosťou je zmra-
zenie mäsa na – 15 °C na dobu 30 dní. 

Dirofilarióza

Tretím ochorením, ktoré postihuje najmä zvieratá, ale môže 
sa preniesť aj na človeka, je dirofilarióza. Na našom území 
boli doteraz potvrdené dva druhy pôvodcov tohto ochorenia, 
vlasovec psí (Dirofilaria immitis), označovaný aj ako srdco-
vý červ, a Dirofilaria repens, ktorý parazituje v podkoží mä-
sožravcov a nemá zatiaľ slovenský názov.

Dospelé jedince Dirofilaria repens

Dirofilariózy sa v minulosti vyskytovali najmä v kraji-
nách južnej Európy a srdcová forma v južných štátoch USA 
a v strednej a Južnej Amerike. Súčasné globálne klimatické 
zmeny a s nimi spojené otepľovanie a časté záplavy však 
viedli k vytvoreniu vhodných podmienok pre vývin týchto 
parazitov aj na ďalších územiach. Dirofilarióza je preto v sú-
časnosti považovaná za najrýchlejšie sa šíriace hmyzom pre-
nášané ochorenie.

Mikrofilária vlasovca psieho v krvi psa pod mikroskopom

Oba druhy dirofilárií majú veľmi podobný vývinový cyk-
lus, ale priebeh ochorenia a príznaky, ktoré spôsobujú, sú veľ-
mi rozdielne. Definitívnymi hostiteľmi sú psy, mačky a iné 
druhy mäsožravcov, u ktorých vlasovec psí žije vo veľkých 
cievach pľúc a pri silnej infekcii aj v srdci, a D. repens v pod-
koží. Sú to pomerne veľké parazity, samičky vlasovca psieho 
dosahujú dĺžku 25 – 31 cm a hrúbku 1 – 1,5 mm, D. repens je 
menší, samičky sú dlhé 10 – 17 cm a hrubé 0,45 – 0,65 mm. 
Po kopulácii so samčekom začínajú samičky produkovať živé 
larvičky (mikrofilárie) dlhé asi 0,3 mm, ktoré sa dostávajú do 
krvi a v krvnom obehu cirkulujú 2 – 18 mesiacov.

Medzihostiteľom dirofilárií sú rôzne druhy komárov, ktoré 
sa nakazia pri cicaní krvi z infikovaného zvieraťa. V ich tele 
sa mikrofilárie vyvíjajú a po dvoch týždňoch až niekoľkých 
mesiacoch (v závislosti od teploty vonkajšieho prostredia) sa 
zmenia na štádium infekčné pre psa. Pri nasledujúcom cica-
ní krvi tak komár prenesie nákazu na nového definitívneho 
hostiteľa.

Vývinový cyklus vlasovca psieho

Zmeny na koži pri trichinelóze

Biológia Biológia
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Keďže vlasovec psí parazituje vo veľkých cievach v blíz-
kosti srdca, spôsobuje oveľa vážnejšie ochorenia ako D. re-
pens. Príznaky závisia od počtu červov a objavujú sa, až keď 
je v tele prítomných viac ako 25 dospelých parazitov. U psa 
môžeme pozorovať kašeľ, sťažené dýchanie, slabosť a nie-
kedy, najmä po námahe, stratu vedomia. Postupne dochádza 
k zlyhaniu srdca, niekedy je však jediným príznakom náhly 
úhyn psa. Mačky sú na vlasovca psieho menej vnímavé a prí-
znaky nakazenia sú u nich oveľa miernejšie. 

D. repens parazituje v podkoží a zvyčajne nespôsobuje 
žiadne príznaky. Niekedy môžeme pozorovať vypadávanie 
srsti, opuchy kože, tvorbu uzlíkov pod kožou a svrbenie. 
Liečba srdcovej formy ochorenia je veľmi náročná a zdĺha-
vá, nakoľko po podaní liekov, ktoré červy usmrtia, dochádza 
k ich uvoľneniu do krvného obehu, čo môže následne viesť 
k upchatiu ciev a k smrti zvieraťa.

Ľudia sa nakazia po poštípaní nakazeným komárom. 
Človek nie je pre dirofilárie vhodným hostiteľom, preto sa 
obvykle opuzdria niekde v tkanive a po istom čase uhynú. 
Infekcia sa prejavuje tvorbou uzlov pod kožou pacienta, vla-
sovec psí niekedy migruje aj do pľúc, oka alebo iných or-
gánov a ochorenie býva potom zistené náhodne po nájdení 
uzlíkov na röntgenových snímkach.

Na Slovensku sa v súčasnosti bežne vyskytuje Dirofilaria 
repens, podľa najnovších údajov je nakazených približne 
34 % psov. Parazit je rozšírený najmä v oblasti Podunajskej 

a Východoslovenskej nížiny, kde má vhodné podmienky 
pre svoj vývin. Srdcová forma ochorenia bola zatiaľ zistená 
u siedmich psov pochádzajúcich takisto z južných okresov 
Slovenska. U ľudí boli zaznamenané tri prípady nakazenia, 
pričom pôvodcom ochorenia bola D. repens.

Daniela Antolová

Vlasovec psí v srdci psa

RASTLINY OKOLO NÁS
Pyštek obyčajný (Linus vulgaris)

Pyštek obyčajný patrí ku krytosemenným dvojklíčnolistovým 
rastlinám a je predstaviteľom čeľade krtičníkovité (Scrophu-
lariaceae). Latinské rodové meno Linus vyjadruje jeho po-
dobnosť s listami ľanu (latinské slovo linus v preklade zna-
mená ľan), druhový názov vulgaris sa prekladá prídavným 
menom obyčajný. V minulosti bola táto bylina známa i pod 
rôznymi ľudovými pomenovaniami – napríklad bradavičník, 
hledík, hubička, krvavica, ľan matky božej, ohnica, pantoflí-
ček, rozmarinka, zväčínec a leníček.

Stonka tejto trvácej byliny dorastá do výšky 20 – 80 cm. 
Porastená je striedavými sediacimi úzkymi listami. Na konci 
byle vyrastajú súmerné dvojpyskovité kvety, ktoré sú husto 
usporiadané do súkvetia strapec.

Každý kvet sa skladá z päťdielneho zeleného kalicha a ko-
runy sírovožltej farby s oranžovou škvrnou. Zakončená je 
ostrohou a pripomína kvet záhradných papuliek. Vnútri sú 
dve dlhšie a dve kratšie tyčinky a piestik – jeho semenník 
nesie predĺženú čnelku a hlavatú bliznu. Kvitne od júna do 
októbra. Kvety sú opeľované blanokrídlym hmyzom s dlhým 
cuciakom, ktorý umožňuje prístup k nektáru na dolnom kon-
ci dlhej ostrohy. Výrazný nafúknutý pysk krikľavej farby 
sľubuje hojnosť potravy. V skutočnosti sa však musí jeho 
hmyzí návštevník k nej prepchať pomedzi horný a spodný 
pysk. Silné čmele a včely to dokážu tak, že kĺbovito spojené 
pysky kvetu roztlačia. Týmto spôsobom získavania potravy 
sa zvyšuje vynútený čas kontaktu kvetu s hmyzom, a tak stú-
pa i pravdepodobnosť opelenia. Plodom je dvojpuzdrová val-
covitá tobolka. Pyštek obyčajný (Linus vulgaris)
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Rozšírený je v celej Európe okrem najsevernejších oblastí 
a na Sibíri od nížin až po horské polohy. Rastie na poliach, pri 
cestách, na rumoviskách a štrkových miestach (napríklad na 
železničných násypoch).

Pyštek obyčajný bol v 15. a 16. storočí súčasťou všetkých 
herbárov. Ordinoval sa najmä proti chorobám pečene, slezi-
ny, pri zadržiavaní moču, na úpravu stolice, proti tuberkuló-
ze. Vonkajšie využitie mal pri liečbe rakoviny, odvar z neho 
sa pil pri vyrážkach. Bol súčasťou preslávenej masti Ungu-
entum lineare, ktorú zostavil hesenský lekár Johann Wolpius. 
Využívala sa ako výborný prostriedok pri tzv. zlatej žile a jej 
zloženie bolo dlhé obdobie udržiavané v tajnosti. 

Ľudové povery opisujú túto rastlinu ako čarodejnícky 
prostriedok („hexakraut“). Uvádzané boli i jej výborné far-
biace účinky. V súčasnosti sa pre potreby ľudového liečiteľ-
stva zbiera kvitnúca vňať, pričom v nej obsiahnuté účinné 
látky (glykozidy, organické kyseli-
ny, triesloviny, cukry) s močopud-
nými, protizápalovými a žlčopud-
nými účinkami majú rôznorodé 
vonkajšie i vnútorné využitie.

Pre pôvabný vzhľad jeho kve-
tov je peknou ozdobou prírodných 
záhrad. Na niektorých poliach je 
však pyštek obyčajný pokladaný 
za veľmi nepríjemnú burinu, pre-
tože sa rozširuje jednak podzem-
kami, ale tiež sa dokáže bohato 
rozsemeňovať – jedna rastlina pri-
náša priemerne až 30 000 semien. 

Konopáč obyčajný (Eupatorium cannabinum)

Konopáč obyčajný je predstaviteľom čeľade astrovité (As-
teraceae). Rodové meno Eupatorium je odvodené od perz-
ského kráľa Eupatora žijúceho v prvom storočí pred naším 
letopočtom, ktorý bol veľkým znalcom flóry. Anglický názov 
tejto rastliny Sweet Joe Pye súvisí so severoamerickým indi-
ánom Joeom Pyeom, ktorý konopáčom liečil týfus – bylina 
zvyšovala potenie, čím dochádzalo k znižovaniu horúčky. 
Druhový latinský názov cannabinum a slovenské meno ko-
nopáč sa vzťahuje na podobnosť listov tejto rastliny s kono-
pou siatou (Cannabis sativa) z rovnomennej čeľade, avšak 
medzi touto dvojicou rastlín príbuzenské vzťahy nie sú.

Konopáč obyčajný – detail listov

Konopáč obyčajný (Eupatorium cannabinum)

Pozorovateľov upúta táto viacročná majestátna rastlina 
pevnou purpurovou až hnedočervenkastou stonkou, ktorá do-
sahuje výšku 70 – 150 cm. 

Drobné svetloružové rúrkovité kvety v počte 4 – 6 sú zo-
skupené do jednoduchých súkvetí – úborov –, ktoré sú zo-
skupené do zloženého vrcholíkovitého súkvetia. Pre relatív-
ne neskoré kvitnutie koncom leta (od júla do septembra) je 
významnou kŕmnou rastlinou pre denné motýle, navštevujú 
ju však i nočné druhy tohto hmyzu, čím ju zároveň opeľujú. 
Okrem cudzoopelenia využíva tento druh i partenogenézu – 
vývin z neoplodnených vajíčok. Plody – nažky – majú cho-
cholec bielych chlpov, rozširuje ich vietor a živočíchy.

Rastie vo vlhkých lesoch, na brehoch potokov a v prieko-
pách hojne po celej Európe. Je ukazovateľom prítomnosti 
dusíka a vlhkosti v pôde. Fotografia ho zachytáva v blízkosti 
osady Štefanová neďaleko Terchovej. 

V dávnej minulosti ho bylinkári využívali ako drastické 
prečisťovadlo a liek vyvolávajúci zvracanie. V súčasnosti sa 
v ľudovom liečiteľstve využívajú jeho listy na liečenie rán. 
Celá rastlina príjemne vonia, listy majú horkú chuť. Usušené 
listy po zapálení v miestnosti odháňajú muchy a osy.

Pestované formy sú nádhernou súčasťou kvetinových zá-
hrad koncom leta, pretože pevné vzpriamené stonky odolajú 
i nástrahám nepriaznivého počasia.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža
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OPERENCE OKOLO NÁS
V tomto čísle sa budeme venovať ope-
rencom, ktorých pozorovanie je možné 
najmä v blízkosti vodného prostredia.

Čajka bielohlavá  
(Larus cachinans) 

Zoológovia ju zaraďujú do radu kulí-
kotvaré (Charadriiformes) a v rámci 
neho do rovnomennej čeľade čajkovité 
(Laridae).

Ako samostatný druh je čajka bie-
lohlavá známa približne iba desaťročie, 
predtým bola pokladaná za poddruh 
čajky striebristej (Larus argentatus). 
Z tohto druhu bola vyčlenená na zákla-
de analýzy DNA a tvarových vlastností 
uvedených nižšie. Počet špecialistov 
na Slovensku, ktorí dokážu tento druh 
spoľahlivo identifikovať, by sa dal spo-
čítať na prstoch jednej ruky. Na určenie 
sú potrebné kvalitné fotografie, ktoré 
tohto operenca zobrazujú z rôznych uh-
lov pohľadu a pri rozličných spôsoboch 
pohybu. Vzhľadom na veľmi zložité 
rozlišovanie jedincov tohto druhu sa 
pri pozorovaní a sčítavaní pre potreby 
ornitológov používa súhrnný pojem tzv. 
veľké čajky, medzi ktoré patrí čajka bie-
lohlavá spolu s čajkou striebristou a čaj-
kou žltonohou (tá sa tiež vyčlenila od 
čajky striebristej ako samostatný druh 
len nedávno).

Dĺžka tela tohto operenca dosahuje 58 
až 67 cm, rozpätie krídel 140 – 158 cm. 
Hlava je bielej farby (u čajky striebristej 
býva sivo fŕkaná), má podlhovastý pro-
fil s plochým čelom a dlhým zobákom. 
Dobrý pozorovateľ si môže všimnúť 
i tmavé oči. Nohy sú žltkastej až ružov-
kastej farby, na rozdiel od čajky žltono-
hej však nie sú výrazne žlté.

Medzi prstami čajky bielohlavej sú dobre 
viditeľné plávacie blany

Charakteristickým odlišovacím zna-
kom je špička krídel – desiata ručná 
letka (letky predstavujú krycie perie vy-

rastajúce na krídlach), ktorá je u čajky 
bielohlavej biela (u žltonohej je takmer 
čierna). Na vrchnej strane krídel čajky 
bielohlavej je typický i prechod medzi 
sivou a čiernou farbou – sivá zvyčajne 
prstovito vybieha do čiernej (u čajky 
žltonohej je toto rozhranie ostré). Mla-
dý jedinec čajky bielohlavej má svetlý 
spodok krídel a tmavohnedý koniec 
chvosta.

Mladý jedinec čajky bielohlavej počas letu

Čajka bielohlavá dokáže hlavu otočiť 
aj o 180 stupňov

Potravu si získava vo vode i mimo 
nej. Hoci má medzi prstami plávaciu 
blanu a výborne pláva, nepotápa sa ce-
lým telom, ani sa nebrodí v plytkej vode 
ako volavka či bocian. Ryby vo vode sa 
snaží uloviť počas prelietania ponad 
hladinu. Ponoriť sa môže iba nárazom 
z povetria na vodu.

Čajka bielohlavá počas lovu potravy vo vode

Lieta výborne, avšak iba do takej 
vzdialenosti, aby nestratila z dohľadu 
zem. 

Čajka bielohlavá počas letu

Dobre sa pohybuje i po suchej zemi 
– časť obživy si hľadá i na poliach, sme-
tiskách a skládkach odpadu. K jej potra-
ve patria červy, hmyz, zdochliny, vajcia 
a mláďatá iných vtákov, ba i menšie 
cicavce. Konzumuje takmer čokoľvek. 
S potravou prehltnuté nestráviteľné čas-
ti vydávi v podobe vývržkov.

Podobne ako ostatné čajky, ak nemá 
k dispozícii sladkú vodu, dokáže piť 
i slanú. Umožňuje jej to špeciálne zaria-
denie na odstraňovanie soli z tela, aby sa 
jej nehromadila a nepôsobila škodlivo. 
Nadbytok soli sa ukladá v špeciálnych 
soľných žľazách, ktoré sú umiestnené 
v hlave a ich úlohou je vylučovanie soli 
cez nozdry vo forme hlienovitého vý-
lučku.

Hniezdi od apríla do augusta raz roč-
ne. Znáša dve až tri olivovozelené až 
sivé vajcia so škvrnami. Na vajciach 
sedia obaja rodičia a mláďatá kŕmia vý-
vržkami z hrvoľa. 

Čajka bielohlavá žije na morských 
pobrežiach i pri vnútrozemských vo-
dách. Z hľadiska výskytu počas roka 
je pre ňu charakteristická stálosť ale-
bo krátka migrácia (presun na krátku 
vzdialenosť). Hniezdi v oblasti Kaspic-
kého mora, Azovského mora, severnej 
časti Čierneho mora, v Poľsku i Ne-
mecku. Prezimuje v južnej časti areálu, 
v menšom počte i v severnej a západnej 
Európe. 

Pozorovaná bola i na Slovensku – 
okrem Dunaja a Váhu i na rieke Poprad. 
Fotografie pochádzajú zo Svitu z okolia 
rieky Poprad. 

V zimných mesiacoch (december – 
február) sa na Slovensku spomedzi tzv. 
veľkých čajok vyskytuje najhojnejšie 
(čajka žltonohá a striebristá iba vzác-
ne). Najväčšie počty jedincov čajky 
bielohlavej ornitológovia zaznamenali 
v okolí Dunaja a väčších vodných nádr-
ží. Napríklad na Hrušovskej zdrži boli 
zistené nocoviská až niekoľkých tisícok 
jedincov, pretože sa tam zlietavajú čaj-
ky z polí, smetísk a vodných plôch aj 
z okruhu desiatok kilometrov. Ich kon-
centrácia je najväčšia v skorých ranných 
hodinách pred východom slnka, rozlet 
sa začína plynulo už pri svitaní za šera.

O prítomnosti tohto vtáka sa ornito-
lógovia môžu presvedčiť i sluchom. 
Spievať síce nedokáže, ale dáva o sebe 
vedieť hlasným kvílivým volaním.
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Čajka bielohlavá na svoju prítomnosť upozor-
ňuje i hlasom

Tento operenec patrí k chráneným 
druhom národného významu, pričom 
spoločenská hodnota jedného jedinca 
dosahuje 331,93 €.

Cíbik chochlatý 
(Vanellus vanellus)

Patrí do radu kulíkotvaré (Charadriifor-
mes) a v rámci neho do čeľade kulíko-
vité (Charadriidae). Slovenské druhové 
meno súvisí s veľkým chocholom na 
hlave, ktorý je utvorený dlhými úzkymi 
perami s dvojitým koncom.

Detail hlavy – chochol a krátky zobák

U mláďat je chochol iba naznačený. 
Na hlave sú nápadné i veľké prenikavé 
oči a pomerne krátky, zhora stlačený 
zobák. 

Veľkosť jeho tela je porovnateľná 
s veľkosťou holuba – dosahuje 29 až 
32 cm. Vrchná strana tela z diaľky vyze-
rá čierna, v skutočnosti má jeho lesklé 
perie nádych do zelena až bronzovo-fia-
lova. Rovnakej farby je i brada, hrdlo 
a hrvoľ. Brucho má biele, podchvostové 
krovky hrdzavé. 

Hniezdi od marca do augusta. Začia-
tok hniezdenia je spojený s ozdobný-
mi pohybmi samcov vo vzduchu – pri 

tokaní samec letí s mnohými obratmi 
nahor a nadol a tesne nad zemou začí-
na letieť strmhlav, pričom vydáva zvuk 
údermi krídel i hlasom „tjuuu-vitt-vitt“. 
Hniezdo tvorí iba drobná jamka v zemi, 
do ktorej samica znáša štyri hnedasté 
až zelenkasté vajcia hruškovitého tvaru 
s čiernymi škvrnami raz ročne. Rodi-
čia na nich sedia 24 – 27 dní. Sú veľmi 
ostražití a používajú všetky možné spô-
soby na oklamanie a odvábenie nepria-
teľa od hniezda. Mláďatá po narodení 
hniezdo opustia a hľadajú si potravu, 
ktorú tvorí prevažne hmyz. Rodičia ich 
strážia.

Mimo obdobia hniezdenia sa zvy-
čajne zhromažďuje v početnejších 
kŕdľoch. Ozýva sa hlasným plačlivým 
a nosovým „píut“ a „gvä-riií“ alebo za-
chrípnutým „kviií“.

Žije na pasienkoch a oráčinách, raše-
liniskách i na vlhkých močaristých lú-
kach, kde si cez deň a počas svetlých 
mesačných nocí vyhľadáva dážďovky 
a iné pôdne živočíchy. Vyskytuje sa 
v Európe a miernom pásme Ázie. Or-
nitológovia uvádzajú, že v zimnom 
období sa populácia cíbika chochla-
tého v Európe odhaduje na viac ako 
2 800 000 jedincov, pričom najväčšie 
zimoviská sa nachádzajú vo Veľkej Bri-
tánii, Francúzsku a Holandsku. Pravi-
delne zimuje i v Maďarsku. 

Na Slovensku je všeobecne poklada-
ný za sťahovavý druh. Migruje do juž-
nejších teplejších krajín. Vo veľmi vý-
nimočných prípadoch bol na Slovensku 
pozorovaný i v zime, čo ornitológovia 
pokladajú za vzácnosť. Svedčia o tom 
i nasledujúce fotografie, ktorá ho zachy-
távajú na okraji rieky Poprad vo Svite 
začiatkom roka 2011.

Cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)

V minulosti bol cíbik chochlatý po-
merne bežným druhom na poliach a lú-
kach strednej Európy. Staršia generácia 
si možno ešte spomína na jeho akro-
batické zásnubné lety, zber jeho vajec 

a predaj vo veľkom počte na trhoch. 
V súčasnosti sa jeho pozorovanie po-
kladá za vzácnosť. Súvisí to s intenzív-
nym nasadením strojov na poľnohospo-
dársky využívaných plochách a skorým 
kosením oblastí, kde hniezdi na zemi, 
ako i s odvodňovaním biotopov vhod-
ných pre jeho život.

Podľa súčasnej legislatívy patrí 
k chráneným druhom národného význa-
mu, pričom spoločenská hodnota jedné-
ho jedinca je pomerne vysoká – predsta-
vuje sumu 663,87 €.

 
Trasochvost biely 
(Motacilla alba)

Stretnúť sa môžete i s jeho ľudovým po-
menovaním trasorítka. V zoologickom 
systéme je zaradený do radu vrabco-
tvaré známeho tiež ako spevavce (Pas-
seriformes) a v rámci neho do čeľade 
trasochvostovité (Motacillidae). Jeho 
rodové meno súvisí s výrazne dlhým 
chvostom, ktorým bez prestania potria-
sa zdola nahor. 

Telo tohto vtáka dosahuje veľkosť 
18 cm, rozpätie krídel 25 – 30 cm. Pri 
samcoch a samiciach sa kombinuje bie-
le, sivé a čierne sfarbenie peria, pričom 
sa prejavuje mierna pohlavná dvojtva-
rosť – samec má čierno-bielu hlavu, 
samica má zadnú časť hlavy sivú. Obe 
pohlavia majú sivý chrbát, biele pásy na 
krídlach a biely trtáč (kostrč).

Ozýva sa hlasným ostrým „čizz-ik“ 
a „čik“, ale i nenápadným spevom s vlo-
ženým volaním „clip“ alebo „cilip“.

Trasochvost biely (Motacilla alba)

Kŕdle trasochvostov bielych často 
hniezdia v krovinách, na stromoch, prí-
padne v teplých skleníkoch dva až tri 
razy do roka. Od apríla až do augusta 
samica znáša päť až šesť bielych alebo 
zelenkastých škvrnitých vajec, na kto-
rých sedí dvanásť až štrnásť dní. 

Živí sa hmyzom (napríklad komármi, 
muchami, chrobákmi a drobnými mo-
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týľmi), ktorý často chytá pri močiaroch, 
potokoch, kalužiach a kravincoch. Pri 
love potravy často pobieha sem a tam 
cupotavými krokmi. Často tiež kráča za 
oráčmi a v brázdach zbiera larvy hmyzu 
a červy.

Trasochvost biely počas lovu hmyzu

Je veľmi neposedný a pohyblivý. Veľ-
mi nápadné je jeho správanie vtedy, keď 
sa z oblohy blíži predátor. Vzrušene po-
letuje a zároveň švitorí. Znamená to, že 
zaregistroval vranu, jastraba krahulca 
alebo sokola myšiara.

Je jediným európskym druhom tra-
sochvosta, ktorý žije v rozmanitých 
otvorených a polootvorených biotopoch 
– pri vode i vo veľkej vzdialenosti od 
nej, v odľahlej tundre i polopúšti, ale 
i v poľnohospodárskej krajine, okolo 
hospodárskych dvorov, na hnojiskách, 
na dedinách a predmestiach, ba i v cen-
trách miest. Vyskytuje sa v Eurázii, se-
vernej Afrike a na Islande.

Patrí k sťahovavým druhom, pričom 
sa sťahuje na krátke a stredné vzdiale-
nosti. Z našej krajiny odlieta v októbri 
a späť sa vracia v marci. V poslednom 
desaťročí však bolo na Slovensku pozo-
rovaných niekoľko jedincov i v zime. 
Svedčia o tom i fotografie zhotovené 
vo Svite, ktoré ho zachytávajú na rieke 
Poprad.

Trasochvost biely v zime na rieke Poprad

Podľa súčasnej legislatívy je zara-
dený k chráneným druhom národného 
významu, pričom spoločenská hodnota 
jedného jedinca je 331,93 €.

 
Trasochvost horský 
(Motacilla cinerea)

V niektorej literatúre sa používa i jeho 
druhové meno vrchovský.

Je veľmi blízkym príbuzným predchá-
dzajúceho druhu. Na rozdiel od neho sa 
zdržiava takmer výhradne pri bystro te-

čúcich riekach a potokoch, najmä v pa-
horkatinách a horských oblastiach. 

Trasochvost horský (Motacilla cinerea) 

Niektoré populácie tohto operenca 
v blízkosti voľne tečúcich vôd i zimu-
jú – v dôsledku mrazov však dochádza 
k veľkým stratám jedincov, pre iné je 
charakteristická diaľková migrácia.

Telo tohto vtáka má dĺžku 18 – 19 cm, 
rozpätie krídel 25 – 27 cm. V zafarbení 
sa strieda žltá, sivá a biela farba. 

Živí sa hmyzom a pavúkmi. Hniezdo 
si stavia v rôznych otvoroch v blízkosti 
vôd. Hniezdi dva razy do roka, samica 
znáša v období od marca do augusta po 
4 – 6 jemne škvrnitých sivých vajec. 
O potomstvo sa starajú obaja rodičia.

Patrí k užitočným vtákom. Zaradený 
je k chráneným druhom národného vý-
znamu, spoločenská hodnota jedinca je 
331,93 €.

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

NOBELOVA CENA ZA FYZIKU 2011
„Niektorí tvrdia, že svet skončí ohňom, druhí, že ho zničí ľad. 
To, čo poznám z vášne, ma prinútilo k ohňu sa prikláňať. 
Avšak keď oheň svet nezmrzačí, poznám natoľko aj nenávisť, 
aby som si bol istý, že ľad by to dokázal, že na to stačí.“

Takto začal príhovor predseda Nobelovho výboru k udele-
niu Nobelovej ceny za fyziku v roku 2011 citujúc dielo Ro-
berta Frosta Oheň a ľad. Pokračuje veľkou otázkou, na ktorú 
už poznáme odpoveď: „Aký je osud vesmíru? Pravdepodobne 
skončí ako ľad, ak chcete veriť tohtoročným nositeľom Nobe-
lovej ceny.“ Pozorovanie explodujúcich hviezd, takzvaných 
supernov, vo vzdialených galaxiách ich priviedlo k objavu, že 
sa rozpínanie vesmíru zrýchľuje. Tento nečakaný záver pre-
kvapil aj samotných nositeľov Nobelovej ceny a prirovnávajú 
ho k tomu, akoby ste vyhodili loptu a namiesto toho, aby spad-
la späť na zem, začne sa od zeme vzďaľovať stále rýchlejšie 
a prekvapene sledujete, ako mizne na oblohe. Niečo podobné 
sa deje v celom vesmíre. Zrýchlené rozpínanie vesmíru zname-
ná, že ho musí rozpínať akási neznáma forma energie, mystic-
ky nazvaná tmavá energia. Podľa odhadov tvorí viac ako 70 % 
energie celého vesmíru a napriek jej dominancii o nej nevieme 
vôbec nič. Preto je najväčšou otázkou súčasnej fyziky.

Veľkú väčšinu energie vesmíru tvorí tmavá energia, ktorá poháňa 
rozpínanie vesmíru. Menší podiel má tmavá hmota – ďalšia záhada, 

ktorá drží galaxie pohromade. Poznáme len zostávajúci malý diel tejto 
skladačky.

Vesmír sa rozpína. Ako to vieme?

Najprv nahliadneme do histórie, ako sa prišlo na to, že sa 
vesmír rozpína. Albert Einstein a jeho súčasníci považovali 
vesmír za stacionárny, čiže nemenný, bez začiatku a konca, 
čo bola vtedy všeobecne prijímaná hypotéza. Túto pred-
stavu narušila jeho všeobecná teória relativity publikovaná 
v roku 1916. Teória nevyhnutne viedla k tomu, že stacionárny 
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vesmír by skolaboval v dôsledku gravitácie medzi galaxia-
mi. Einstein sa pokúsil situáciu zachrániť tak, že do rovníc 
zaviedol kozmologickú konštantu, čo síce znie sofistiko-
vane, ale ide o učebnicový príklad „bulharskej konštanty“. 
Jej účelom bolo zmenšiť gravitačnú silu presne o toľko, aby 
galaxie v stacionárnom vesmíre na seba nespadli. Alexander 
Friedmann navrhol pripustiť rozpínajúci sa vesmír, čím vy-
riešil Einsteinove rovnice bez ťahania za vlasy. Fyzik a kňaz 
Georges Lemaître mal pre toto riešenie ešte jeden špeciálny 
argument – rozpínajúci sa vesmír počnúc z „niečoho veľmi 
malého, až takmer ničoho“ by viac zapadal do biblickej pred-
stavy o stvorení sveta. Okolo roku 1920 Edwin Hubble vy-
konal pozorovania, ktoré potvrdili rozpínanie vesmíru. Podľa 
meraní z teleskopu na vrchu Mount Wilson v Kalifornii sa 
vesmír rovnomerne rozpína, pričom vzdialenejšie galaxie sa 
od nás vzďaľujú rýchlejšie ako bližšie galaxie. Keďže zrejme 
nemáme postavenie špeciálneho bodu vo vesmíre, od ktorého 
by všetko lietalo preč, očakávame, že rovnaké tvrdenie platí 
z ľubovoľného iného miesta. Aby sme pochopili, čo to zna-
mená, predstavme si nafukujúci sa balón.

Všetky body na povrchu balóna sa od seba vzďaľujú, pričom 
vzdialenejšie body sa vzďaľujú od seba rýchlejšie. Vzájom-
ná rýchlosť dvoch bodov je priamo úmerná ich vzdialenosti 
a táto konštanta úmernosti dostala pomenovanie Hubblova 
konštanta. Toto číslo vyjadruje, ako rýchlo sa rozpína náš 
vesmír. V tých časoch si pozorovatelia nemohli všimnúť, že 
rozpínanie vesmíru nie je rovnomerné, ale dokonca zrýchle-
né, napokon na to nebol ani rozumný dôvod (ten nie je ani 
teraz). Hubblova „konštanta“ teda časom stále rastie, ale jej 
zmena bude nezanedbateľná až o niekoľko miliárd rokov.

Na dôkaz rozpínania vesmíru bolo potrebné zistiť dve veci 
– vzdialenosť nejakých objektov vo vesmíre a rýchlosť, akou 
sa tieto objekty od nás vzďaľujú. Na prvý pohľad sa meranie 
vzdialenosti alebo rýchlosti akéhokoľvek veľmi vzdialené-
ho objektu zdá byť neprekonateľným problémom. Obe veci 
naozaj vyžadujú sofistikovaný prístup. Kľúčovými objektmi 
sa stali cefeidy, čo sú zvláštne hviezdy, ktorých svietivosť 
pulzuje. Vieme bez problémov odmerať, ako rýchlo hviezda 
pulzuje. Z toho sa dá na základe istých známych fyzikálnych 
vlastností cefeíd vypočítať, ako jasno hviezda svieti. Vzdia-
lenejšie hviezdy síce vidíme svietiť slabšie a bližšie silnejšie, 
ale my poznáme skutočnú, nie zdanlivú jasnosť hviezdy. Na 
základe rozdielu medzi skutočnou a zdanlivou jasnosťou teda 
vieme vypočítať, ako ďaleko od Zeme sa hviezda nachádza.

Na určenie rýchlosti hviezdy použijeme to, že vzďaľujúcu 

sa hviezdu (ľubovoľný zdroj svetla) vidíme viac sfarbenú do 
červena v porovnaní s tým, keď stojí. Ak by ste sa v bie-
lom tričku rozbehli smerom ku hviezdam rýchlosťou blízkou 
rýchlosti svetla, z pohľadu stojacich pozorovateľov budete 
mať na sebe červené tričko (keď sa budete vracať späť, tričko 
bude modré). Tento jav nazývaný červený posun má pôvod 
vo vlnovej povahe svetla.

Ak sa zdroj vzďaľuje, vlny svetla vidíme roztiahnutejšie, čo 
zodpovedá posunu smerom k červenej farbe spektra

Čím sa hviezda javí červenšia, tým rýchlejšie sa vzďaľuje 
od Zeme. Kto by to bol povedal, že rýchlosť hviezdy určíme 
na základe jej farby. Tu sa natíska otázka: Poznáme skutočnú 
farbu hviezdy, aby sme tú červenšiu mali s čím porovnať? 
Odpoveďou je áno a stojí za ňou svetelné spektrum.

Jeden filozof povedal, že existujú otázky, na ktoré nikdy 
nebudeme poznať odpoveď, a ako príklad uviedol chemické 
zloženie hviezd. Ak by bolo nutné prísť k Slnku a odobrať 
z neho vzorku, nemali by sme odpoveď dodnes. Ale aby 
sme to nemali také ťažké, príroda nám úlohu zjednodušila 
a hviezdy samé vysielajú informácie o svojom chemickom 
zložení. Po rozklade svetla na spektrum farieb vznikne dúha 
od červenej po fialovú a na niektorých miestach sa objavia 
tmavé čiary – chýbajúce farby. Výskyt týchto čiar jednoznač-
ne závisí od chemického zloženia hviezdy, takže popri tejto 
informácii sa dozvieme aj to, kde by sa čiary mali nachá-
dzať, ak ide o nepohyblivú hviezdu. Červený posun je vní-
maný ako posun tmavých čiar vo svetelnom spektre hviezdy. 
Každá hviezda je takto vybavená tachometrom. O koľko sa 
čiary posunú smerom k červenej, o toľko rýchlejšie sa od nás 
hviezda vzďaľuje.

Zistenie polohy a rýchlosti cefeíd tak umožnilo zistiť, že 
vesmír sa rozpína podobne ako povrch balóna. Pre pozoro-
vanie zrýchlenia však bol potrebný ešte dômyselnejší expe-
riment.

Rozpínanie vesmíru sa zrýchľuje

Nobelova cena sa rozdelila medzi dva konkurenčné tímy, kto-
ré publikovali podobné výsledky v roku 1995. Prvú polovicu 
dostal Saul Perlmutter, vedúci tímu Supernova Cosmology 
Project, a druhú polovicu dostali Brian P. Schmidt a Adam 
G. Riess z tímu High-z Supernova Search Team. Ich pôvod-
ným cieľom bolo vykonať precízne merania nového druhu, 
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ktoré by potvrdili hypotézu, že sa vesmír rozpína stále pomal-
šie, a teda jeho konečný osud je rovnováha medzi „ohňom 
a ľadom“. Namiesto toho sa dočkali prekvapenia – ich mera-
nia ukázali, že sa rozpínanie vesmíru zrýchľuje.

Aby bolo možné vykonať ďalšie merania, ktoré by presnej-
šie odhalili povahu rozpínania vesmíru, bolo potrebné vidieť 
ešte ďalej. Vzdialenejšie cefeidy svietia tak slabo, že pomo-
cou súčasných prístrojov ich nevidno. Za touto hranicou však 
ešte môžeme vidieť explodujúce supernovy, a to boli práve 
objekty, na ktoré sa oba tímy zamerali s pomocou moder-
ných teleskopov a výkonných počítačov. Supernovy môžu 
byť malé ako Zem a pritom jasnejšie než celá galaxia. Jeden 
zo spôsobov, ako tieto žiarivé explózie vznikajú, pochádza 
z dvojice hviezd, ktoré sa točia v kruhu (obiehajú okolo spo-
ločného ťažiska).

Jedna z hviezd je navyše bielym trpaslíkom, čo je vyhas-
nutá hviezda, ktorej sa vyčerpalo všetko palivo a skolabo-
vala do veľmi hustého objektu menšieho ako naša planéta. 
Biely trpaslík svojou silnou gravitáciou vysáva od suseda 
palivo, až sa jeho vnútorná teplota zvýši natoľko, že spustí 
jadrovú fúziu a následnú explóziu. Takáto udalosť sa stane 
v jednej galaxii raz za niekoľko tisíc rokov, takže pozorujúc 
jednu galaxiu by sa vedci načakali. Tu pomohla relatívne 
nová technológia – snímanie obrazu pomocou CCD sníma-
ča. Dve snímky toho istého miesta boli urobené s trojtýž-
dňovým odstupom. Ak sa porovnaním snímok zistilo, že na 
druhej je o svetlú bodku navyše, mohlo to byť spôsobené 
buď šumom, alebo práve na tom mieste vybuchla super-
nova. Po dôslednom eliminovaní rôznych efektov sa odfil-
trovali supernovy potrebné na zistenie povahy rozpínania 
vesmíru. 

Akonáhle na snímke objavili potenciálnu supernovu, rých-
lo zmobilizovali tím pozorovateľov za teleskopmi, aby o nej 
získali ďalšie údaje skôr, než svetelná stopa po výbuchu 
zmizne. Nie vždy išlo o skutočnú hľadanú supernovu, ale 
rozhodla o tom charakteristika, ako sa mení jej jasnosť po 
výbuchu. Niektoré vzdialenejšie supernovy sa však vymyka-
li očakávaniam. Verili, že sa rozpínanie vesmíru spomaľuje, 
a podľa toho očakávali istú jasnosť supernovy. Supernovy 
však svietili slabšie, a to ešte slabšie, než by sa dalo očakávať 
podľa modelu rovnomerného rozpínania vesmíru. Svietili tak 
slabo, že sa rozpínanie vesmíru musí zrýchľovať.

Návrat kozmologickej konštanty

Einstein sa nie bezbolestne vzdal predstavy stacionárneho 
vesmíru a kozmologickú konštantu označil za svoj veľký 
omyl. Dnes by sa k nej vrátil. Kozmologická konštanta, pô-

vodne navrhnutá pre zlý predpoklad, sa znovu ukazuje ako 
možná cesta, ako sa vyrovnať s novým faktom. Idea je taká, 
že vo väčších meradlách by mohla platiť iná fyzika a gravi-
tácia by bola odpudivá. Pripomeňme, že kozmologická kon-
štanta bola zavedená za účelom zmenšiť gravitačné pôsobe-
nie medzi galaxiami. Ak by sme gravitáciu zmenšili natoľko, 
že sa z nej stane „antigravitácia“, galaxie sa budú od seba 
odpudzovať, a to je práve model, ktorý pozorujeme. Túto 
myšlienku zatiaľ nie je možné dokázať ani vyvrátiť.

Konečný osud vesmíru

Odhliadnuc od tmavej energie existujú tri možné osudy 
vesmíru v závislosti od toho, koľko je v ňom hmoty, alebo 
presnejšie, aká je priemerná hustota hmoty vo vesmíre. Ak 
je hustota hmoty dostatočne veľká, gravitácia prevládne nad 
jeho rozpínaním, čím sa jeho rozpínanie postupne spomalí, 
zastaví a nakoniec skolabuje do bodu, z ktorého vznikol, čo 
je v spomenutých metaforách označené ako „oheň“. Ak je 
naopak hmoty málo, gravitácia medzi vzďaľujúcimi sa gala-
xiami nestačí udržať pokope rozbehnuté galaxie a vesmír sa 
bude večne rozpínať, rednúť a ochladzovať sa, čo symboli-
zuje „ľad“. Medzi týmito situáciami môže nastať rovnováha, 
čiže rozpínanie vesmíru bude stále pomalšie, až sa takmer 
zastaví.

Hľadanie odpovede na osud vesmíru sa tak zredukovalo na 
hľadanie všetkej hmoty vo vesmíre. Nový objav však ukázal, 
že gravitácia je bezmocná voči akejsi neznámej sile, ktorá po-
háňa rozpínanie vesmíru. Kým o tejto sile nevieme viac (na-
príklad, že by si jedného dňa zmyslela obrátiť kabát), môže-
me povedať, že vesmír sa bude rozpínať večne a „skončí ako 
ľad“. Kým niektoré veci nám príroda prekvapujúco uľahčila, 
inde prichystala poriadny hlavolam. Vesmír vznikol asi pred 
14 miliardami rokov. Prvých 4 až 5 miliárd rokov expanzia 
spomaľovala, ale od istého okamihu prebrala kontrolu tmavá 
energia.

Vidieť širší svet, v ktorom žijeme, vždy vyžaduje dosiah-
nuť istú hranicu intelektuálneho poznania. Potrebovali sme 
základy matematiky na to, aby sme si vôbec všimli, že Zem 
je guľatá. Všimnúť si, že sa vesmír okolo nás rozpína, už vy-
žadovalo hlbšie fyzikálne poznanie. Zrýchlené rozpínanie 
vesmíru stojí na samej hranici súčasného poznania a niekde 
za touto hranicou je odpoveď, prečo sa rozpína zrýchlene, čo 
je tmavá energia.

Andrej Osuský 
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Súťaže

11. Koľko vlasov priemerne vypadne človeku za jeden deň? 
(2 body)

Odpoveď: Každému človeku denne vypadne približne 50 až 
100 vlasov.

12. Koľko stupňov má rozsah plešivenia u mužov a koľko 
u žien? (2 body)

Odpoveď: Stupnica plešivenia mužov má 12 stupňov a stup-
nica plešivenia žien 9 stupňov.
Komentár: Častou chybou bolo, že ste vypísali jednotlivé 
stupne, ale neuviedli ich počet, na ktorý sa otázka pýtala.

13. Aké druhy stoniek má zimozeleň menšia a čím sa odlišu-
jú? (2 body)

Odpoveď: Nekvitnúce stonky sú poliehavé, zakoreňujúce 
a slúžia na vegetatívne (nepohlavné) rozmnožovanie. Kvit-
núce byle sú vzpriamené.

14. Ktoré sú základné príznaky otravy snežienkou jarnou? 
(3 body)

Odpoveď: Otravy v menších dávkach sa prejavujú slinením, 
väčšie dávky spôsobujú zvracanie, hnačky a celkovú slabosť.

15. Kto získal Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu 
v roku 2011? (3 body)

Odpoveď: Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu 
v roku 2011 získali Bruce A. Beutler a Jules A. Hoffmann za 
objav, ktorý sa týka aktivácie prirodzenej imunity, a Ralph M. 
Steinman za objav dendritických buniek a ich úlohy v získa-
nej imunite.

16. Ktoré tri významné osobnosti sú na nasledujúcom obráz-
ku? (3 body)

Odpoveď: Na obrázku sú Max Born, Paul Dirac a Fritz 
Zwicke.

17. Prečo je chochlačka plná jedovatá, ktorá látka spôsobuje 
jej jedovatosť a ako sa prejavuje jej pôsobenie na člove-
ka? (3 body)

Odpoveď: Celá rastlina chochlačky plnej je jedovatá, naj-
viac jedovatých látok – alkaloidov – obsahuje hľuza. Jedova-
tý alkaloid bulbokapsín pôsobí na centrálny nervový systém 
a vyvoláva stav smerujúci k obmedzeniu pohybu a potlačeniu 
všetkých reflexných pohybov. V takomto stave by boli svaly 
úplne ochabnuté a končatiny by zostali vo zvláštnych polo-
hách.

5. ročník korešpondenčnej súťaže sa práve skončil a prináša-
me vám riešenia 2. série a výsledkové listiny. Na našom webe 
nájdete aj kompletnú výsledkovú listinu druhej série (v časopi-
se uverejňujeme len 25 najlepších riešiteľov) a poradia v rámci 
jednotlivých ročníkov. Najúspešnejším riešiteľom v celkovom 
poradí i v rámci jednotlivých ročníkov zasielame diplomy 
a hodnotné vecné ceny – knihy, časopisy, perá a tričká.

Riešenia úloh s krátkou odpoveďou

1. Ktorá zlúčenina vyvoláva septický šok? (1 bod)
Odpoveď: Septický šok vzniká, keď imunitný systém rea-
guje na zlúčeninu, ktorá sa nazýva lipopolysacharid (LPS), 
ktorá sa nachádza vo vonkajších membránach niektorých pa-
togénnych baktérií.

2. Koľko ostrovov sa nachádza v zátoke Ha Long? (1 bod)
Odpoveď: V zátoke Ha Long sa nachádza 1 969 ostrovov 
rôznych veľkostí, z ktorých 989 má i svoje pomenovanie.

3. Ktorý androgénny hormón vplýva najviac na plešivenie? 
(1 bod)

Odpoveď: Spomedzi androgénnych hormónov na plešivenie 
najviac vplýva dihydrotestosterón (DHT).

4. Čo je plodom jahody? (1 bod)
Odpoveď: Plodmi jahody sú drobné, semenám podobné 
nažky, ktoré pokrývajú povrch jahody.
Komentár: Častou chybnou odpoveďou bolo, že plodom ja-
hody je jahoda. 

5. Ako sa latinsky nazýva hrachor jarný? (1 bod)
Odpoveď: Hrachor jarný má latinský názov Lathyrus vernus.

6. Koľko vajec znáša slávik červienka? (1 bod)
Odpoveď: Slávik červienka znáša päť až sedem žltkastých 
alebo červenkastých červenohnedo škvrnitých vajec.

7. Čím pretrváva obdobie vegetačného pokoja bleduľa jarná? 
(1 bod)

Odpoveď: Obdobie vegetačného pokoja bleduľa jarná pretr-
váva guľatou cibuľou.

8. Aké druhy ľudskej imunity poznáme? (2 body)
Odpoveď: Poznáme prirodzenú (vrodenú, nešpecifickú) 
a získanú (špecifickú) imunitu.

9. Čo sa skrýva pod pojmom neoténia? (2 body)
Odpoveď: Neoténia je dosiahnutie pohlavnej dospelosti pri 
zachovaní vonkajšieho vzhľadu nedospelých jedincov.

10. Na ktorých miestach sa pôvodne vyskytoval axolotl me-
xický? (2 body)

Odpoveď: Axolotl mexický sa pôvodne nachádzal len na 
dvoch miestach – v jazerách Xochimilco a Chalco v stred-
nom Mexiku.

5. ROČNÍK KOREŠPONDENČNEJ SÚŤAŽE
VYHODNOTENIE 2. SÉRIE

12



18.  Definujte starnutie. (4 body)
Odpoveď: Starnutie je pokles zdatnosti a plodnosti začínajú-
ci po dosiahnutí dospelosti, pod ktorou sa rozumie schopnosť 
rozmnožovania. Spoločným bodom všetkých teórií starnutia 
je porušenie štruktúry molekúl a z neho vyplývajúca zmena, 
neraz strata, ich funkcie. 

19. Uveďte aspoň štyri ľudové názvy prvosienky vyššej. 
(4 body)

Odpoveď: Medzi ľudové názvy prvosienky vyššej patria tie-
to: biela bukvica, dnová bylina, kadrela, kozia brada, kropá-
ček, kaška, Petrov kľúč, prvosna, prvnička, šľaková bylina 
i mrtvičná bylina.

20. Ktoré sú charakteristické znaky slávika červienky? 
(4 body)

Odpoveď: Charakteristickým znakom tohto vtáka dosahu-
júceho veľkosť 14 cm je sivobiele zavalité telíčko a žiari-
vo červená náprsenka dospelých jedincov. Chrbtová strana, 
krídla a chvost majú olivovohnedú farbu. Zobák je čierny, 
nohy tmavohnedé.

Riešenia úloh s postupom riešenia

21. Akými rôznymi spôsobmi môže prebiehať delenie po-
škodení bunky pri rôznych typoch jej delenia? (5 bodov)

Odpoveď: Asymetrické delenie sa považuje za nutný pred-
poklad starnutia buniek. Pri tejto stratégii vyrovnávania sa 
s poškodeniami, ktoré unikli opravným mechanizmom, sú 
poškodenia zadržiavané v materskej bunke a dcérske bun-
ky vznikajú bežne s biologickými hodinami nastavenými na 
nulu. Opačná stratégia spočíva iba v zrieďovaní poškodení 
pri každom, symetrickom, delení. V tomto prípade vzniknú 
pri delení z pôvodnej bunky dve nové, rovnaké, bunky, teda 
pôvodná vlastne „zanikne“.
Komentár: Ak ste len vymenovali tieto dva typy delenia bu-
niek bez uvedenia, v čom sa líšia z hľadiska delenia poškode-
ní, mohli ste získať 2 body.

22. Zdôvodnite, ako by sa 
mala správne ďalej ro-
zohrávať nasledujúca 
kombinácia kariet, ak 
na trefového dolníka 
juhu pridal západ dámu. 
(6 bodov)

Odpoveď: Trefovú dámu treba prikryť kráľom. Ak východ 
pridá eso, tak potom neskôr treba zahrať zo severu impas 
na deviatku – zahrať zo severu malý tref a ak východ pridá 
deviatku, nadbiť desiatkou, inak zahrať osmičku. V ďalšom 
kole ostáva už len zahrať posledný tref z juhu a bočnou far-
bou prejsť na sever a odohrať posledný tref odtiaľ. 

Ak východ neprikryje trefového kráľa esom, treba zahrať 
zo severu malý tref. Ak východ pridá eso, z juhu treba za-
hrať osmičku. Potom už stačí neskôr odohrať z juhu desiat-
ku a na severe ostane posledný tref. Ak východ pridá de-
viatku, treba zahrať z juhu desiatku a v ďalšom kole zahrať 
osmičku. Tým bude eso súpera vyrazené a na severe opäť 
ostane posledný tref. 

Komentár: Väčšina riešiteľov prepísala časť článku o bridži, 
ktorý sa venoval správnej zohrávke tejto kombinácie. Avšak 
už si nevšimli, že rozdiel bol v tom, že v tejto úlohe dáma 
zahraná bola. Cieľom bolo poukázať na to, čo sa stane, ak 
zahráte nesprávne. Za citovanie relevantnej časti komentára 
z článku ste mohli získať jeden bod.

23. Opíšte proces vzniku ostrovov v zátoke Ha Long. (7 bo-
dov)

Odpoveď: Celá oblasť 
zátoky Ha Long vznikla 
asi pred 250 až 280 mi-
liónmi rokov z hrubých 
vrstiev vápencov prvo-
horného mora. Počas 
dlhého obdobia boli tieto 
vápence po ústupe mora 
vystavené monzúnovým dažďom. Najskôr sa vytvárali ryhy 
a závrty, až sa jednotlivé vrstvy vápencov rozpadli na men-
šie kužeľovité kopce. Vznikol tropický kras, ktorý je okrem 
Vietnamu typický aj pre oblasti Kuby a južnej Číny. Dračia 
zátoka je výnimočná tým, že celá oblasť kužeľovitého krasu 
sa po vytvorení izolovaných krasových kopcov začala poná-
rať do mora. A tak sa z vrcholov kopcov stali ostrovy, ktorých 
úpätie sa nachádza asi 20 až 30 metrov v hĺbke mora. Tvar 
ostrovov bol ovplyvnený aj ďalšou eróziou, ktorej výsled-
kom sú previsnuté brehy a malebné, ba až podivné tvary od 
ihlanov, bochníkov až po kužele.
Komentár: Úloha väčšinou nerobila väčšie problémy, men-
ší počet bodov ste získali vtedy, keď ste zabudli na niektorý 
z významných krokov vzniku týchto ostrovov.

24. Napíšme čísla 1, 2, …, 1 000 000 000 000. Potom každé 
nahradíme jeho ciferným súčtom. Túto operáciu opakuje-
me tak dlho, až kým nedostaneme samé jednociferné čís-
la. Určte, ktorých cifier je medzi nimi najviac. (8 bodov)

Odpoveď: Keď si vypíšeme jednotlivé jednociferné čísla, 
ktoré vzniknú, pre prvých 100 prirodzených čísel, zistíme, 
že sa pravidelne opakujú čísla 1, 2, ..., 9. Na základe kritéria 
deliteľnosti deviatimi vieme, že číslo a jeho ciferný súčet dá-
vajú rovnaký zvyšok po delení deviatimi. Zvyškom 1, 2, ..., 8 
zodpovedajú čísla 1, 2, ..., 8, avšak zvyšku 0 zodpovedá čís-
lo 9, keďže jeho ciferný súčet je 9 a celý proces sa zastaví. 
Keďže za sebou idúce prirodzené čísla majú tú vlastnosť, že 
zvyšky po delení deviatimi sa postupne striedajú v poradí 
1, 2, ..., 0, budú sa naše konečné jednociferné čísla opakovať 
v poradí 1, 2, ..., 9. Keďže číslo 999 999 999 999 je deliteľné 
deviatimi, ukončí 111 111 111 111 opakovaní čísel 1, 2, ..., 9. 
Po toto číslo teda budú medzi konečnými jednocifernými 
číslami zastúpené všetky čísla 1 až 9 rovnako často. Číslo 
1 000 000 000 000 má ciferný súčet 1, takže najviac bude 
čísel 1.
Komentár: Väčšina z vás prišla na správne riešenie. Avšak 
zdôvodnenie bolo neúplné – tvrdili ste, že keďže sa jednoci-
ferné čísla, ktoré postupne dostaneme, opakujú v poradí 1, 2, 
..., 9 pri prvých 20 – 200 číslach, že to tak bude aj naďalej. To 
však bolo potrebné dokázať a to už korektne urobilo len málo 
z vás. Za nájdenie správnej odpovede ste mohli získať 3 body 
a za jej korektný dôkaz zvyšných 5.

Súťaže
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25. Cesta zo Štúrova na isté neznáme miesto určené ako 
miesto zamilovaných Z má dĺžku 11,5 km. Spočiatku ve-
die do kopca, potom po rovine a nakoniec z kopca. Za-
milovaný chodec vyvinie do kopca rýchlosť 3 km/h, po 
rovine 4 km/h a z kopca 5 km/h. Vzdialenosť zo Štúrova 
do miesta Z prekoná za 2 hodiny a 54 minút. V noci, keď 
sa vracia z tohto neznámeho miesta Z do Štúrova po tej 
istej trase a rovnakými rýchlosťami, cesta mu trvá 3 ho-
diny a 6 minút. Určte, akú mali dĺžku jednotlivé úseky 
cesty do kopca, po rovine a z kopca smerom zo Štúrova 
do miesta Z. (9 bodov)

Odpoveď: Označme písmenom x dĺžku úseku cesty do kopca 
zo Štúrova na miesto Z, písmenom y dĺžku úseku cesty, kto-
rá ide po rovine, a písmenom z dĺžku úseku cesty, ktorá ide 
z kopca. Všetky úseky budeme merať v kilometroch. Keďže 
cesta zo Štúrova na miesto Z má dĺžku 11,5 km, dostávame 
prvú rovnicu 

x y z+ + =11 5, .
Úsek dĺžky x prejde chodec za x/3 hodiny, pretože do kop-

ca je jeho rýchlosť 3 km/h. Analogicky vypočítame časy, za 
ktoré prejde aj ďalšie dva úseky. Keďže cesta zo Štúrova na 
miesto Z trvá 2 hodiny a 54 minút, čo zodpovedá 2,9 h, do-
stávame druhú rovnicu:

x y z
3 4 5

2 9+ + = , .

Analogicky dostaneme, že pre cestu späť platí (3 hodiny 
a 6 minút predstavujú 3,1 hodiny):

z y x
3 4 5

3 1+ + = , .

Dostali sme sústavu troch lineárnych rovníc s troma nezná-
mymi, ktorú postupne vyriešime. Z prvej rovnice si vyjadrí-

me, že platí z x y= − −11 5, , a dosadíme do druhej a tretej 
rovnice: 

x y x y

x y y x
3 4

11 5
5

2 9

11 5
3 4 5

3 1

+ + − − =

− − + + =

, , ,

, , .

Sčítaním týchto dvoch rovníc dostaneme, že platí
11 5

3 2
11 5

5
6, , ,− + + − =y y y

odkiaľ po úprave dostaneme, že platí y = 4.  Dosadením tejto 
hodnoty do vyššie uvedenej rovnice pre cestu zo Štúrova na 
miesto Z dostaneme, že platí 

x x
3

4
4

7 5
5

2 9+ + − =, , .

Vyriešením tejto lineárnej rovnice s neznámou x dostane-
me, že platí x = 3.  Nakoniec dosadíme hodnoty x a y do prvej 
rovnice a dostaneme, že platí z= − − =11 5 3 4 4 5, , .

Cesta zo Štúrova na miesto Z pozostávala z týchto úsekov: 
3 km do kopca, 4 km po rovine a 4,5 km z kopca.
Komentár: Za správny výsledok bez korektného postupu 
ste mohli získať 2 body, ak ste urobili aj skúšku správnosti, 
tak 3 body. Veľmi častým riešením bolo skúšanie rôznych 
dĺžok, až ste našli vyhovujúce riešenie. Tento postup ne-
musí viesť vždy k cieľu, najmä ak výsledkom nie je „pek-
né“ riešenie. Navyše týmto spôsobom nedokážete, že iné 
riešenia neexistujú. Ďalším problémom bolo označovanie 
– použili ste nejaké písmená bez toho, aby ste napísali, čo 
predstavujú. Pri riešení úloh treba vždy na začiatku presne 
zadefinovať, čo ktoré premenná označuje, aby bol ďalší po-
stup korektný.

Súťaže

Por. Priezvisko a meno Škola Ročník 1 – 20 21 22 23 24 25 Spolu
1 Gloríková Nela ZŠ Mierová, Svit 7 43 5 0 7 8 8 71
2 Mišanko Rudolf ZŠ s MŠ Berzehorská, Brzotín 7 41 5 3 7 5 9 70
3 Vaňa Matej ZŠ Nám. Š. Kluberta, Levoča 9 43 5 1 7 3 9 68
4 Frančiak Patrik ZŠ s MŠ Stará Bystrica 9 43 5 1 7 3 8 67
4 Sedláček Peter G Komenského, Kysucké Nové Mesto 3 41 5 3 6 3 9 67
6 Siváková Barbora ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 41 5 0 7 3 6 62
6 Jombíková Alexandra G A. H. Škultétyho Veľký Krtíš 3 43 4 0 7 0 8 62
8 Bobrík Ján ZŠ s MŠ Liptovský Ján 43 5 0 7 3 3 61
9 Brťková Dominika ZŠ Klokočova, Hnúšťa 8 41 5 0 6 3 3 58
9 Rakár Michal ZŠ s MŠ Liptovský Ján 41 4 0 7 3 3 58
9 Malatinec Štefan G a ZŠ sv. Mikuláša Prešov 1 38 5 0 5 3 7 58
12 Cúth Michal ZŠ s MŠ J. S. Neresnického Dobrá Niva 9 43 5 0 6 3 0 57
13 Čučová Dominika ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto 8 42 0 0 7 3 3 55
13 Mihaličová Lenka SOŠ A. Warhola Medzilaborce 1 41 5 2 7 0 0 55
15 Mancovičová Zuzana G sv. M. Archanjela Piešťany 1 41 5 1 7 0 0 54
16 Lagin Ondrej SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica 8 41 5 0 7 0 0 53
17 Faktorová Michaela ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto 6 41 5 0 6 0 0 52
17 Ivanová Barbora ZŠ Hradná, Nové Zámky 7 40 5 0 7 0 0 52
17 Johánková Natália ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto 8 41 0 1 5 3 2 52
17 Belák Matej SOŠ OaS Čadca 39 5 1 7 0 0 52
17 Mancovičová Lenka G sv. M. Archanjela Piešťany 4 41 5 0 6 0 0 52
17 Schmelcerová Michaela G sv. M. Archanjela Piešťany 4 40 5 0 7 0 0 52
23 Palinkášová Rebecca ZŠ Hradná, Nové Zámky 7 40 5 0 6 0 0 51
23 Franeková Katarína ZŠ s MŠ Stará Bystrica 42 2 0 7 0 0 51
23 Kováč Frederik G sv. M. Archanjela Piešťany 1 39 5 0 7 0 0 51

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 2. SÉRIE
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Súťaže

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5. ROČNÍKA 
KOREŠPONDENČNEJ SÚŤAŽE

Por. Priezvisko a meno Škola Ročník 1. séria 2. séria Spolu
1 Vaňa Matej ZŠ Nám. Š. Kluberta, Levoča 9 73 68 141
2 Mišanko Rudolf ZŠ s MŠ Berzehorská, Brzotín 7 66 70 136
3 Frančiak Patrik ZŠ s MŠ Stará Bystrica 9 68 67 135
4 Gloríková Nela ZŠ Mierová, Svit 7 59 71 130
5 Sedláček Peter G Komenského, Kysucké Nové Mesto 3 62 67 129
6 Bobrík Ján ZŠ s MŠ Liptovský Ján 65 61 126
7 Siváková Barbora ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 60 62 122
8 Rakár Michal ZŠ s MŠ Liptovský Ján 63 58 121
9 Cúth Michal ZŠ s MŠ J. S. Neresnického Dobrá Niva 9 60 57 117
10 Brťková Dominika ZŠ Klokočova, Hnúšťa 8 58 58 116
11 Jombíková Alexandra G A. H. Škultétyho Veľký Krtíš 3 52 62 114
12 Franeková Katarína ZŠ s MŠ Stará Bystrica 61 51 112
13 Johánková Natália ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto 8 58 52 110
13 Mancovičová Lenka G sv. M. Archanjela Piešťany 4 58 52 110
15 Mancovičová Zuzana G sv. M. Archanjela Piešťany 1 55 54 109
16 Manina Jakub ZŠ Zlatníky 9 59 48 107
17 Belák Matej SOŠ OaS Čadca 54 52 106
18 Schmelcerová Michaela G sv. M. Archanjela Piešťany 4 50 52 102
19 Faktorová Michaela ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto 6 47 52 99
20 Želonková Laura ZŠ Mierová, Svit 5 48 49 97
20 Mihaličová Lenka SOŠ A. Warhola Medzilaborce 1 42 55 97
20 Fábiková Kristína G Komenského, Kysucké Nové Mesto 50 47 97
23 Višňáková Estera ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto 6 47 47 94
23 Hyl Patrik ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto 50 44 94
25 Čučová Dominika ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto 8 37 55 92
25 Krellová Kristína ZŠ Svrčinovec 9 45 47 92
27 Dlugošová Michaela ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad 49 42 91
27 Pristašová Nikola SOŠ A. Warhola Medzilaborce 1 43 48 91
29 Kováč Frederik G sv. M. Archanjela Piešťany 1 39 51 90
30 Micajová Michaela SOŠ A. Warhola Medzilaborce 1 44 45 89
31 Čelko Marek ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto 8 44 43 87
32 Lesniková Miroslava SOŠ A. Warhola Medzilaborce 1 43 43 86
33 Svrčková Barbora Vajanského 2, Skalica 35 49 84
34 Juríčková Natália SSAG Dolný Kubín 2 42 41 83
35 Barancová Vanessa ZŠ Clementisova, Kysucké Nové Mesto 6 36 37 73
36 Lasoková Rebecca SSAG Dolný Kubín 2 26 46 72
37 Kondač Radoslav ZŠ s MŠ J. S. Neresnického Dobrá Niva 8 58 0 58
37 Malatinec Štefan G a ZŠ sv. Mikuláša Prešov 1 0 58 58
39 Kováč Matej ZŠ Mierová, Svit 4 25 29 54
40 Lagin Ondrej SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica 8 0 53 53
41 Ivanová Barbora ZŠ Hradná, Nové Zámky 7 0 52 52
42 Palinkášová Rebecca ZŠ Hradná, Nové Zámky 7 0 51 51
43 Novotný Nicolas ZŠ Železničná 14, Bratislava 7 47 0 47
44 Maťašovská Miriam ZŠ Hradná, Nové Zámky 5 0 46 46
44 Synák Kamil ZS Clementisova, Kysucké Nové Mesto 7 0 46 46
44 Hornáková Michaela G sv. Michala Archanjela Piešťany 1 0 46 46
47 Janáčik Lukáš ZS Clementisova, Kysucké Nové Mesto 6 0 45 45
47 Veselovská Beáta SSAG Dolný Kubín 2 45 0 45
47 Lukács Adam G Š. Moyzesa Moldava nad Bodvou 45 0 45
50 Pavlovičová Sára ZŠ Mierová, Svit 6 0 44 44
50 Baculáková Gréta ZŠ s MŠ Badín 44 0 44
52 Horníček Andrej ZŠ Železničná 14, Bratislava 6 42 0 42
52 Ištók Marek ZŠ Čajkov 9 42 0 42
54 Hatala Matúš SSAG Dolný Kubín 2 40 0 40
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Matematika Matematika

rázku vpravo. Číslo j určíme ľahko, 
lebo musí platiť j+ =8 12,  teda 
j= − =12 8 4. Podobne vypočí-

tame aj hodnotu m, pretože platí 
5 11+ =m , teda m= − =11 5 6. 

Pozrime sa teraz na vrchné tri po-
schodia pyramídy. Platí:

235
58

55

= +
= +
= +

a b
a c
b c

,
,
.

Dosadením 2. a 3. rovnice do prvej dostávame, že platí
235 58 55 113 2= +( )+ +( )= +c c c.

Z toho dostaneme, že platí c= − =235 113
2

61.  Potom už 
vieme dopočítať a a b: 

a
b
= + =
= + =

58 61 119
61 55 116

,
.

Neznáme d, e, h určíme rovnakým spôsobom ako neznáme 
a, b, c, pretože platí 

58
12

16

= +
= +
= +

d e
d h
e h

,
,
.

Analogicky dostávame, že platí 
58 12 16 28 2= +( )+ +( )= +h h h,

z čoho dostaneme, že platí h= − =58 28
2

15.  Potom analo-
gicky dopočítame d a e:

d
e
= + =
= + =

12 15 27
15 16 31

,
.

Podobne pre neznáme f, g, i platí:
55

16
11

= +
= +
= +

f g
f i
g i

,
,
.

Potom musí platiť aj 55 16 11 27 2= +( )+ +( )= +i i i,  

z čoho dostaneme, že platí i= − =55 27
2

14.  Potom analo-
gicky dopočítame f a g:

f
g
= + =
= + =

16 14 30
14 11 25

,
.

Už chýbajú len neznáme k a l v po-
slednom riadku. Má platiť 8 15+ =k ,  
teda k = − =15 8 7,  a l+ =5 14,  
čiže l= − =14 5 9.  Pyramída po vy-
plnení vyzerá takto:

3. Určte dĺžku a šírku obdĺžnikovej záhrady, keď viete o nej 
tieto informácie: Keby šírka zostala taká, aká je, a dĺžka by 
bola 30 metrov, bol by obsah o 120 m2 menší než v skutoč-
nosti. Pri nezmenenej šírke a dĺžke 40 m by mala záhrada 
obsah o 80 m2 väčší než skutočne má.

Riešenie: Dĺžku záhrady si označíme a, šírku b. Obsah zá-
hrady vypočítame ako S ab= .  Podľa zadania dostaneme, že 
má platiť:

30 120
40 80
b ab
b ab
= −
= +

,
.

17. ročník korešpondenčnej súťaže časopisu MATMIX sa 
skončil, na nasledujúcich stránkach vám prinášame vzorové 
riešenia úloh, ktoré riešitelia vyriešili. Ak sa chcete zapojiť 
do jej ďalšieho ročníka, sledujte začiatkom nasledujúceho 
školského roka webovú stránku časopisu www.matmix.sk.

Riešenia 2. série úloh korešpondenčnej súťaže

1. Máme k dispozícii dve vedrá, jedno 17-litrové a druhé 
9-litrové, a neobmedzený zdroj vody. Vašou úlohou je do 
17-litrového vedra naliať presne 13 litrov vody.

Riešenie: V prvom kroku nalejeme zo zdroja vody 9 litrov 
vody do 9-litrového vedra a prelejeme z neho všetku vodu do 
17-litrového vedra. Opäť naplníme 9-litrové vedro do plna 
a prelejeme do 17-litrového vedra toľko, aby sa 17-litrové 
vedro naplnilo do plna. Keďže v ňom už bolo 9 litrov vody, 
zmestí sa tam ešte 8 litrov. V 9-litrovom vedre nám preto 
ostane 1 liter vody. 

Teraz vylejeme všetku vodu zo 17-litrového vedra a prele-
jeme doň 1 liter z 9-litrového vedra. Teraz naplníme 9-litro-
vé vedro doplna a prelejeme 9 litrov do 17-litrového vedra. 
Opäť naplníme 9-litrové vedro a nalejeme do 17-litrové-
ho vedra toľko vody, koľko sa doň zmestí. Keďže tam už 
bolo 1 + 9 = 10 litrov vody, zmestí sa tam ešte 7 litrov vody 
a v 9-litrovom vedre nám ostanú 2 litre vody. Opäť vylejeme 
vodu zo 17-litrového vedra a prelejeme tam vodu z 9-litrové-
ho vedra, teda 2 litre. 

Tento postup zopakujeme ešte dvakrát a dostaneme 
v 17-litrovom vedre 4 litre vody. Potom už len napustíme do 
9-litrového vedra 9 litrov vody a prilejeme ich k tým štyrom 
a dostaneme v 17-litrovom vedre 13 litrov vody, čo bolo na-
šou úlohou.

2. Doplňte pyramídu tak, aby plati-
lo, že každý prvok je súčet tých 
dvoch, ktoré sa nachádzajú pod 
ním (okrem posledného riadku):

Riešenie: Neznáme čísla v pyra-
míde si označíme a až m podľa ob-

MATMIX
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Keď odpočítame prvú rovnicu od druhej, dostaneme, že 
platí:

10 200
20

b
b
=
=

,
.

Dosadením do prvej rovnice dostaneme:
600 20 120
720 20

36

= −
=
=

a
a

a

,
,

.
Dĺžka záhrady je 36 metrov a šírka 20 metrov.

4. Neviem si spomenúť na Tomášovo číslo. Pamätám si len, 
že:

  • Je šesťmiestne.
  • Trojciferné číslo tvorené prvými troma ciframi (v takom 

poradí, ako sú v Tomášovom čísle) je štvrtinou trojcifer-
ného čísla tvoreného druhými troma ciframi z Tomášovho 
čísla (taktiež v poradí).

  • Prostredné dve číslice sú rovnaké.
  • Druhá číslica je dvojnásobok prvej.
  • Tretia číslica je buď dvojnásobok prvej, alebo o 3 väčšia.
 Viete zistiť Tomášovo číslo?

Riešenie: Prvá cifra Tomášovho čísla môže byť najviac 2, 
pretože štvornásobok trojciferného čísla začínajúceho cifrou 
3 alebo väčšou je už štvorciferné číslo. To by však nemohlo 
tvoriť posledné tri cifry Tomášovho čísla. Prvá cifra je teda 1 
alebo 2. Rozoberme obe možnosti.

Ak by prvá cifra bola 1, tak druhá cifra je dvojnásobok pr-
vej cifry, teda 2, a tretia cifra je buď 1 2 2⋅ = ,  alebo 1 3 4+ = .  
Ak by bola tretia cifra 2, tak posledné tri cifry Tomášovho 
čísla by boli 4 122 488⋅ = .  Dostali by sme šesťmiestne číslo 
122 488. Lenže toto číslo nevyhovuje tretej podmienke, lebo 
prostredné dve cifry nie sú rovnaké. 

Ak by bola tretia cifra 4, tak posledné tri cifry by boli 
4 124 496⋅ = .  Šesťmiestne číslo 124 496 má aj prostredné 
dve cifry rovnaké, a teda vyhovuje všetkým podmienkam, čo 
ľahko overíme aj skúškou.

Rozoberme teraz druhú možnosť – ak by bola prvá cifra 
Tomášovho čísla 2. V takom prípade štvornásobok prvého 
trojčíslia musí začínať na 8 alebo 9. Lenže tretia číslica je 
buď 2 2 4⋅ =  alebo 2 3 5+ = .  Tým pádom prostredné dve 
cifry nemôžu byť rovnaké, a teda Tomášovo číslo určite ne-
môže začínať cifrou 2.

Úloha má jediné riešenie – Tomášovo číslo je 124 496.

5. Ornament pečate je znázornený na obráz-
ku. Vypočítajte polomer kruhu za predpo-
kladu, že malý obdĺžnik vľavo hore má 
rozmery 1 cm x 2 cm.

Riešenie: Označme hraničnú 
kružnicu kruhu ako k, dĺžku jej 
polomeru ako r a stred S tak, ako 
na obrázku vpravo. Bod X nech 
je bodom dotyku malého obdĺž-
nika a kružnice k. Bod Y nech je 
päta kolmice z bodu X na spoj-
nicu stredu hornej strany štvorca 
a bodu S. 

Keďže bod X patrí kružnici k, platí SX r= .  Dolná stra-
na malého obdĺžnika je rovnobežná s hornou stranou štvorca 
a úsečka XY tiež. Preto bude úsečka XY predĺžením dolnej 
strany malého obdĺžnika a vzdialenosť bodu Y od hornej stra-
ny obdĺžnika bude 1. Potom musí platiť SY r= −1.  Keďže 
dĺžka dolnej strany malého obdĺžnika je 2 a polomer kružnice 
k je r, musí platiť aj XY r= −2.

Z Pytagorovej vety pre pravouhlý trojuholník SXY postup-
ne dostaneme, že platí:

XY SY SX

r r r

r r r r r
r r

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2

2 1

4 4 2 1
6 5 0

+ =

−( ) + −( ) =
− + + − + =

− + =

,

,

,
,

rr r−( ) −( )=1 5 0.
Dostali sme kvadratickú rovnicu s neznámou r, ktorá má 

dva korene 1 a 5. Riešenie r =1  ale nevyhovuje, lebo po-
tom by XY r= − = − =−2 1 2 1  bolo záporné číslo, čo nie 
je možné, keďže ide o dĺžku úsečky. Preto má kruh polomer 
5 cm.

6. Dominik pozoroval sedačkovú lanovku na vrcholku ma-
gickej hory. Vyhliadol si jednu sedačku a chcel zistiť, za 
ako dlho urobí celý okruh, teda zo spodnej stanice späť 
do spodnej stanice. Keď bola jeho sedačka v spodnej sta-
nici, zapol stopky. Spočiatku spodnou stanicou prechá-
dzala každých 8 sekúnd jedna sedačka. No po 3 minútach 
a 28 sekundách lanovku pustili rýchlejšie a teraz spodnou 
stanicou prechádzali sedačky každých 5 sekúnd. Keď sa 
Dominikova sedačka vrátila do spodnej stanice, vypol 
stopky. Ukazovali 11 minút a 13 sekúnd. Koľko sedačiek 
mala lanovka?

Riešenie: V čase, keď boli spustené stopky (t. j. v čase 
0 sekúnd od začiatku), prechádzala spodnou stanicou 
prvá sedačka. Najprv prechádzali sedačky spodnou sta-
nicou každých 8 sekúnd, takže v čase 8 sekúnd od za-
čiatku prechádzala druhá sedačka, v čase 16 s   s= ⋅2 8  
tretia sedačka atď. V čase k ×8 sekúnd prechádzala spod-
nou stanicou k+( )1 .  sedačka. 3 minúty a 28 sekúnd je 
3 60 28 208 26 8⋅ + = = ⋅  sekúnd, takže v čase 3 minúty 
a  28 sekúnd od začiatku prechádzala spodnou stanicou 
27. sedačka. 

Potom prechádzali sedačky spodnou stanicou každých 
5 sekúnd. V čase 208 5 213+ =  sekúnd išla 28. sedačka, 
v čase 208 2 5 218+ ⋅ =  sekúnd 29. sedačka atď. V čase 
208 5+ ⋅k  sekúnd od začiatku prechádzala spodnou stanicou 
27+( )k . sedačka. 
Potrebujeme zistiť, koľká sedačka prechádzala spodnou 

stanicou v čase vypnutia stopiek, teda 11 minút a 13 sekúnd 
od začiatku. 11 minút a 13 sekúnd je 11 60 13 673⋅ + =  se-
kúnd. Keďže platí

673 208 465 208 93 5= + = + ⋅ ,
v čase vypnutia stopiek prechádzala spodnou stanicou 

27 93 120+( )= . sedačka. Lenže to už bola prvá Dominikova 
sedačka, ktorá sa práve vrátila. Preto mala lanovka 119 se-
dačiek.

Matematika Matematika
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Prvé živé organizmy sa na Zemi objavili pred 3,8 miliardami 
rokov v podobe jednoduchých buniek. Vyvíjali sa ďalej, až 
sa z nich vyvinuli mäkkýše, ryby s čeľusťami, obojživelníky, 
prvé plazy, z ktorých najúchvatnejšie boli dinosaury.

Alosaurus

Jedným z najobávanejších predátorov jurskej doby bol alo-
saurus (z latinčiny allos – cudzí, sauros – jašter). Dostal po-
menovanie aj jurský lev.

Patril do radu Saurischia (tak ako všetky mäsožravé dino-
saury), plazopanvové dinosaury. Členili sa na základe uspo-
riadania panvových kostí. Lonová a sedacia kosť sú postave-
né každá na inú stranu. Patril medzi tetanury, tuhé chvosty, 
a bol predstaviteľom podradu Theropoda. Podľa alosaura je 
nazvaná aj čeľaď Allosauridae.

Dospelý alosaurus mohol vyzerať asi takto

Fosílie

Nálezy alosaura pochádzajú zo Severnej Ameriky, kde bol 
pred 156 – 130 miliónmi rokov v období neskorej (vrchnej) 
jury a rannej (spodnej) kriedy hojne rozšírený. Jeho fosílie sa 
našli aj v severoamerickom Utahu, Wyomingu a Colorade. 
Najznámejšia oblasť je Morrisonská formácia A. Tieto nále-
zy pochádzajú zo severnej Laurázie, jednej z dvoch veľkých 
pevninských más v jure. Vtedy bol alosaurus vrcholným pre-
dátorom a lovil sauropody alebo stegosaury, pravdepodobne 
v pároch. Existujú aj nálezy z Afriky (Tanzánie) a z Austrá-
lie, v tom čase tvorili jednotný kontinent, Gondwanu. Po-
zoruhodným javom zostáva, že Laurázia bola od Gondwa-

ny oddelená starobylým oceánom Tethys. Ako sa dostal na 
Gondwanu však zostáva záhadou. Na jej južnej časti žil aj 
počas rannej kriedy. Niekedy sa spomína aj polárny alosau-
rus, menší potomok veľkých jurských predátorov. Prežíval 
v oblastiach vtedajšieho južného pólu. Bolo tam chladno, no 
nebol trvale zaľadnený ako dnes.

Stavba tela

12 metrov dlhé telo vážilo niekedy aj dve tony. Alosaurus 
sa vypínal do výšky až 4,6 metra, čo je výška takmer dvoch 
poschodí. Takýto kolos mohli uniesť len veľmi svalnaté nohy. 
Pri udržiavaní rovnováhy sa opieral o chvost. Predné kon-
čatiny takisto nezaostávali. Každá mala tri prsty zakončené 
ostrými pazúrmi.

Tento skelet alosaura sa nachádza v Prírodovednom múzeu San Diego

Masívna lebka bola posadená na svalnatom krku, ktorý mo-
hol dobre ohýbať. Bola odľahčená viacerými otvormi. Dosa-
hovala veľkosť takmer meter. Všetky lebečné kosti, okrem 
čeľustí, boli pevne zrastené. Uvoľnené kosti slúžili ako vý-
chodiskové body pre silné žuvacie svalstvo. Alosaurus mohol 
čeľuste doširoka otvoriť. Lebka a svalnatý krk ho zaraďujú 
do infraradu Carnosauria. Tieto mäsožravce nesú práve spo-
menuté typické znaky. 

VYHYNUTÉ ŽIVOČÍCHY PREHISTÓRIE

Biológia Biológia

V roku 1991 bola nájdená takmer kompletná kostra alosaura.  
V súčasnosti je vystavená v švajčiarskom Sauriermuseum Aathal. Lebka alosaura mala dva spánkové otvory (diapsidná)
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V tlame mal na vrchnej čeľusti 40 lištovitých zubov. Na 
spodnej ich bolo len 32, mali dĺžku až 10 cm a smerovali 
dozadu. Zabraňovali tak vypadávaniu mäsa koristi z tlamy. 
Opotrebované zuby jednoducho vypadli a boli nahradené no-
vými.

Zvláštnosťou sú oči. Boli totiž až dvakrát väčšie než oči 
o niečo väčšieho tyranosaura, čo svedčí o dobrom zraku. 
Chránili ich pre alosaura typické mohutné nadočnicové ob-
lúky. 

Diplodokus

Najväčšími suchozemskými živočíchmi na zemi boli sauro-
pody (z lat. sauros – jašter, pedis – noha). Dosahovali neu-
veriteľné rozmery. Niektoré boli dlhé aj 40 m, čo je dĺžka 
viac než troch autobusov. Medzi najúchvatnejšie z nich patril 
diplodokus. Patril do radu Saurischia a čeľade Diplodoci-
dae. 

Fosílie

Fosílne pozostatky diplodoka (gr. dókos – brvno) sa našli 
v dnešnej Severnej Amerike, v štátoch Colorado, Utah, Wy-
oming a Montana.

Diplodokus sa bráni útoku alosaura

Stavba tela

Pre všetky sauropody je typická stavba tela zložená z malej 
hlavy, dlhého krku, trupu dinosaura a dlhého tuhého alebo 
bičovitého chvosta. Diplodokus nebol výnimkou.

Mal malú, asi 70 cm veľkú hlavu. Lebka bola pomerne 
malá, veľkosťou sa podobala lebke koňa. V tlame mal krát-
ke kolíkovité zuby, ktoré slúžili na odtrhávanie rastlinnej 
potravy. Nemal stoličky, preto nemohol tuhú vegetáciu roz-
drviť.

 Jeho krk bol dlhý až 7,3 metra a pozostával z množstva 
dlhých stavcov. Pri dĺžke tela 26 – 30 metrov zaberal krk štvr-
tinu tela. Štvormetrový trup ukrýval masívny žalúdok. 

Hmotnosť jeho tela bola len 10 ton. Pre porovnanie, 
23 metrov dlhý brachiosaurus vážil až 80 ton. Keďže mal 
takmer duté stavce, ktoré jeho telo odľahčovali, hmotnosťou 
sa nevyrovnal ostatným sauropodom.

Stravovacie návyky

Podľa chrupu vieme jednoznačne povedať, že diplodokus bol 
bylinožravec, herbivor. Paleontológovia si myslia, že sa živil 
vodnými rastlinami a mladými výhonkami ihličnanov. Jedál-
ny lístok si dopĺňal mäkkýšmi. Iní zasa tvrdia, že sa nezdržia-
val v blízkosti vôd a živil sa najmä mladým ihličím.

Kedysi sa všeobecne predpokladalo, že sauropody sa zdr-
žiavali vo vode. Dlhé krky mali vraj preto, aby mali nozdry 
vždy nad vodou. Táto možnosť je v súčasnosti vylúčená, pre-
tože veľký tlak, ktorý by pôsobil na ich veľké a ťažké telá, by 
jednoducho neuniesli.

Tuhú rastlinnú potravu (výhonky ihličnanov aj vodné rast-
liny) žalúdok len veľmi ťažko spracúva. Keďže diplodokus 
nemal zadné stoličky, musel potravu rozomieľať inak. V ska-
menelinách sauropodov sa našli drobné kamene – gastrolity. 
Dinosaury ich prehĺtali, aby im pomáhali rozomieľať rastlin-
nú potravu. 

Takéto kamene prehĺtali najmä plazy a dinosaury s dlhým krkom  
(sauropody a plesiosaury)

Prirodzeným nepriateľom všetkých diplodokov boli veľké 
mäsožravce, Carnosauria. Keďže sauropody mali obrovské 
rozmery, tieto veľké mäsožravce sa orientovali na mladé 
a staré jedince. Dospelý diplodokus postupne strácal týchto 
prirodzených nepriateľov.

Alexander Valach 

Biológia Biológia

Kostra diplodoka z berlínskeho múzea
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Telekia ozdobná (Telekia speciosa)

Telekia ozdobná patrí do čeľade astrovité (Asteraceae). Ro-
dový latinský názov Telekia pochádza z 19. storočia a je od-
vodený od mena maďarského grófa Telekiho. Druhový ná-
zov je odvodený z latinského prídavného mena speciosus, čo 
v preklade znamená pekný, nádherný (v ženskom rode speci-
osa – pekná, nádherná). 

Patrí k trvácim bylinám, obdobie vegetačného pokoja pre-
trváva hrubým valcovitým podzemkom. Z podzemného orgá-
nu vyrastá hrubá priama stonka s krátkymi chlpmi, ktorá do-
rastá až do výšky 90 – 200 cm. Dobrým poznávacím znakom 
sú veľké srdcovité listy so zúbkatým okrajom.

Telekia ozdobná (Telekia speciosa) 

Na konci rozkonárenej stonky vyrastajú zdanlivo veľké žlté 
kvety, v skutočnosti však ide o súkvetia – úbory – dosahujú-
ce veľkosť 5 – 7 cm. Každý úbor obsahuje vnútri rúrkovité 
kvety, okolo ktorých sú úzke jazykovité kvety. Kvitne od júna 
do augusta. Kvety v značnom počte navštevujú rôzne druhy 
hmyzu (najmä motýle), ktoré ich zároveň opeľujú. 

Telekia ozdobná je jedným zo symbolov chránenej krajin-
nej oblasti Vihorlat. Ako pôvodný druh na Slovensku rastie 
okrem Vihorlatu ešte v Bukovských vrchoch (v NP Poloniny) 
a v Slanských vrchoch. Ťažisko jej rozšírenia sa nachádza 
v juhovýchodnej Európe, Karpatoch a na Balkáne až po Za-
kaukazsko, ako zavlečený druh rastie i v Malej Ázii. Pôvod-
ná je vo východokarpatskej oblasti, v západnej Európe je jej 
rozšírenie druhotné.

Obľubuje vápnité pôdy ovplyvňované spodnou vodou. 
Rastie v pobrežných krovinách, na nivách a pri potokoch 
v podhorskom a horskom stupni. Občas sa splavovaním do-
stáva i do nižších polôh. Zriedkavo sa dá vidieť i na okrajoch 
lesov. V súvislosti s nádherným vzhľadom kvetov sa už od 
stredoveku pestuje ako okrasná rastlina záhrad a parkov.

V minulosti patrila na Slovensku k zákonom chráneným 
druhom, podľa súčasnej legislatívy sa na ňu už druhová 
ochrana nevzťahuje.

Náprstník červený (Digitalis purpurea)

Náprstník červený patrí do čeľade krtičníkovité (Scrophula-
riaceae). Rodové latinské meno súvisí so vzhľadom kvetnej 
koruny a pochádza z latinského slova digitus – prst – alebo 
digitale – náprstok. Druhový názov sa vzťahuje na farbu kve-
tov. 

Stonka tejto mohutnej dvojročnej byliny dorastá do výšky 
100 až 150 cm a po bokoch nesie veľké, nadol ohnuté zelené 
listy s mierne zúbkatým okrajom. Zakončená je jednostran-
ným strapcom veľkých nápadných kvetov, ktoré kvitnú až 
v druhom roku života rastlinného jedinca od júna do augusta.

Biológia Biológia

SKVOSTY V RASTLINNEJ RÍŠI

Telekia ozdobná – detail súkvetia

Náprstník červený – detail súkvetia a vznik prvých plodov
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Každý kvet sa skladá zo zeleného kalicha a koruny zvo-
novitého tvaru dlhej do 5 cm, ktorá býva väčšinou červenej, 
zriedkavejšie ružovej a výnimočne i bielej farby. V jej vnútri 
sa nachádzajú dlhé chlpy a množstvo tmavých, belavo ob-
rúbených bodiek. Tieto škvrny napodobňujú peľnice, ktoré 
lákajú včely hľadajúce nektár, aby pokračovali ďalej a vstú-
pili do korunnej rúrky. Tým uľahčujú stieranie prineseného 
peľu na cieľový orgán – bliznu piestika. Plodom je chlpatá 
vajcovitá tobolka.

Rastie v kroviskách, riedkych lesoch a na rúbaniskách 
v nadmorskej výške 500 až 1 500 m. Neznáša vápnik, upred-
nostňuje pôdy s obsahom mangánu. Na území bývalého Čes-
koslovenska má prirodzený výskyt iba v severných Čechách 
– od Ašu až po Krkonoše. Pre vysoký vzrast a krásny vzhľad 
svojich kvetov sa táto bylina často pestuje v záhradkách 
a odtiaľ sa dostáva i mimo ne do voľnej prírody. Fotografia 
zachytáva náprstník červený v národnom parku Malá Fatra 
neďaleko obce Strečno.

Kultúrne formy náprstníka červeného vytvárajú nádherné 
pozadie pre nižšie druhy rastlín.

Medzi liečiteľmi bola táto bylina známa už od pradávna. 
V antickom Grécku ani v starovekom Ríme ju však nepo-
znali. V súvislosti s rozšírením najmä v západnej Európe sa 
využívala v írskom liečiteľstve. Ordinovala sa od 5. storočia 
pri rôznych problémoch v šestonedelí. Ako prvý ju pod sú-
časne používaným menom opísal a preskúmal nemecký bo-
tanik a lekár L. Fuchs (+1565). Od roku 1775 ju ordinoval 
anglický lekár Withering proti vodnatieľke a v roku 1785 bol 
vydaný jeho slávny spis o náprstníku pri liečbe srdcových 

chorôb, pričom liečebné zásady v ňom uvedené sa viac-me-
nej využívajú dodnes. Z listov zbieraných v prvom roku ži-
vota tejto byliny sa dve storočia získavali glykozidové jedy 
(najmä digitoxín a digitalín). Tieto látky boli súčasťou liekov 
využívaných pri liečbe zväčšenia srdca a srdcovej nedosta-
točnosti. Druhotne majú i močopudné účinky. V súčasnosti 
sa však vzhľadom na ich kolísavý obsah náprstník červený 
nepoužíva priamo v terapii. Nahradilo ho efektívnejšie získa-
vanie vyššie uvedených účinných látok z náprstníka vlnatého 
(obsah týchto látok v ňom je vyšší), ktorý vo voľnej prírode 
rastie v juhovýchodnej Európe (na Balkáne) a vyskytuje sa 
i v severnom Maďarsku. Čerstvé listy náprstníka červeného 
sa využívajú v homeopatii. 

Vzhľadom na vysokú jedovatosť náprstníka môže vyu-
žívanie prípravkov z neho predpísať iba lekár, v ľudovom 
liečiteľstve sa táto rastlina využívať nesmie a pred samolie-
čiteľstvom s jeho využitím treba i dnes dôsledne varovať. 
Smrteľné dôsledky by mohla mať už konzumácia dvoch až 
troch sušených listov. Otravy však nebývajú časté, pretože už 
ich prvé ochutnanie je pre veľmi výraznú horkú chuť veľmi 
nepríjemné, takže vstrebanie väčšieho množstva je takmer 
nemožné. Napriek tomu sú v literatúre uvádzané informácie 
o otravách ľudí, ktorí si pripravili čaj z náprstníkových lis-
tov. Príznakom otravy bola nevoľnosť a zvracanie trvajúce 
niekoľko dní. Potom nasledovala srdcová arytmia, poruchy 
videnia, delírium alebo halucinácie. 

Danica Božová
Foto: Vladimír Boža

Biológia Biológia

Náprstník červený (Digitalis purpurea) Kultúrna forma náprstníka červeného s bohatým súkvetím
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ČOKOLÁDOVÉ KRYŠTÁLY
Čokoláda patrí medzi najpopulárnejšie sladkosti na svete. 
Jej upokojujúce a povzbudzujúce účinky v podobe horkého 
našľahaného nápoja pôsobili na Mayov a Aztékov už okolo 
roku 600 pred naším letopočtom. Kakaové bôby boli natoľ-
ko hodnotné, že sa používali aj ako platidlo. So španielskou 
inváziou do strednej Ameriky sa čokoláda dostala do Európy 
a tu postupne získavala formu, v akej ju poznáme dnes.

Kakaové bôby

Bežne rozlišujeme rôzne typy čokolády podľa jej zloženia. 
Na jej výslednej chuti sa podpisuje aj jej textúra. Zatiaľ čo 
prísady ovplyvňujú hlavnú príchuť čokolády, textúra je zod-
povedná hlavne za jej krémovosť, teplotu topenia a lámavosť.

Kakaový polymorfizmus

Schopnosť látky kryštalizovať vo viacerých podobách sa 
nazýva polymorfizmus (poly znamená mnoho, morphé zna-
mená tvar). Pochopenie fyzikálno-chemických parametrov 
čokolády spočíva v štúdiu kakaového masla, ktoré je hlavnou 
zložkou čokolády. Tuhá čokoláda je v podstate jeho kryšta-
lická forma s prísadami. Doteraz sa vedcom podarilo identi-
fikovať šesť rôznych kryštalických foriem kakaového masla:

Forma Vznik Tt

I Rýchle ochladenie taveniny. 17 °C
II Ochladenie taveniny rýchlosťou  

približne 2 °C/min.
21 °C

III Tuhnutie pri teplote 5 – 10 °C alebo 
skladovanie formy II pri teplote 
5 – 10 °C.

26 °C

IV Kryštalizácia taveniny pri teplote 16 – 
21 °C alebo skladovanie formy III pri 
teplote 16 – 21 °C.

28 °C

V Pomalé tuhnutie taveniny za miešania. 
Vyžaduje špeciálny proces, tempero-
vanie.

34 °C

VI Skladovanie formy V pri izbovej tep-
lote počas niekoľkých mesiacov.

36 °C

Na fotografii vidíme stabilnú V a VI formu kakaového mas-
la po kryštalizácii pri teplote 20 °C počas 28 dní (prevažne 

granulovitá štruktúra – A, ale vznikli aj okom viditeľné zo-
skupenia v tvare vtáčieho pierka – B), pri teplote 22 °C počas 
28 dní (C a D) a pri teplote 26 °C počas 28 dní (E a F). 

V čokoláde v obchodoch je forma V kakaového masla. Táto 
kryštalická štruktúra jej dáva správnu tvrdosť, je tuhá pri iz-
bovej teplote, no dobre sa rozpúšťa pri teplote v ústach.

Fyzikálne a chemicky najstabilnejšia forma kakaového 
masla je forma VI. Tá je ale nežiaduca pre trh z niekoľkých 
dôvodov. Čokoláda v tejto forme má matný povrch s bielymi 
stopami. Teplota topenia je vyššia a v ústach navodzuje drs-
ný, pieskovitý pocit. Takáto čokoláda je navyše mäkká a pri 
lámaní nepraská.

Temperovanie

Nekontrolovaná kryštalizácia čokolády by mohla viesť k for-
me VI namiesto požadovanej formy V. Aby bola čokoláda 
lesklá a rovnorodá, musí sa vo výrobe zaručiť, že vzniknuté 
kryštály budú približne rovnako veľké, no dosť malé na to, 
aby neboli viditeľné voľným okom. Tento účel zabezpečuje 
posledná fáza vo výrobe čokolády – temperovanie.

Temperovanie pozostáva z niekoľkých krokov. Nespraco-
vaná čokoláda môže obsahovať všetky formy (1). Čokoláda 
sa najskôr zahreje na približne 45 °C a roztopia sa všetky 
kryštalické formy (2). Potom sa ochladí na približne 27 °C, 
čo umožní vznik iba kryštálov formy IV a V (3). V tejto 
fáze sa čokoládou trasie, aby vzniklo veľa malých zárodkov 
kryštálov. Čokoláda sa opäť zahreje, tentokrát na zhruba 
31 °C. Takto sa odstránia kryštály typu IV a zostane iba typ 
V (4). Čokoláda sa udržiava pri tejto teplote, dbá sa na to 
aby sa neprekročila teplota 34 °C, kedy by sa začala topiť 
forma V. Postupne sa celá čokoláda premení na formu V 
(5 a 6).

Chémia Chémia
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Skladovanie

Čokoláda je veľmi citlivá na teplotu a vlhkosť. Nesprávne 
skladovanie môže viesť k zmene jej štruktúry. Najvhodnej-
šie podmienky pre jej skladovanie sú pri teplote 15 – 17 °C 
a relatívnej vlhkosti menej než 50 %. Čokoláda môže navyše 
absorbovať rôzne arómy, a tak je najlepšie uschovať ju samo-
statne a zabalenú. 

Pri nevhodných podmienkach môže čokoláda „rozkvit-
núť“. Toto môžeme bežne pozorovať pri vložení nezabalenej 
čokolády do chladničky, keď na jej povrchu vznikne matná 
vrstva tuku. Vysvetlenie tohto javu stále nie je jednotné a sú 
dve teórie. Prvá je založená na fakte, že kakaový tuk pozo-
stáva z rôznych triglyceridov a uvažuje ich fázovú separáciu 
a usádzanie, čo spôsobí rast kryštálov na povrchu. Druhá je 
založená na polymorfickej premene, teda zmeny formy V na 
formu VI. Každopádne bez ohľadu na teórie bolo preuká-
zané, že konzumácia takejto čokolády nepredstavuje žiadne 
bezpečnostné riziko a chýba jej len potrebná vizáž.

Čokoláda s matnou vrstvou na povrchu

Experiment

V nasledujúcom pokuse môžete získať predstavu o vplyve 
štruktúry na chuť čokolády. Experiment pozostáva z dvoch 
častí: chuťového testu a merania teploty topenia.

Pomôcky

Chuťový test
•  Dve vzorky rovnakej čistej mliečnej čokolády (bez orieš-

kov či iných prísad). Prvú vzorku čokolády použite bez 
ďalších úprav. Druhú vzorku zabalenú roztopte (napríklad 
na radiátore) a vložte do chladničky.

Meranie bodu topenia
• štvorček z každej vzorky čokolády z chuťového testu
• kadička s objemom približne 250 cm3 alebo hrnček
• 2 sklenené skúmavky (úzke poháre)
• teplomer (0 – 100 °C)
• palička na miešanie
• stopky
• rýchlovarná kanvica (horúca voda)

Technické poznámky
1. Rovnaký typ použitej čokolády zaručí, že je zloženie oboch 
vzoriek rovnaké a rozdiel medzi vzorkami je iba v štruktúre.
2. Skúmavku si označte podľa vzorky v nej. Pre meranie tep-
loty topenia je vhodné pracovať v dvojiciach.

Meranie

Chuťový test
Vezmite si kúsok z každej vzorky čokolády. Všimnite si vi-
zuálne rozdiely. Skúste čokoládu lámať na kúsky a všímajte 
si rozdiely (zvuk pri prasknutí, zrnitosť, drobenie). Nako-
niec zjedzte obidve vzorky, každú zvlášť, a skúste vystihnúť 
rozdiely v chuti (príchuť, rozplývanie na jazyku, pálčivosť, 
hrudkovitosť).

Meranie bodu topenia
1. Nalejte zohriatu vodu (nie viac ako 50 °C) do kadičky. 
2. Nalámte malé kúsky čokolády do skúmavky, pre každú 
vzorku zvlášť. Použite také množstvo, aby bol po roztopení 
zakrytý hrot teplomera. 
3. Zmerajte teplotu čokolády v skúmavkách. 
4. Vložte skúmavky do kadičky. 
5. Neustále miešajte a zaznamenávajte teplotu čokolády kaž-
dých 15 – 30 sekúnd počas asi 5 minút. 
6. Zapisujte zmeny v čokoláde. Na základe poznamenaných 
zmien skúste rozhodnúť, či majú vzorky rovnakú štruktúru.

Diskusia a výsledky

Čokoláda môže pozostávať z rôznych foriem, ktoré sa budú 
topiť postupne. Viete odhadnúť všetky kryštalické formy vo 
vašej čokoláde? Aká bola najnižšia teplota, pri ktorej sa čoko-
láda začala topiť? Pri akej teplote sa roztopila úplne? 

Juraj Šibík

Fotografia štruktúry čokolády prevzatá z A. G. Marangoni, S. 
E. McGauley, Crystal Growth & Design 2003 3 (1), 95-108.

Chémia Chémia
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Prišiel výnos srdcovým esom (do draženej farby partnera) 
a pretože na západe sedel dobrý hráč, už v srdciach nepo-
kračoval, pretože si ľahko spočítal, že juh už ďalšie nemôže 
mať (na stole ich je päť a rovnaký počet musí mať na svoje 
otvorenie i partner).

Ale tiež vidí, že stôl má iba jeden tref, a teda hlavný hráč 
sa bude snažiť prebíjať svoje stratové trefy. V takom prípade 
je najrozumnejšie okamžite vyniesť tromf s cieľom zamedziť 
realizácii tohto jeho zámeru. A to západ i urobil.

Vydražiteľ berie piku v ruke a nastal čas, aby si urobil plán 
zohrávky. Hrozí mu strata všetkých troch trefov, pokiaľ sa 
aspoň jeden z nich nepodarí zachrániť, či už prebitím na stole 
alebo odhodom na dlhé kára stola. Posledná možnosť by bola 
reálna, keby sa dal uskutočniť impas na kráľa, ktorý je určite 
na východe, pretože západ už ukázal eso, takže už nemôže 
mať aj kráľa; to by východ nemal dosť bodov na otvorenie 
dražby (dobrý hráč počíta i body). Žiaľ, na stôl nie je bez-
problémový vstup – impas nie je možný.

Ak sa vydražiteľ rozhodne vyniesť tref s úmyslom ďalší 
prebiť, tiež neuspeje. Súperi by po jeho vzatí ihneď zahrali 
ďalší tromf a už by nemal čím prebíjať.

Napriek týmto zlým správam riešenie existuje. A je ním 
výnos kára z ruky. Východ tak síce uplatní svojho kárové-
ho kráľa, ale nech vráti čokoľvek, hlavný hráč dotromfuje 
a na kára stola zahodí dva trefy. Splní, pretože odovzdá iba 
srdce, káro a tref. 

Ak by východ prvé káro prepustil, tak hlavný hráč zahrá zo 
severu srdcového kráľa, na ktorého zahodí jeden tref. Potom 
zahrá kárového dolníka. Ak ho východ prikryje kráľom, tak 
zahrá eso, dotromfuje, prejde károvou desiatkou na stôl a na 
veľké kára zahodí dva trefy z juhu. 

Celkovo vydá len jeden srdcový zdvih. Ak ho východ ne-
prikryje, zahrá z juhu malé káro, dotromfuje, stiahne eso 
kárové a vydá dva trefy, celkovo však vydá len tri zdvihy 
a záväzok splní.

Samozrejme, bolo by chybou začať v kárach esom (pre 
prípad, ak by vypadol singel kráľ). Ale vydražiteľ ich má 
až osem, a teda hrozí, že tretie kolo kár by bolo prebité ob-
rancami – východ zoberie druhé a vynesie tretie na prebitie 
partnerovi.

Bridž Bridž

Človek sa nerád lúči s niečím, čo má pre neho cenu, ale v zá-
ujme dosiahnutia vytúženého cieľa je to často jediné výcho-
disko. A platí to i o logických hrách, medzi ktorými kraľujú 
bridž a šach. Dobrý šachista neváha obetovať svoju figúru, ak 
to odštartuje porážajúcu kombináciu.

Ani bridž nie je v tomto smere výnimkou, o čom sa môžete 
presvedčiť aj v tomto pokračovaní nášho seriálu. Obeta istého 
zdvihu alebo figúry, teda cennej karty, je občas jedinou ces-
tou, ktorá vedie k úspechu. Každý výborný hráč má v svojom 
hernom arzenáli viacero techník, ktoré s touto témou súvisia. 
Priemerný hráč sa k takejto méte prepracúva veľmi ťažko. 
Najčastejšou prekážkou je mu akýsi falošný pocit vlastníctva, 
ktorý mu bráni zbaviť sa niečoho cenného, a tie najvyššie 
karty v jeho ruke medzi ne patria. Rovnako sa ťažko odhod-
láva „zbytočne“ odovzdať zdvih, keď dobre vie, že získať ich 
čo najviac je jednou z priorít bridžu.

V ďalšom si na príkladoch ukážeme herné situácie, v kto-
rých splnenie záväzku, prípadne jeho porazenie, závisí od 
umenia odovzdať v pravý čas zdvih alebo figúru za podmie-
nok, ktoré sú občas i v rozpore so všeobecne platnými prin-
cípmi.

Bezpečnosť nadovšetko

Tejto problematiky sme sa už dotkli v článku Bezpečná zo-
hrávka. V ňom ste sa zoznámili s atypickým rozohraním 
kritickej farby, v ktorej môžete za priaznivých okolností zís-
kať aj všetky zdvihy, ale ak je rozdelená nevýhodne, môžete 
stratiť dokonca až dva. Tej horšej alternatíve sa často môžete 
vyhnúť tým, že obetujete jeden zdvih, ale už nestratíte žiadny 
iný. Pre osvieženie pamäte jeden príklad.

Hráte beztromfový slem. Ak na jeho splnenie musíte získať 
v kritickej farbe všetky štyri zdvihy, neostáva vám nič iné 
ako urobiť impas (odohrať eso trefové a zahrať impas proti 
dolníkovi) a dúfať, že trefovú dámu má ten správny obran-
ca a navyše je farba delená 3-3 (prvý diagram). Ak si však 
môžete dovoliť jeden zdvih odovzdať (nestrácate žiaden vo 
vedľajších farbách), môžete sa zabezpečiť aj pred takým ne-
výhodným delením vo farbe, ako vidíte na druhom diagrame. 
Ak by ste v tomto prípade hrali rovnako (impas), prišli by ste 
až o dva zdvihy – okrem trefovej dámy by západ získal ešte 
jeden a záväzok by bol v troskách.

Bezpečne, t. j. so stratou iba jedného zdvihu, rozohráte ta-
kúto farebnú kombináciu tak, že začnete trefovým kráľom, 
potom malý tref k esu a ak dáma nevypadne (napr. ju má 
západ alebo je farba delená 3-3), pokračujete malou k trefo-
vému dolníkovi. 

Obetovať zdvih je občas jediný spôsob, ako sa môže hlavný 
hráč dostať na stôl, na ktorý nemá žiaden istý vstup. Pozrite 
si nasledujúce rozdanie, v ktorom juh zohráva záväzok 4 piky 
po tom, čo východ otvoril dražbu hláškou 1 srdce. 

UŽITOČNÉ OBETY

24



Bridž Bridž

Vydražiteľ zohráva 3 BT a potrebuje na splnenie záväzku 
získať ešte dva zdvihy vo svojich dlhých kárach. Vynáša ká-
rovú osmičku a čaká, čo sa stane. Ak sa v tejto situácii ob-
ranca zle zorientuje a dá štvorku (druhý malú), pridá zo stola 
desiatku a záväzok má doma (ak východ berie kráľom, môže 
urobiť i nadzdvihy po ďalšom impase). V tejto situácii ho 
porazí iba okamžité pridanie dámy. Ak ju hlavný hráč zoberie 
esom, už viac nezíska. Ak ju prepustí s nádejou, že bola v sle-
de „K-Q“ a po prechode do ruky sa pokúsi o impas, neurobí 
ani jedno káro. Obrancovi na západe musí byť jasné, že ak 
partner nemá kráľa, nedá sa zabrániť odohraniu farby. Preto 
pridanie dámy do prvého zdvihu tiež nič nepokazí. Aj tu platí: 
„zbav sa čo najskôr karty, ktorá je i tak stratená.“

A nakoniec ešte raz na podobnú tému, ale s elegantným 
riešením zložitej situácie. Opäť sa hrajú 3 BT, západ vynáša 
pikového dolníka a východ je na zdvihu so svojím esom. Tre-
fová farba stola vyzerá hrozivo a na rozdiel od predchádzajú-
ceho príkladu má vydražiteľ výhodu v tom, že má istý vstup 
na kárové eso. Východ vidí, že hlavný hráč, ak sa dostane do 
ruky, k čomu ihneď dôjde, rozohrá trefy, vyrazí v tejto farbe 
eso a kárový vstup zaručí, že celkove zinkasuje popri piatich 
trefových i dva pikové zdvihy a obe červené esá.

Jediná možnosť, ako tento scenár eliminovať, je nájsť spô-
sob, ako zlikvidovať vstup na stôl prv, ako sa hlavný hráč 
dotkne trefov. Rozhodne nesmie pokračovať v pikách, to by 
stratil tempo (juh má v tejto farbe dve zádrže). Jediným, na-
vyše aj účinným, riešením je ihneď napadnúť vstup stola, t. j. 
zmeniť útok na kárový. Výnos malého kára by mal úspech 
iba v tom prípade, ak by mal partner dámu. Ak je ale na juhu 
(ako v našom rozdaní), zdvih zoberie károvou dámou a stále 
mu zostáva vstup na stôl.

Ak na východe sedí expert, nebude ľutovať svojho kárové-
ho kráľa, obetuje ho, ale jeho vynesením v pravý čas zlikvi-
duje tento veľmi dôležitý vstup. A výsledok? Daroval súpe-
rom istý zdvih v kárach výmenou za tri trefové zdvihy.

Hlavný hráč zoberie miesto šiestich iba tri trefy, pretože 
východ ich dvakrát prepustí a na zvyšné dva sa už nedostane.

Zámerom dnešnej lekcie bolo ukázať vám, aké rozmanité 
možnosti v technike hry poskytuje bridž. Dúfame, že sa po-
stupne i vy postupne prepracujete na úroveň, ktorá umožní 
riešiť podobné zložité herné problémy.

 Ivan Tatranský

Obeta, ktorá nie je obetou 

Pozrite sa na toto rozdanie. Po vašom zásahu na západe pi-
kami zohráva juh záväzok 3 BT. Vynášate štvrtú zhora – pi-
kovú šestku, váš partner dáva desiatku (je na tretej pozícii, 
najvyššiu) a hlavný hráč kladie dolníka, ktorý je jeho sied-
mym istým zdvihom. Aby uspel, musí ďalšie dva vypracovať 
v dlhých trefoch. Má však veľký problém, pretože na výcho-
de sedí tzv. nebezpečný protivník, alebo tiež hyena, ako ho 
nelichotivo prezývajú. Je to preto, že ak by sa mu podarilo 
získať zdvih, potom pika vynesená z jeho strany by plán vy-
dražiteľa rozmetala. To isté by malo byť jasné aj vám, a preto 
váš plán musí byť založený na tom, aby sa do zdvihu dostal 
partner. 

Juh začína svojím trefovým kráľom a keď teraz zaspí-
te a pridáte malú, hlavný hráč dá zo stola päťku, pokračuje 
malou, vašu trefovú dámu prepustí (zo stola malá) a teší sa, 
pretože výnos z vašej strany mu neublíži a zvyšné tri trefy 
i záväzok budú jeho. Ak nezaspíte a stále myslíte na usku-
točnenie svojho plánu, mali by ste predpokladať, že trefový 
dolník je u partnera (keby ho nemal, je to jedno), a preto si 
svoju dámu zahodíte na kráľa a juh tak v trefoch získa iba dva 
zdvihy, pretože tretie kolo tejto farby zoberie partner, vynesie 
piku a záväzok porazí. 

Tento manéver, tzv. odblokovanie, je silnou zbraňou, ale 
menej skúsený hráč ju zvyčajne nepoužije. A to tým skôr, že 
je to v rozpore i s pravidlom „druhý najmenšiu“, ktoré mu tak 
často zdôrazňovali, a ešte nestihol zistiť, že odblokovanie je 
jednou z jeho výnimiek. Koniec koncov, načo lipnúť na figú-
re, ktorá je i tak odsúdená na zánik. Preto pridanie dámy do 
prvého zdvihu nič nepokazí. Dobrý hráč vie, že väčšinou má 
úspech dodržiavanie zásady: „zbav sa čo najskôr karty, ktorá 
je i tak stratená.“

V minulom rozdaní sa oplatilo obetovať dámu, aby sa na 
zdvih dostal partner a mohol tak podohrať nechránenú figúru 
vydražiteľa. To však nie je jediný dôvod pre takéto efektné 
zahranie. Dá sa s úspechom 
využiť i na iný účel, ktorým 
je napr. umrtvenie dlhej far-
by stola, pokiaľ k nej hlavný 
hráč nemá bočný vstup, ako 
v tejto ukážke:
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Podľa tradičnej predstavy sa nevyhneme tomu, čo je zapí-
sané v našich génoch. Ak máme gén pre hnedé vlasy, naše 
vlasy budú hnedé, a nie ryšavé či blond. Ak sa v našej rodine 
dedí cukrovka či astma, ani my sa jej asi nevyhneme. DNA 
prítomná v každej živej bunke nášho tela obsahuje približ-
ne 20 000 – 25 000 génov, ktoré ovplyvňujú to, ako vyzerá-
me a ako funguje naše telo. Gény v DNA sú prepisované do 
RNA a tá je premieňaná na proteíny, ktoré vykonávajú rôzne 
funkcie – napríklad slúžia ako stavebné jednotky pri výstavbe 
rôznych orgánov alebo ako enzýmy na premenu látok. Teo-
reticky vedie rovnaká DNA k rovnakému alebo aspoň veľmi 
podobnému výsledku, ako to zvyčajne býva u jednovaječ-
ných dvojčiat. Ale napríklad dve myši na nasledujúcom ob-
rázku majú úplne rovnakú DNA. Ako je možné, že vyzerajú 
inak? 

„Problém“ každého z nás

Naše telo vzniká po oplodnení vajíčka spermiou delením 
z jednej bunky. Ak si odmyslíme málo časté mutácie, všetky 
bunky nášho tela majú rovnakú DNA, a to takú, akú mala 
pôvodná bunka, oplodnené vajíčko. Bunky však nevyzerajú 
rovnako – bunky kože, svalov, srdca, neuróny či biele krvin-
ky sa navzájom od seba výrazne líšia. Celkovo máme v tele 
vyše 200 rôznych typov buniek, takže „problém“, že z rov-
nakej DNA musí vzniknúť toľko rozdielnych výsledkov, ne-
majú len myši na obrázku, ale aj každé ľudské embryo počas 
svojho vývinu. 

Keď sa oplodnené vajíčko začína deliť, spočiatku vyzerajú 
všetky bunky rovnako. Asi na štvrtý deň začnú bunky vy-
tvárať vrstvy a zoskupenia, pričom z jednej skupiny buniek 
vznikne placenta a z druhej embryo. Až do momentu, kým 
sa embryo neuhniezdi v maternici matky (približne 5 – 7 dní 
po oplodnení), sú všetky bunky samotného embrya rovnaké 
a každá z nich má potenciál vytvoriť akúkoľvek špecializova-
nú bunku. To sa využíva napr. v preimplantačnej diagnostike 
pri umelom oplodnení. Predtým, ako je deliace sa oplodne-
né vajíčko vrátené do tela matky, niekoľko buniek môže byť 
odobraných bez akejkoľvek ujmy na budúcom dieťati (robí 
sa na nich genetická analýza, či dieťa nebude trpieť nejakou 
závažnou genetickou poruchou). 

Po uhniezdení vajíčka v maternici sa však situácia mení – 
bunky sa začínajú diferencovať. Približne 16 dní po oplodne-

ní je určené, že z jednej skupiny buniek sa vytvoria vnútorné 
orgány tráviacej a dýchacej sústavy, z druhej skupiny kostra, 
svaly, srdce a krv a z tretej skupiny povrchové útvary, ako 
napríklad pokožka a nervy. V ôsmom týždni sú už vytvorené 
viac-menej všetky dôležité orgány a časti tela alebo aspoň ich 
základy. 

Keďže všetky bunky majú rovnakú DNA, je jasné, že 
to, čo spôsobí, že z niektorých z nich vzniknú bunky sva-
lov a z niektorých biele krvinky, nie je samotná DNA. Je to 
mechanizmus, ktorý počas vývinu jedinca vo vhodnom mo-
mente „vypne“ nepotrebné gény. Zjednodušene si to môžeme 
predstaviť tak, že v bunke svalu sú funkčné len gény potrebné 
na fungovanie svalu a ostatné sú zablokované. Naopak, v bie-
lej krvinke sú zapnuté len „gény pre biele krvinky“, pričom 
gény pre svaly a ostatné nepotrebné gény sú „vypnuté“. 

Kto vládne génom?

Existujú dva základné spôsoby vypínania génov, ktoré sa na-
zývajú modifikácia histónov a DNA metylácia. Dvojzávitnica 
DNA je v bunke omotaná okolo bielkovín nazývaných his-
tóny. Aby sa nejaký gén mohol prejaviť, musí sa obmotanie 
uvoľniť, aby bol príslušný úsek DNA prístupný pre iné prote-
íny. Tie zabezpečia funkčnosť génu tým, že sa DNA prepíše 
do RNA. Ak sú však históny pozmenené, DNA sa neodmotá 
a proteíny zabezpečujúce funkčnosť nemajú ku génu prístup. 
Metylácia zas znemožní prístup proteínov na DNA tým, že 
na gén v DNA sa naviažu metylové skupiny (uhlík s tromi 
vodíkmi) a proteíny túto DNA už nedokážu rozpoznať. Tý-
mito javmi sa zaoberá vedný odbor epigenetika – už podľa 
predpony epi- ide o niečo, čo je nad genetikou. 

DNA omotaná okolo histónov

Metylové skupiny (znázornené ako svietiace gule) na DNA

GÉNY NIE SÚ VŠETKO

Biológia Biológia

26



Biológia Biológia

Okrem klasickej diferenciácie buniek počas vývinu orga-
nizmu, keď sa zo všeobecných buniek, ktoré vznikli delením 
oplodneného vajíčka, stávajú špecializované bunky, sú aj ďal-
šie prípady vplyvu DNA metylácie na to, čo sa s organizmom 
stane. A tie sú zaujímavé aj vďaka nedávnemu nečakanému 
zisteniu – to, kam metylačné skupiny nasadnú a aké gény za-
blokujú, môže byť ovplyvnené rôznymi vonkajšími faktormi, 
napríklad tým, čo jedla naša mama, keď bola tehotná, alebo 
ako sa o nás potom starala. 

Dobrú chuť 

Pozrime sa ešte raz pozorne na myši na prvom obrázku. Hoci 
sú geneticky úplne totožné, jedna je klasicky hnedá a tak aku-
rát štíhla, zatiaľ čo druhá je žltá, obézna, náchylná na cuk-
rovku a rakovinu. Rozdiely má na svedomí DNA metylácia, 
konkrétne na géne nazvanom agouti. U zdravej hnedej myši 
je tento gén zablokovaný DNA metyláciou, a preto sa nepre-
javuje. U žltej myši DNA metylácia chýba, gén preto funguje 
a jeho prejav vedie k spomínaným zmenám. 

Gén agouti (znázornený červeným obdĺžnikom) je u žltých myší aktívny 
(A, šípka znázorňuje smer prepisu do RNA), u hnedých myší sú na ňom 

prítomné metylové skupiny a je zablokovaný (B)

Zvyčajne platí, že žlté matky majú žltých potomkov a hne-
dé matky majú hnedých potomkov. Vedci však zistili, že zme-
nou stravy u tehotnej myši môžu docieliť, že sa žltej matke 
narodia hnedé mláďatá, alebo naopak, hnedej matke žlté mlá-
ďatá. To súvisí s tým, že väčšina DNA metylácie sa vytvorí 
práve počas embryonálneho vývinu v tele matky. Takže ak 
chce mať žltá myš hnedých potomkov, musí sa u nich počas 
vývinu metyláciou zablokovať gén agouti. To sa dá docieliť 
tým, že myš dostáva v strave chemické látky, ktoré rady doda-
jú metylové skupiny, ktoré sa potom môžu naviazať na DNA. 
Medzi tieto látky patria napríklad klasické výživové doplnky 
pre tehotné ženy, ako napríklad kyselina listová či vitamín 
B12, cholín, ale aj rastlinný hormón genisteín nachádzajúci 
sa v sóji. Aby mala hnedá myš žltých potomkov, metylácia 
génu agouti musí byť odstránená, aby gén mohol fungovať. 
To môže zapríčiniť napríklad konzumácia látky bisfenol A, 
ktorá sa nachádza v plastových výrobkoch. 

Rodičovská starostlivosť nadovšetko

To, ktoré gény sú zablokované prostredníctvom metylových 
skupín, sa môže meniť aj po narodení. A to napríklad aj podľa 
toho, ako sa o nás starajú rodičia. U potkanov si vedci všimli, 
že keď matka svoje mláďatá často olizuje a čistí, v dospelosti 
sú na potkanie pomery pomerne pokojné a odvážne. Ak sa 
ale matka o svoje mláďatá veľmi nestará, budú v budúcnosti 
bojazlivé a „vystresované“. Odpoveď na stres je ovplyvnená 
okrem iného aj tzv. glukokortikoidovými receptormi, bielko-
vinovými štruktúrami nachádzajúcimi sa v bunke. Keď stre-
sový hormón kortizol (patriaci medzi glukokortikoidy) pre-
jde cez bunkovú membránu v bunkách mozgu, naviaže sa na 
receptor a vyvolá stresovú reakciu v našom tele. 

Olizovanie a čistenie matkou 
vyvoláva u malých potkanov vy-
lučovanie serotonínu, „hormó-
nu šťastia“. Ten prostredníctvom 
nie úplne jasnej signálnej dráhy 
ovplyvní množstvo metylácie práve 
na géne pre glukokortikoidový receptor. U „šťastných“ mlá-
ďat je gén v ich bunkách oveľa častejšie metylovaný, a preto 
sa celkovo vytvorí menej glukokortikoidových receptorov – 
odpoveď na stres je menšia. Naopak, u „smutných“ mláďat je 
gén takmer vždy nemetylovaný, majú preto viac receptorov 
a tým pádom silnejšiu odpoveď na stresové podnety. Zau-
jímavé je, že aj množstvo vylúčeného stresového hormónu 
kortizolu je vyššie u „smutných“ než u „šťastných“ mláďat. 

V súvislosti s metyláciou génu pre glukokortikoidový re-
ceptor bol realizovaný aj výskum na ľuďoch. Zistilo sa, že 
u detí, ktorých matky počas tehotenstva výrazne trpeli z rôz-
nych príčin, a tiež u detí, s ktorými sa po narodení zle zaob-
chádzalo, mali oveľa viac metylovaný tento gén, čo neskôr 
ovplyvňovalo ich správanie podobne ako u potkanov. Okrem 
zvýšenej reakcie na stres zvýšená metylácia tohto génu zvy-
šuje aj riziko obezity, depresií a niektorých autoimunitných 
ochorení. 

Zeleným čajom proti rakovine

Metylácia, a tým aj fungovanie génov, sa môže meniť aj 
v dos pelosti. Zmena zvyčajne nastane v jednej či malom 
množstve buniek, ale dôsledky môžu byť veľké, napríklad 
ak sa z normálnej bunky stane rakovinová. Ešte donedávna si 
vedci mysleli, že rakovina má genetické príčiny a bunka sa na 
rakovinovú zmení dôsledkom mutácie, čiže zmeny v DNA. 
Mutácia môže buď vyradiť z funkcie gén pôsobiaci proti ra-
kovine (napríklad gény zastavujúce bunkové delenie), alebo 
aktivovať gény umožňujúce vznik rakoviny (napríklad gény 
podporujúce delenie buniek). Ale ako už asi tušíte, takéto 
gény môžu byť zablokované či aktivované nielen mutáciami, 
ale aj metyláciou DNA.

Keďže s metyláciou génov sa dá oveľa ľahšie manipulovať 
ako s mutáciami, takáto rakovina sa zdá byť oveľa jedno-
duchšie vyliečiteľná. V súčasnosti existuje zatiaľ jeden liek 
vplývajúci na metyláciu DNA – 5-azacytidín, prvýkrát synte-
tizovaný v Československu v 60. rokoch 20. storočia, slúžia-
ci na liečbu myelodysplastického syndrómu, ktorý sa často 
vyvinie na akútnu leukémiu. Myelodysplastický syndróm je 
spôsobený nadmernou metyláciou, ktorú 5-azacytidín znižu-
je a pomáha predchádzať vzniku akútnej leukémie. Hoci aj 
ďalšie látky sú v štádiu klinického testovania, ich účinnosť 
nikdy nebude ideálna, pretože sa nedajú nasmerovať priamo 
na postihnutý gén, ale ovplyvňujú celú DNA. 

Môžeme teda svojou stravou ovplyvniť svoje zdravie? 
Aspoň čiastočne určite áno. Napríklad bolo zistené, že lát-
ka nachádzajúca sa v zelenom čaji, takzvaný epigalokatechín 
galát, zabránil rastu nádorov vo viacerých orgánoch tým, že 
znemožnil metyláciu a tým spôsobené zablokovanie génov 
zastavujúcich bunkové delenie. Netreba to však preháňať – 
aby sa neodstránila metylácia aj z tých génov, kde je potreb-
ná. 

Lenka Veselovská 
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Kuloárne debaty

Na kongresoch sa veľa hovorí. Jeden z účastníkov počul, že 
z nepravdivého výroku možno odvodiť akýkoľvek iný výrok. 
Poprosil vedľa stojaceho muža, aby z tvrdenia 2 + 2 = 5 vy-
vodil dôsledok, že on, opýtaný a pozorný logik, je pápežom. 
Odpoveď bola rýchla a stručná: Odčítajme od každej strany 
tejto rovnosti 3. Dostaneme 1 = 2, pápež a ja sme jednou oso-
bou. Ak vy tvrdíte, že ja nie som pápežom, tak pápež a ja sme 
dve rôzne osoby. Avšak vzhľadom na to, že 1 = 2, pápež a ja 
sme jednou osobou. Bystrým a vtipným riešiteľom nečaka-
nej otázky bol lord Bertrand Arthur William Russell (1872 
– 1970), jedna z najvýznamnejších osobností 20. storočia. 
Každý, kto sa zaoberal akoukoľvek tvorivou prácou, skúsil 
v menšom stupni stav mysle, keď sa po dlhej práci prejaví 
v okamžitej nádhere pravda alebo krása – môže to byť v sú-
vise s niečím úplne malým, alebo sa to môže dotýkať celého 
vesmíru. Myslím si, že najlepšie tvorivé práce v umení, vede, 
literatúre, filozofii vznikli v takomto okamihu. 

Komplikovaný životný osud

Jeho rodičia boli šľachtického pôvodu. Bertrand Russell sa 
narodil 18. mája 1872 v Trellecku v Anglicku. Nemal šťastnú 
mladosť. Dvojročnému mu zomrela matka a sestra, štvorroč-
ný stratil otca. Vychovávala ho babička. Základné vzdelanie 
dosiahol súkromným štúdiom. Na Trinity College v Cam-
bridgei študoval matematiku a filozofiu. Mal výnimočné na-
danie. Jeho učiteľ A. N. Whitehead spolu s ním napísal jednu 
z najvýznamnejších vedeckých publikácií minulého storočia 

– Principia mathematica. Po ukon-
čení štúdia nemal B. Russell stále za-
mestnanie, robil prednáškové kurzy 
na anglických a amerických školách. 
Bol profesorom v Cambridgei, ale za 
napísanie protivojnového letáka ho 
pokutovali a zbavili miesta. Neskôr, 
za iný článok, bol aj uväznený. Po 
prvej svetovej vojne nemal žiadne tr-
valé miesto, veľa cestoval a predná-
šal. Do Cambridgeu sa vrátil v roku 
1944. Jeho veľmi dlhý a činorodý život skončil 2. februára 
1970 v Penrhyndendraethe vo Walese.

Aj keď možno ironicky chápal lásku ako východisko z osa-
melosti, jeho život ovládali tri vášne: Túžba po láske, snaha 
o poznanie a súcit s trpiacimi. Láska a poznanie ma viedli 
k nebesiam. Ale súcit ma vždy vrátil späť na zem. Echá vý-
krikov bolesti sa odrážali v mojom srdci. Vyhladované deti, 
obete mučenia tyranmi, bezmocní starí ľudia, to nenávidené 
bremeno ich synov, a celý svet osamelosti, chudoby a bolesti 
sa vysmievajú tomu, čo mal byť ľudský život. Chcem zmierniť 
toto zlo, ale nemôžem, a tak tiež trpím. Životom a dielom sa 
zapísal do dejín ako matematik, logik, filozof, sociálny kritik 
a verejný činiteľ.

Sledoval spoločenské dianie v celom svete. Keď videl 
nebezpečenstvo vojny alebo krutý útlak, posielal varovania 
a protesty. Bol spoluzakladateľom a prvým prezidentom Pug-
waského hnutia vedcov za mier. Za mnohostranné a význam-
né diela, v ktorých zastával humanistické ideály a slobodu 
myslenia, dostal Nobelovu cenu za literatúru (1950). Moje 
spoločenskovedné a politické eseje sa zamerali na zmenšo-
vanie krutosti a nevedomosti v ľudských záležitostiach. Moje 
abstraktnejšie state vyvierajú zo snahy o poznanie, z hľadač-
stva, ktorému sa nekladú žiadne zábrany. Takejto činnosti 
prikladám najväčší význam: je podstatná pre každý trvalý 
pokrok vo svete.

Hlbšie k základom

Mužný vek zasvätil logike a filozofii matematiky. Je pravda, 
že raz po skúške z matematiky na univerzite predal všetky 
matematické knižky a zaprisahal sa, že matematiku študovať 
nebude. Vzdal sa však toho nepremysleného predsavzatia 
a dokonca vypracoval dizertáciu 
z geometrie, ktorú vydal pod ná-
zvom Úvahy o základoch geomet-
rie. Spoznal, že logika je základom 
každej filozofie. Medzi matema-
tikou a filozofiou sa rozvíjala jeho 
práca Princípy matematiky i Úvod 
do filozofie matematiky. Trojzväz-
kové monumentálne dielo Prin-
cipia mathematica (1910 – 1913) 
zavŕšilo výskum v oblasti matema-
tickej logiky a spresnilo všeobecnú 
logicko-jazykovú stránku základov 

BERTRAND RUSSELL
ARISTOKRAT DUCHA A ROZUMU

Osobnosti
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matematiky. Rozsah rukopisu bol taký veľký a objemný, že 
ho autori, Russell a Whitehead, priviezli do nakladateľstva 
na vozíku. Napriek finančnej pomoci univerzity museli však 
obaja doplatiť na prvé vydanie kníh čiastku 100 libier. Dielo 
sa stalo neoddeliteľnou súčasťou výstavby formalizovaných 
vedeckých systémov s modernou logickou symbolikou.

Je ťažké opísať nesmiernu Russello-
vu erudíciu. Svojimi prácami zasaho-
val do ekonómie, etiky, filozofie, socio-
lógie, psychológie, politiky i histórie. 
Brilantný umelecký i odborný štýl mu 
umožňoval vyjadriť hlboké myšlienky 
jasne a prehľadne. Naznačme jeho bo-
hatú publikačnú činnosť: Princípy so-
ciálnej reformy; Cesty k slobode; Ana-
lýza ducha; O výchove; Ako si vyrobiť 
šťastie; Výchova a spoločenský poria-
dok; Filozofia a politika; Ľudské poznanie, jeho rozsah a hra-
nice; Nové nádeje na zmenu sveta; Etika a politika v ľudskej 
spoločnosti. Preukázal, že schopnosť rozumne využívať voľný 
čas je znakom najvyššieho stupňa kultúry. 

Skúmavý zápas o poznanie

Russell vynikal vyhraneným zmyslom 
pre triezvy a jasný spôsob myslenia a vy-
jadrovania sa. Prispel k rozvoju modernej 
matematickej logiky. Odvodzoval arit-
metické pojmy z logiky, pomocou teórie 
kategórií riešil antinómie teórie množín. 
Vytušil, že logika je mladosťou matemati-
ky a matematika je mužným vekom logiky. 
Rozvinul metodológiu logicizmu – pred-
stavy, že matematika je súčasťou logiky. 
Filozofiu chápal ako logiku vied. Rád 

zdôrazňoval, že v matematike nezáleží tak na výsledku, ako 
na ceste, po ktorej sa k nemu došlo. Týmto otázkam sa veno-
val v dielach Analýza myslenia, Logický atomizmus, Skúma-
nie zmyslu a pravdivosti, Logika a poznanie.

Filozofia sa viac ako ktorákoľvek konkrétna veda zaoberá 
vzťahmi rôznych vied a možnými konfliktmi medzi nimi. Fi-
lozofia sa zvlášť nemôže zmieriť s konfliktom medzi fyzikou 
a psychológiou alebo medzi psychológiou a logikou. Svoje 
vedecké názory Bertrand Russell ustavične rozvíjal, pretvá-
ral a menil. Niektoré jeho pedagogické a etické myšlienky 
boli sporné, s viacerými filozofickými a politickými závermi 
mnohí nesúhlasili. Vždy to však boli bystré a metodicky pod-
netné postrehy. Nezakrýval svoje omyly a slabosti. Raz sa 
vyjadril: Smutné je, že hlupáci sú takí sebaistí, a ľudia múdri 
takí plní pochybností... Som presvedčený, že vedecké pozna-
nie nikdy nemôže spôsobiť zlo. Tvrdím však, a to veľmi dôraz-
ne, že poznanie neporovnateľne častejšie prináša úžitok ako 
škodu, a strach z poznania je oveľa škodlivejší ako poznanie. 

Mocou slova

Moje spoločenskovedné a politické eseje sa zamerali na 
zmenšovanie krutosti a nevedomosti v ľudských záležitos-
tiach. Moje abstraktnejšie state vyvierajú zo snahy o pozna-

nie, z hľadačstva, ktorému sa nekladú žiadne zábrany. Takejto 
činnosti prikladám najväčší význam: je podstatná pre každý 
trvalý pokrok vo svete. Nebol tradičným aristokratom. Zdede-
ný majetok daroval niekoľkým inštitúciám, živil sa literárnou 
činnosťou. Od vydavateľov svojich kníh žiadal, aby jeho ro-
dový titul neuvádzali. Zostal len šľachticom ducha a rozumu. 
Zaradil sa medzi najnadanejších, najvšestrannejších a veľmi 
humánnych mužov dejín. Upozornil nás: Ak zostane svet na-
plnený zlobou a závisťou, bude tým hroznejší, čím bude ve-
deckejší. Zdá sa, že musíme, naozaj a smrteľne vážne, spájať 
vedu s láskou, aby ľudskosť nachádzala silu v múdrosti vedy.

Filozof s miernou iróniou

Filozofia je zem nikoho, ktorá sa roz-
prestiera medzi vedou a teológiou 
a vystavuje sa útoku z oboch strán. 
Málokto pochybuje o tom, že by Ber-
trand Russell nebol podnetným a za-
ujímavým filozofom. Vie sa aj o jeho 
známej argumentácii o probléme 
vtipného dedinského holiča: Holič 
vyhlásil vo svojej dedine, že neholí 
tých mužov, ktorí sa oholia sami, ale 
oholí zadarmo všetkých mužov, ktorí 
sa sami neholia. Kto oholí holiča? 
Keby sa holič oholil sám, na základe prvého vyhlásenia sa 
nemôže oholiť. Ak by sa holič sám neholil, tak sa musí oholiť 
na základe druhého vyhlásenia. Je v tom akýsi nesúlad, spor.

Uvedieme ešte niekoľko jeho vtipných postrehov:
• Moderný humor, to je niekedy zatajované zúfalstvo.
• Ak sú všetci odborníci zajedno, je na mieste opatrnosť.
• Kde-kto vďačí za svoje úspechy radám, ktoré neuposlúchol.
• Máloktorí ľudia môžu byť šťastní bez toho, aby nenávideli 

nejakú osobu, národ alebo tvora.
• Ak je múdrosť v živote zbraňou, hlúposť býva obvykle dob-

rým pacientom.
• Väčšina ľudí radšej zomrie, než aby myslela. A aspoň raz 

v živote to aj urobia.
• Keď sa k láske primieša aj majetok, stráca svoju životodar-

nú moc a požiera osobnosť.
Bez irónie však berieme jeho výrok: Je nebezpečné predpo-

kladať, že opozícia proti autorite je už sama osebe zásluhou 
a že neobvyklé názory musia byť nevyhnutne správne.

Dušan Jedinák
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Hlavným zdrojom energie pri výkone sú sacharidy, ktoré 
sú skladované vo forme glykogénu nachádzajúceho sa naj-
mä vo svaloch a pečeni. Keď treba dodať energiu, glykogén 
sa štiepi až na glukózu, ktorá potom slúži ako zdroj energie. 
Glykogén v bunkách svalov dodáva glukózu len im, zatiaľ 
čo glukóza vznikajúca v pečeni prechádza do krvi a je prene-
sená na miesto spotreby (napríklad do svalov alebo do moz-
gu). V prípade nedostatku glykogénu začína telo využívať aj 
proteíny či tuky. Spaľovanie tukov je však výrazne pomalšie 
ako rozklad glykogénu a nedokáže dodať energiu dostatočne 
rýchlo. Využívanie proteínov ako zdroja energie je nežiadu-
ce, pretože to potom zabraňuje regenerácii svalov.

Glykogén – centrálny proteín glykogenín obkolesený reťazcami
tvorenými podjednotkami glukózy

Cieľom športovcov je preto mať dostatočné zásoby gly-
kogénu v tele. To znamená jesť sacharidy. Americký Inštitút 
medicíny odporúča, aby bežní obyvatelia USA a Kanady pri-
jali 45 – 65 % energie vo forme sacharidov. Svetová zdra-
votnícka organizácia odporúča 55 – 75 %. U športovcov je 
odporúčaných okolo 60 – 70 %. Keďže športovci jedia viac, 
prijmú aj viac sacharidov – pre bežných ľudí je odporúča-
ných okolo 150 – 300 g denne, zatiaľ čo u športovcov veslá-
rov je to 7 – 8 g, podľa niektorých zdrojov až 12 g, sacharidov 
na 1 kg hmotnosti, takže u mužov až okolo 800 g. Dôležitou 
súčasťou jedálnička sú desiaty po tréningu bohaté na sachari-
dy. Telo totiž potrebuje doplniť zásoby glykogénu a to sa deje 
najúčinnejšie do 30 až 60 minút po tréningu. Takáto desiata 
by mala obsahovať 45 – 60 g sacharidov a ideálne je naprí-
klad kakao či čokoládové mlieko. 

Špeciálnou kategóriou sú vytrvalostní športovci, ako naprí-
klad cyklisti na dlhé trate či maratónski bežci. Hodinou behu 
či intenzívnej cyklistiky sa spáli minimálne 600 – 800 kcal, 
často aj 1 000 – 1 200 kcal energie. Bežný netrénovaný člo-
vek má vo svojich svaloch okolo 380 g glykogénu, čo pred-
stavuje asi 1 500 kcal energie. Trénovaný bežec má asi 450 g 
glykogénu, čo je 1 800 kcal. Správnou manipuláciou s po-

Športovci jedia veľa. Už v starovekom Grécku Milo z Kro-
tónu, päťnásobný olympijský víťaz v zápasení v rokoch 
536 – 520 pred naším letopočtom, údajne denne zjedol 9 kg 
mäsa, 9 kg chleba a vypil 8,5 l vína. V súčasnosti je odporú-
čané denné množstvo kalórií pre ženy 1 800 – 2 200 kcal (ak 
majú sedavý životný štýl a sú nízke, tak ešte menej, okolo 
1 500 – 1 600 kcal) a pre mužov 2 200 – 2 800 kcal. U ves-
lárov trénujúcich približne tri hodiny denne tieto čísla nabe-
rajú iné rozmery – u žien je to 3 000 – 4 000 kcal a u mužov 
4 500 – 6 000 kcal. Pre jednoduchšiu predstavu, jeden aktívne 
trénujúci veslár vážiaci okolo 100 kg zje za deň toľko ako 
rodina s menším dieťaťom. 

V súčasnosti sa však vie, že nie je všetko len o kvantite, 
ale aj o kvalite. Športovci preto často dodržiavajú špeciálne 
výživové plány, ktoré sa menia v priebehu roka, aby maxima-
lizovali nielen efektivitu tréningu, ale aj regeneráciu svalov 
po ňom a najmä svoj výkon na súťaži. Niektoré tipy a triky 
odhalíme v tomto článku. 

Základom je cukor

Ľudskú stravu tvorí šesť základných zložiek – sacharidy, 
tuky, bielkoviny, vitamíny, minerály a vodu. Nasledujúci ob-
rázok znázorňuje bežné typy potravín. Skupina I sú mliečne 
výrobky obsahujúce najmä proteíny a tuky, ak nie sú odtuč-
nené. Skupina II je tvorená mäsom a vajcami, ktoré sú zdro-
jom proteínov. Skupina III je rôznorodá – zemiaky a stru-
koviny sú zdrojom sacharidov a proteínov, orechy zas tukov 
a proteínov. Ovocie a zelenina v skupine IV a V sú zdrojmi 
sacharidov, rovnako ako aj chlieb a cestoviny v skupine VI. 
Maslo a olej zo skupiny VII sú zdrojmi tukov. Medzi mine-
rály patria všetky chemické prvky okrem hlavných staveb-
ných prvkov našich tiel – uhlíka, dusíka, kyslíka a vodíka –, 
pričom potrebné sú najmä vápnik, horčík, sodík, zinok, jód, 
selén a železo. U minerálov a vitamínov je dôležitá rôznoro-
dosť stravy, pretože každý sa nachádza niekde inde. 

Zložky potravy

Chémia Chémia

JEDLOM K MEDAILE
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travou sa dá údajne docieliť zásoba až dvojnásobne veľká, 
približne 900 g, čo je 3 600 kcal energie. U maratóncov sa 
ich zásoba glykogénu viac-menej vyčerpá približne na 32. ki-
lometri a je nevyhnutné si zásobu cukrov doplniť, ideálne vo 
forme rýchlo dostupnej energie z glukózy a fruktózy. 

Strava maratónskych bežcov sa začína meniť približne 
dva-tri týždne pred maratónom. Keďže sa v tréningovom plá-
ne znižuje počet kilometrov, treba adekvátne znížiť množstvo 
prijatých kalórií, aby nedošlo k nežiaducemu nárastu hmot-
nosti. Množstvo kalórií prijatých vo forme sacharidov ostáva 
približne 70 %. Keď ostáva už len sedem dní do maratónu, 
začne sa znižovať množstvo prijatých sacharidov na postup-
ne 60 % (prvý deň), 50 % (druhý deň) a 40 % (tretí deň), 
a potom zas stúpne na 70 % a tak to ostane až do maratónu. 
Rozsah tréningu sa výrazne znižuje a posledné dva dni pred 
maratónom sa už vôbec netrénuje. Tento postup sa nazýva su-
perkompenzácia a má za následok maximalizáciu množstva 
glykogénu uloženého vo svaloch.

Niekto radšej proteíny

Na opačnej strane spektra ako vytrvalostní bežci či cyklisti 
sú vzpierači a siloví trojbojári a ešte extrémnejší kulturisti. 
Rozdiel medzi nimi je v tom, že zatiaľ čo vzpierači a silo-
ví trojbojári sa snažia tréningom dosiahnuť to, aby na súťaži 
zdvihli čo najväčšiu hmotnosť v rôznych disciplínach (a je 
im jedno, ako vyzerajú), kulturisti sa venujú posilňovaniu 
s cieľom vyzerať čo najsvalnatejšie a potom to ukázať porot-
com v zostave zahŕňajúcej hodnotené pózy. Títo ľudia preto 
prispôsobujú svoj jedálny lístok tomu, aby ich svaly bolo čo 
najlepšie vidno. To sa dosahuje tým, že svaly ako také musia 
byť čo najväčšie a nesmie byť na nich žiaden tuk, aby boli 
ľahko viditeľné a zreteľné. 

Posilňovanie spôsobuje mikrotrhliny v svaloch a ich hoje-
nie po tréningu vedie k nárastu svalovej hmoty, tzv. hypertro-
fii. Existujú dva typy hypertrofie – sarkoplazmatická a myo-
fibrilárna. Myofibrilárna hypertrofia (nižší počet opakovaní 
s väčšou hmotnosťou) spôsobí väčší nárast sily a menší nárast 
objemu, zatiaľ čo sarkoplazmatická hypertrofia (vyšší počet 
opakovaní s menšou hmotnosťou) má za dôsledok menší ná-
rast sily a väčší nárast objemu. Preto je preferovaná kulturis-
tami. Ešte vyšší počet opakovaní s menšou hmotnosťou vedie 
k vytrvalostnému trénovaniu svalov.

Na rozdiel od vytrvalostných športovcov kulturisti nepo-
trebujú až toľko sacharidov. Na druhej strane, keďže chcú 
maximalizovať nárast svalovej hmoty, musia prijať v potrave 
viac proteínov – keby ich zjedli príliš málo, ich svaly by sa 
dostatočne neregenerovali. Preto je odporúčaný pomer prija-
tých kalórií u kulturistov približne 40 % zo sacharidov, 40 % 
z proteínov a 20 % zdravých tukov (esenciálne mastné kyse-
liny). Pre porovnanie, u vytrvalostných alebo vytrvalostno-
silových športoch tvorí množstvo kalórií prijatých z proteí-
nov len 10 – 20 % kalorického príjmu. 

Kulturisti zvyčajne jedia 6 – 7-krát denne a každý chod ob-
sahuje proteíny – najčastejšie vo forme mäsa, vajec a prote-
ínových doplnkov. Proteínový doplnok je prášok obsahujúci 
70 – 98 % proteínov, najčastejšie pochádzajú zo srvátky, sóje, 
hrachu, pšenice, prípadne to môže byť kazeín z mlieka alebo 
albumín z vaječných bielok. Zvyšok prášku tvoria sacharidy. 

Treba ho rozmiešať vo vode a jeden nápoj pripravený podľa 
návodu obsahuje okolo 20 – 30 g proteínov. Pre bežných ľudí 
je zvyčajne odporúčané množstvo 
proteínov 1 g na 1 kg hmotnosti 
denne, u vytrvalostnejších špor-
tovcov je to 1,2 – 1,4 g, u silových 
športov 1,4 – 1,8 g. Neodporúča 
sa jesť viac ako 2 g proteínov na 
1 kg hmotnosti denne, pretože or-
ganizmus nadbytočné proteíny ne-
dokáže využiť a musí sa ich zba-
viť rozložením na aminokyseliny, 
ktoré sú oxidované a dusík z nich 
sa vylúči z tela v moči v podobe 
močoviny. Zvýšené množstvo 
močoviny pri tvorbe moču vedie 
k zvýšenému vylučovaniu vody, 
čo môže spôsobiť dehydratáciu 
organizmu a zaťažuje to obličky. 

Približne 12 týždňov pred súťažou v kulturistike začína 
odbúravanie tuku, aby svaly lepšie vynikli. To znamená ob-
medziť tuk a sacharidy v potrave. Napríklad, ak kulturista 
normálne jedáva 3 800 kcal a 380 g sacharidov denne, zmení 
svoj režim na napríklad štvordňové cykly, keď tri dni ob-
medzí príjem sacharidov a množstvo kalórií obsiahnutých 
v jedle, pričom štvrtý deň je normálne. Obmedzený príjem 
znamená postupné znižovanie od 3 400 kcal a 240 g sacha-
ridov (12 týždňov pred), cez 3 200 kcal a 200 g (10 týždňov 
pred), 2 900 kcal a 180 g (6 týždňov pred) až po 2 700 kcal 
a 150 g (3 týždne pred). Na konci množstvo kalórií prijatých 
v podobe sacharidov (1 gram sacharidov má asi 4 kcal) pred-
stavuje už len asi 20 % z celkovej energetickej hodnoty jedla 
prijatej za daný deň. 

Posledný týždeň pred súťažou je znížený príjem sacha-
ridov ešte viac. Takisto je dobré obmedziť príjem vody 
a soli. Deň pred súťažou nastáva podobný jav superkom-
penzácii u vytrvalostných športovcov, pretože kulturisti 
zjedia veľa sacharidov, aby sa ich svaly naplnili glykogé-
nom a tým zvýšili svoj objem a aby sa zvýšila viditeľnosť 
krvných ciev. 

Tesne pred súťažou si ešte zacvičia s činkami, aby sa svaly 
naplnili krvou a tým ešte viac zväčšili. Celkový efekt veľ-
kých a dobre viditeľných svalov sa už len doplní samoopa-
ľovacím krémom a olejom a súťaž sa môže začať. 

Chémia Chémia

Porovnanie vzhľadu silového trojbojára (vľavo) a kulturistu (vpravo)

Chemický vzorec močoviny
a jej kryštalická podoba
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Aj tento rok vyhlasujeme fotografickú súťaž pre čita-
teľov časopisu Mladý vedec. Môžete súťažiť v dvoch 
súťažných kategóriách – Mladí vedci na cestách a Voľ-
ná tvorba. V prvej kategórii budú súťažiť fotografie, na 
ktorých budete spolu s časopisom Mladý vedec. V dru-
hej kategórii môžete súťažiť s ľubovoľnou vlastnou fo-
tografiou.

Súťaže sa môže zúčastniť každý čitateľ časopisu Mla-
dý vedec. Do jednej kategórie môže jedna osoba zaslať 
maximálne tri fotografie. Zapojením sa do súťaže sú-
hlasíte so zverejnením svojich fotografií na stránkach 
časopisu Mladý vedec a na webových stránkach www.
mladyvedec.sk bez nároku na honorár.

Svoje fotografie v rozlíšení minimálne 1024 x 768 
bodov nám zasielajte do 10. septembra 2012 e-mailom 
na adresu fotosutaz@mladyvedec.sk.

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

Nie je ľahké byť ľahkou ženou

Veslovanie je údajne jedným z energeticky najnáročnejších 
športov. Keďže tí vyšší a ťažší (pokiaľ majú tú hmotnosť 
v svaloch) majú výhodu, veslovanie sa delí u mužov aj žien 
na dve hmotnostné kategórie – ľahká a ťažká váha. Hranica 
u žien je 59 kg pre jednotlivca s tým, že priemer posádky 
lode musí byť maximálne 57 kg, u mužov je hranica 72,5 kg 
pre jednotlivca a priemer 70 kg pre posádku. Ako posádka sa 
počítajú všetci veslári sediaci v jednej lodi – môžu byť dvaja, 
štyria či ôsmi. V osemvesliciach a niektorých štvorvesliciach 
sa nachádza ešte ďalší človek, a to kormidelník. Jeho úlohou 
je kormidlovať loď, vydávať pokyny a koordinovať posádku. 

Keďže ženy ťažkej váhy zvyčajne vážia 70 – 80 kg a muži 
ťažkej váhy 85 – 100 kg, pre niekoho, kto má 65 kg u žien či 
75 kg u mužov, je lepšie schudnúť a stať sa „ľahkou ženou“ 
a „ľahkým mužom“, aby v pretekoch mali šancu. A ak aj je 
niekto na hranici, je všeobecne lepšie mať hmotnosť v deň 
pretekov, kedy sa váži, v svaloch a nie v raňajkách, ktoré ste 
zjedli. 

Ako to celé funguje u „ľahkých žien“? Za deň zjete približ-
ne 2 500 – 3 000 kcal, ak nechudnete, a 2 000 – 2 500 kcal, 

ak chudnete, pričom sa snažíte jesť zdravo a vyvážene, s do-
statkom sacharidov, a to najmä po tréningoch, aby sa doplnili 
zásoby glykogénu a umožnila regenerácia svalov. Celkovo za 
deň zjete okolo 320 – 350 g sacharidov. V ideálnom prípade 
máte večer pred pretekmi o kilo viac, ako potrebujete. Počas 
spánku a následnej rannej návšteve WC schudnete 0,8 kg, 
ráno sa trochu spotíte a odvážia vás. 

Vo všeobecnosti sa pred vážením vždy minimalizuje hmot-
nosť všetkého, čo nie je čistou hmotnosťou tela. Čiže ak aj 
máte pár dní pred pretekmi 2 – 3 kg navyše, nič nie je stratené. 
Vláknina s naviazanou vodou je v tráviacej sústave pomerne 
ťažká (jeden gram vlákniny po naviazaní vody v hrubom čre-
ve váži 3 – 5 gramov), takže približne tri dni pred pretekmi 
vylúčite vlákninu z potravy (a stravu doplníte v prípade po-
treby džúsom zo sušených sliviek či figovým sirupom s la-
xatívnymi účinkami), čím stratíte 0,5 – 1 kg. V posledných 
dňoch a hodinách sa taktiež už nerátajú kalórie, ale hmotnosť 
jedla – zjednodušene, kilo čokolády váži v tele rovnako ako 
kilo šalátu. 

Poslednou zaručenou technikou je dehydratácia, najčastej-
šie dosiahnutá veľkým potením. Na to existujú rôzne metó-
dy v závislosti od kritickosti situácie, ako napríklad cvičenie 
v oblečení v saune, ľahké veslovanie v štyroch vrstvách ob-
lečenia, behanie s potravinovou fóliou omotanou okolo tela, 
horúci kúpeľ (z ktorého sa spotíte) a vytrvalé pľutie tesne 
pred vážením. A potom už len zhlboka vydýchnete a posta-
víte sa na váhu. Hlbokým výdychom môžete podľa praktic-
kých skúseností stratiť až 0,1 kg – to je ale spôsobené prav-
depodobne nepresnosťou váh, pretože na to, aby mal vzduch 
hmotnosť 0,1 kg, by ho muselo byť takmer 80 litrov. 

V tomto článku sme si nehovorili takmer nič o potravino-
vých doplnkoch využívaných športe – na to sa môžete tešiť 
v nasledujúcom čísle.

Lenka Veselovská 

5. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

Chémia Súťaže
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Skvosty v rastlinnej ríši

V ĎALŠOM ROČNÍKU ČASOPISU NÁJDETE

Obyvatelia jurských morí

Superjedlo pre superľudí?

Nobelova cena za chémiu 2011 Operence okolo nás

Baňa Hnúšťa – Mútnik



Počas. školského. roka.2012/2013.vyjdú. tri. čísla. časopisu. –.
na.prelome.septembra.a.októbra,.januára.a.februára.a.v.júni..
Cena.časopisu.pozostáva.z.dvoch.položiek:.ceny.za.samot-
ný.časopis.a.poštovného.a.balného..Cena.za.každé.číslo. je.
1,35.€,.teda.ročné.predplatné.je.vo.výške.4,05.€..Výšku.poš-
tovného.a.balného.uvádzame.v.tabuľke..
Za.každých.10.objednaných.časopisov.vám.pridáme.jeden.

navyše.zdarma..Pri.ešte.väčších.objednávkach.nad.50.kusov.
poskytujeme. množstevné. zľavy,. pričom. výška. poštovného.
a.balného.bude.určená.tiež.individuálne..Tento.spôsob.zvý-
hodňuje.veľké.objednávky.pred.menšími,.preto.odporúčame.
objednávať.časopis.spoločne.prostredníctvom.školy.alebo.ro-
dičovského.združenia.
V.prípade,.že.chcete.odoberať.rôzne.počty.kusov.z.jednotli-

vých.čísel.časopisu.alebo.chcete.získať.staršie.čísla.časopisu,.
uveďte.to.v.objednávke..Požiadavky.na.zaslanie.starších.čísel.
budeme.riešiť.do.vypredania.zásob,.pričom.cena.za.ne.je.sta-
novená.na.1.€.za.kus..

Časopis.budeme.v.školskom.roku.2012/2013.zasielať.len.
tým. odberateľom,. ktorí. si. ho. objednajú. vyplnením. nižšie.
uvedeného. objednávkového. formulára. a. jeho. zaslaním. na.
našu. e-mailovú. adresu. predplatne@mladyvedec.sk alebo.
poštou.na.adresu.P-MAT,.n..o.,.Gajova.4,.811.09.Bratislava..
V. prípade. objednávky. zasielanej. e-mailom. nie. je. potrebné.
skenovať. podpísanú. objednávku,. stačí. zaslať. požadované.
údaje.v.správe..Po.prijatí.objednávky.vám.e-mailom.zašleme.
zálohovú.faktúru..Po.jej.uhradení.vám.spolu.s.prvým.objed-
naným.číslom.časopisu. príde. vytlačená. zúčtovacia. faktúra..
V.prípade,.že.potrebujete. tlačenú.faktúru.vopred,.za. jej.za-
slanie.vám.budeme.účtovať.poplatok.za.poštovné.a.balné.vo.
výške.1.€.
Ďalšie.informácie.o.objednávaní.časopisu.nájdete.na.našej.

webovej.stránke.
www.mladyvedec.sk/predplatne.html.

V.prípade.akýchkoľvek.otázok.nás.môžete.kontaktovať.na.
e-mailovej.adrese.predplatne@mladyvedec.sk..

OBJEDNÁVKA ČASOPISU NA ŠKOLSKÝ
ROK 2012/2013

Počet kusov časopisu Poštovné a balné za jednu zásielku Poštovné a balné spolu
1  –. 4 1,00.€ 3,00.€
5  –. 8 1,40.€ 4,20.€

  9  –  16 2,70.€ 8,10.€
17  –  40 3,60.€ 10,80.€
41  –. 80 4,10.€ 12,30.€

  81  –. 120 5,50.€ 16,50.€

OBJEDNÁVKA ČASOPISU MLADÝ VEDEC
Názov školy:........................................................................................IČO:...........................................

Meno odberateľa (kontaktná.osoba):....................................................................................................

Adresa: Ulica a číslo:...........................................................................................................................

.. PSČ a miesto:.........................................................................................................................

E-mail:.................................................................................................Telefón:......................................

□.Žiadame.zaslať.tlačenú.faktúru.vopred.poštou.(za.poplatok.1.€).
Podpis.a.pečiatka:...................................................................................................................................

Počet.objednávaných.kusov.časopisu
18..číslo 19..číslo 20..číslo


