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Milí	čitatelia!

Rok 2014 nám priniesol vo vydávaní časopisu dôležitú zme-
nu – zmenil sa vydavateľ časopisu. Už ním nie je nezisková 
organizácia P-MAT, n. o., ale spoločnosť APROMOD, s. r. o. 
Pre vás, našich čitateľov, sa však nič okrem korešpondenčnej 
adresy nemení. Verím, že táto zmena časopisu prospeje. Zá-
roveň vás chcem vyzvať na čo najskoršie objednanie časopi-
su na nasledujúci školský rok – ceny pre predplatiteľov ostá-
vajú nezmenené.

V korešpondenčnej súťaži sme opravili a vyhodnotili druhú 
sériu a pripravili hodnotné knižné aj neknižné odmeny pre 
najlepších riešiteľov. Keďže 25. úlohu opäť nikto nevyriešil, 
ponechávame ju ako prázdninovú bonusovú úlohu – kto ju 
vyrieši a svoje riešenie pošle spolu s riešeniami 1. série ko-
rešpondenčnej súťaže nasledujúceho ročníka, získa bonuso-
vých 9 bodov.

Aj tento rok vyhlasujeme fotografickú súťaž časopisu Mla-
dý vedec – podrobnosti o nej nájdete na štvrtej strane obálky. 
Verím, že nám aj tento rok zašlete pekné a zaujímavé fotogra-
fie, ktoré potom uverejníme v nasledujúcom čísle časopisu 
a aj na našej webovej stránke.

V tomto čísle časopisu začíname nový seriál Andreja 
Osuského o tom, ako si vyrobiť vlastnú robotickú ponorku. 
Týmto seriálom nadväzujeme na veľmi úspešný seriál toho 
istého autora, v ktorom nám ukázal, ako si môžeme vyrobiť 
a naprogramovať vlastného robota. Z techniky sa v tomto 
čísle venujeme opäť betónu – presnejšie jeho histórii. V seri-
áli o osobnostiach si pripomíname významného slovenského 
matematika Štefana Schwarza – tento rok uplynulo 100 ro-
kov od jeho narodenia. V bridžovom seriáli sa krátko venu-
jeme téme prvého zdvihu a jeho významu pre osud celej par-
tie.

Z biológie máme v tomto čísle opäť široké zastúpenie člán-
kov – v článku Vtáka poznáš po perí a perie po jedle sa  
dozviete, akým spôsobom ovplyvňuje strava sfarbenie niekto-
rých vtákov. V seriáli Operence okolo nás sa venujeme kulí-
kovi riečnemu. Zaujímavý článok prinášame aj o jasoňovi 
červenookom. Z dôb dávno minulých si pripomenieme Le-
gendárny súboj dvoch dinosaurov. S blížiacim sa letom a zbe-
rom lesných plodov je aktuálny aj článok o čučoriedkach 
a borievkach. 

Z matematiky vám okrem článku o Štefanovi Schwarzovi 
prinášame aj niekoľko úloh z korešpondenčnej súťaže časo-
pisu MATMIX. 

Z geografie sa opäť vrátime do Petrohradu – prinášame po-
kračovanie článku z minulého čísla časopisu. Na Slovensku 
však máme tiež zaujímavé miesta, ktoré sa oplatí vidieť – 
o dvoch z nich sa dozviete v článku Tipy na výlety.

Prajem vám príjemné prežitie letných prázdnin a veľa krás-
nych zážitkov.

Martin Hriňák

APROMOD
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Pod hladinou oceánu, jazera alebo malého rybníka sa ukrýva 
živý svet, ktorý je bežne pre nás neviditeľný. Oceán tvorí 
71 % zemského povrchu a až 95 % z neho je nepreskúma-
ných. Nahliadnuť do hĺbky je neľahká výzva, v ktorej sa spá-
ja niekoľko oblastí fyziky. Týmto článkom sa začína séria 
článkov, na konci ktorých dokážete z bežne dostupných ma-
teriálov vyrobiť vlastnú robotickú ponorku s kamerou a po-
norom až do hĺbky 100 metrov (najhlbšie jazero na Sloven-
sku dosahuje len polovicu z tejto hĺbky).

Prečo	robot?
Bezpečne stanovený limit pre rekreačné potápanie je 40 met-
rov. So špeciálnym výstrojom a zručnosťami sa dá dostať aj 
hlbšie na obmedzený čas. Robot je časovo limitovaný len 
zdrojom energie a jeho hĺbkový limit závisí od odolnosti kon-
štrukcie. Môže sa použiť v neznámom prostredí, v ktorom čí-
hajú nebezpečné tvory, alebo na prieskum jaskyne či vraku 
lode, kde hrozí zakliesnenie. Zlyhanie ponorky s ľudskou po-
sádkou sa v minulosti často končilo smrťou všetkých. Aj pre-
to majú roboty široké využitie. Armáda, ktorá sa postarala 
o vývoj prvých ponoriek, dnes používa roboty na hľadanie 
stratenej munície, odhaľovanie nepriateľských ponoriek 
a zneškodňovanie mín.

Vojenský robot na zneškodňovanie mín 

Roboty v rybolove dokážu detegovať húfy rýb a predvídať 
ich výskyt. Energetické spoločnosti hľadajú ložiská ropy 
a zemného plynu pomocou robotov, tie potom vykonávajú 
stavbu pod vodou, nepretržite kontrolujú a natierajú potrubie. 
Roboty kontrolujú aj vnútro potrubia, piliere mostov, rezer-
voáre, jadrové reaktory a trupy lodí pod vodou, pričom včas 
varujú pred koróziou a možnými trhlinami. V niektorých kra-
jinách polícia takto prehľadáva trup lode po dorazení do prí-
stavu, pretože ten býva obľúbeným miestom pre pašovanie 
drog. Drogy sa však najnovšie pašujú práve pomocou robo-
tických ponoriek. Roboty patriace telekomunikačným spo-
ločnostiam zakopávajú káble. Archeológovia objavujú poto-
pené mestá, vraky a poklady. Hľadanie pokladov motivuje  
investorov, keďže na dne oceánu odpočíva veľa vrakov a od-
mena pre úspešného nálezcu už neraz dosiahla stovky milió-
nov dolárov. Rôzne oblasti vedy napredujú vďaka robotom, 
ktoré mapujú oceánske dno, predvídajú zemetrasenie a cuna-
mi, zbierajú a analyzujú vzorky vody, merajú teplotu a smer 
oceánskych prúdov a objavujú neznámy život. 

Robot pracujúci na stavbe ropnej spoločnosti

Existuje celosvetová spolupráca medzi vedeckými inštitú-
ciami a komerčnými spoločnosťami. Ak sa napríklad pri na-
tieraní ropného potrubia mihne pred kamerou čudesný tvor, 
video sa pošle vedcom na analýzu. Spoločnosti túto službu 
robia zadarmo, aby ukázali, že ich záujmy sa nevylučujú 
s ohľadom na životné prostredie. Vo svete existujú súťaže pre 
študentov stredných a vysokých škôl, ktorých roboty majú 
splniť danú misiu pod vodou. Mnohé univerzity pracujú na 
testovaní rôznych prototypov.

Spomenuté roboty sú zväčša spojené káblom s riadiacim 
centrom nad hladinou a riadené pilotom. Označujú sa oficiál-
nou skratkou ROV (Remotely Operated Vehicle − diaľkovo 
riadené vozidlo). Do popredia sa dostávajú autonómne robo-
ty označované ako AUV (Autonomous Underwater Vehicle 
− autonómne podvodné vozidlo). Tie sú vybavené senzormi 
na obchádzanie prekážok a sofistikovaným programom na 
vykonávanie činnosti bez zásahu človeka. Príkladom jedno-
duchého autonómneho 
robota je klzák (na ob-
rázku). Ten môže brázdiť 
oceány celé mesiace 
vďaka šetrnému pohonu. 
V istej hĺbke sa pomocou 
piesta nafúkne a samo-
voľne začne stúpať ku 
hladine. Na hladine sa 
opäť zmenší do pôvodného objemu a pomaly klesá ku dnu. 
Oceánske prúdy ho unášajú na veľké vzdialenosti, zatiaľ čo 
zbiera údaje o teplote a zložení vody v rôznych hĺbkach.

Ak by ste si chceli robotickú ponorku kúpiť, museli by ste 
siahnuť hlboko do vrecka, pretože komerčné produkty sa ce-
novo pohybujú na úrovni osobného auta. Tie najlacnejšie sa 
aj s potrebným príslušenstvom zmestia do kufríka a kúpite 
ich za cenu 5 000 až 10 000 eur. Tie, ktoré používajú teleko-
munikačné a ropné spoločnosti, vážia niekoľko ton a stoja 
milióny eur. Konštrukcia takýchto robotov vyžaduje znalosti 
a skúsenosti. Náš robot však bude postavený z lacných, ale 
odolných materiálov, prerobených modelárskych motorov 
a malej kamery. Nebude robustný, ale kvalitou obrazu a hĺb-
kovým limitom sa vyrovná drahým komerčným kusom.

Postavte si robotickú Ponorku i.
Od prvých pOkusOv k hľadaniu TiTaniku

Technika Technika
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Zlatá	horúčka	a	hľadanie	Titaniku
Prvá robotická ponorka sa zrodila v polovici minulého storo-
čia, keď istý potápač a fotograf vyrobil pohon pre potápačov 
pripomínajúci torpédo a potom naň pripevnil kameru, aby 
mohol hľadať vraky lodí v hlbokej vode. V rovnakom čase 
začala britská a americká armáda experimentovať s robotmi 
na hľadanie zbraní stratených počas testovania. Financie na 
podobný vývoj však boli limitované, až kým sa robotov ne-
chytili ropné spoločnosti.

Zostrojenie prieskumného robota do niekoľkokilometrovej 
hĺbky sa podarilo vďaka ochote investorov ísť do rizika. 
V roku 1857 sa potopil parník známy ako „Loď zlata“ prevá-
žajúci 21 ton zlata na ceste z Panamy do New Yorku. O sto 
rokov neskôr sa mladý inžinier Tommy Thompson rozhodol 
pátrať po vrakoch lodí, ktoré by boli zaujímavé pre investo-
rov a tí by mu financovali drahú záľubu. Zameral sa na sláv-
ny potopený parník. Oceán v hĺbke väčšej ako 200 metrov 
bol vtedy veľkou neznámou a zlato ležalo až v hĺbke 
2 600 metrov. Bez objavu nových technológií nebolo možné 
sa tam dostať. Na základe počítačových modelov Thompson 
a jeho tím určili pravdepodobnú polohu parníka v oblasti 
2 250 kilometrov štvorcových. Na presnú lokalizáciu použili 
najnovší sonar v miliónovej hodnote, ktorý sa dal ťahať za lo-
ďou v potrebnej hĺbke. Mapovanie dna trvalo 40 dní a nasle-
doval mesiac prácneho analyzovania obrázkov. Keď našli 
niečo, čo sa podobalo na vrak lode, vyrobili robota menom 
Nemo, pomocou ktorého vyniesli z toho miesta na hladinu 
kúsok uhlia. Tak právne ošetrili, že zatiaľ neistý nález majú 
pod kontrolou. Bolo to prvýkrát, čo súdne rozhodnutie prišlo 
na základe prístupu pomocou robota. Kým chystali ďalšiu 
výpravu, jeden člen tímu analyzoval obrázky a zbadal niečo 
podozrivé na inom mieste. Výskumníci sa zo zvedavosti vy-
dali najprv tam, spustili Nema ku dnu a po niekoľkých hodi-
nách prezerania fotiek sa objavilo hrdzavejúce lopatkové ko-
leso parníka a na ďalších fotkách sa medzi nánosmi bahna 
a vodných organizmov zablýskalo zlato. Z tohto miesta sa 
dodnes pomocou robotov vyťahujú posledné historické min-
ce a tehličky.

Dômyselnejším spôsobom, spoluprácou dvoch robotov, sa 
našiel známy parník Titanik, potopený v roku 1912. Nájdenie 
vraku v hĺbke asi 4 kilometre bolo s vtedajšou technikou ne-
realizovateľné. Až v roku 1985 sa ho podarilo nájsť pomocou 
systému robotov Argo a Jason. Robot Argo vybavený sona-

rom a kamerami bol ťahaný za loďou. Na ňom visel robot Ja-
son, ktorý mohol fotografovať zblízka a zbierať vzorky po-
mocou ramena. O rok neskôr sa ponorka s ľudskou posádkou 
priblížila k Titaniku a odtiaľ piloti riadili malého robota, kto-
rý vliezol do jeho útrob a prenášal obraz.

Hľadanie	mimozemského	života

Podmorská robotika v súčasnosti 
upriamuje pozornosť na Jupiterov 
mesiac Európa. Zábery zo sond na-
svedčujú tomu, že jeho povrch je po-
krytý ľadom.

Na fotke vidno akési trhliny. Tie dá-
vajú indície, že pod niekoľkokilomet-
rovou vrstvou ľadu sa nachádza kva-
palná voda. Je teda najvhodnejším 
miestom v našej slnečnej sústave, na ktorom by mohol vznik-
núť mimozemský život. NASA sa dokonca rozhodla zničiť 
sondu Galileo, aby sa zabránilo možnej havárii s mesiacom 
Európa a prípadnej kontaminácii jeho povrchu. V súčasnosti 
sa pracuje na niekoľkých návrhoch prepraviť malú ponorku 
na Európu a potom ju nejakým zázrakom dostať pod vrstvu 
ľadu.

Anatómia robota
Vývoj robotických ponoriek prešiel v minulosti mnohými po-
kusmi a slepými cestami. Poďme sa pozrieť na ich osvedčenú 
anatómiu.

Márne pokusy sa robili s bezdrôtovou komunikáciou pod 
vodou. Skúste ponoriť mobil vo vodotesnom obale do vane 
a wi-fi signál sa okamžite stratí. Elektromagnetické vlny vy-
sokej frekvencie voda dobre absorbuje. Lepšie sa prenášajú 
veľmi dlhé rádiové vlny, avšak aj s výkonnými anténami na 
vzdialenosť maximálne niekoľko desiatok metrov. Navyše 
nie sú vhodné na rýchly prenos dát, ktorý potrebujeme na 
prenos obrazu. Bežná komunikácia, ako sme na ňu zvyknutí 
vo vzduchu, je pod vodou nepoužiteľná. Zvuk je však na jed-
noduchú komunikáciu ako stvorený. Pod vodou sa šíri šty-
rikrát rýchlejšie ako vo vzduchu a niet divu, že veľryby sa 
takto dorozumievajú na kilometre. Ultrazvuk sa používa 
v ponorkách s ľudskou posádkou na prenos krátkych texto-
vých správ. Príjem správy môže trvať minúty a na prenos ob-
razu je opäť nevhodný. Vylučovacou metódou tak ostáva ko-
munikácia cez kábel a to je jediné bežne používané riešenie. 
O rýchly prenos kvalitného obrazu na veľké vzdialenosti sa 
stará optický kábel. My použijeme štandardný internetový 
alebo koaxiálny kábel. Ak by robot zlyhal, jednoducho ho za 
tento kábel vytiahneme. Autonómne roboty túto výhodu ne-
majú a často končia stratené v hĺbkach oceánu.

Prvou najdôležitejšou súčasťou robota je kamera. Dnešné 
lacné webkamery poskytujú full HD kvalitu a automatické 
zaostrovanie. Pre profesionálne fotografie je možné na robo-
ta pripevniť drahší fotoaparát v potápačskom puzdre. Svetlo 
je s rastúcou hĺbkou rýchlo absorbované počnúc červenou 
farbou až po modrú. Preto má všetko pod vodou modrý od-
tieň. Obraz z kamery je tmavý a zašumený. S umelým osvet-
lením vynikne pestrofarebný svet. Na druhej strane, pri za-
pnutom reflektore sa budeme musieť popasovať s problémom 

Technika Technika

Robot Nemo a pohľad, aký sa naskytol výskumníkom

Jupiterov mesiac Európa

Robot skúma útroby Titaniku
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odrážania svetla od rozptýlených častíc, čomu sa nedá úplne 
vyhnúť, ale dá sa obmedziť vhodnou geometriou konštruk-
cie. V hĺbke, kam nedosiahnu slnečné lúče, sa tento fenomén 
nazýva tak, ako vyzerá − „morský sneh“. Fotografovanie pod 
vodou tak nikdy nie je ideálne.

Vďaka osvetleniu vynikne farebný svet, no zároveň sa objavia  
rozptýlené častice

Robota dajú do pohybu motory s vrtuľou podobne ako loď. 
Ukážeme si, ako prerobiť lacný modelársky elektromotor tak, 
aby fungoval pod vodou pravdepodobne v neobmedzenej 
hĺbke. Či sa bude točiť aj na samom dne Mariánskej prieko-
py, je však otázne. A čo pohyb vo vertikálnom smere? Veľké 
ponorky majú komplikovaný systém piestov, ktoré menia jej 
celkový objem, vďaka čomu sa pohybuje nahor alebo nadol. 
My použijeme jednoduchšie riešenie na princípe helikoptéry. 
Vodorovná vrtuľa umožní vertikálny pohyb.

Na riadenie motorov a sledovanie obrazu potrebujeme ria-
diace centrum. Komerčné produkty používajú riešenia od 
kufríkového monitora až po veľký kontajner, v ktorom to vy-
zerá ako v kozmickej lodi. Nám postačia spínacie gombíky 
a notebook.

Riadiace centrum komerčných robotov môže vyzerať takto

Celý kolos potrebuje zdroj energie. Výkonné roboty majú 
na lodi vlastný generátor, ktorý generuje životu nebezpečné 
stovky až tisíce voltov. My sa môžeme rozhodnúť, či bude ro-
bot nosiť batériu so sebou, alebo budeme prenášať prúd cez 
kábel. Výhodou prvého riešenia je, že nemusíme pod vodou 
prenášať veľký prúd a limitujeme tak možnosť skratu, ale zá-
roveň treba zdroj umiestniť do odolného vodotesného puzdra 
a zvyšuje sa hmotnosť ponorky.

Tým sme vymenovali všetko potrebné na surfovanie v pod-
morskom (či podvodnom) svete, nahliadnutie do nikým ne-
prebádanej zatopenej jaskyne, na dno jazera či vlezenie do 

vraku lode alebo lietadla cez malé okienko. Môžete vidieť 
časť sveta, ktorú nikto nikdy nevidel, pretože potápači sa tam 
neodvážili a výskum pomocou robotov by bol príliš drahý.

Držte sa však etického pravidla potápačov − nechajte po 
sebe len bubliny. Naštudujte si zákony, ktoré sa vzťahujú pre 
danú lokalitu. Ak by ste však neodolali vytiahnuť z medziná-
rodných vôd nájdenú zlatú tehličku, ku ktorej sa nikto nehlá-
si, budete potrebovať rameno s „klepetom“, ktoré býva často 
súčasťou robota. Výskumné roboty odoberajú biologický 
materiál a vzorky vody, no aj na to sa môže vyžadovať povo-
lenie.

Nástrahy a riešenia

Medzi najväčšími nástrahami v hĺbke suverénne víťazí vyso-
ký tlak vody. Drviaci tlak, aký je pri Titaniku v hĺbke štyri ki-
lometre, znemožňuje všetky plány vytiahnuť ho na hladinu. 
Pôsobenie tlaku bývalo aj pre fyzikov nepredvídateľné. Telá 
mŕtvych ľudí nikdy nevyplávali, pretože tlak spôsobil stlače-
nie plynov z rozkladania, a tak ostali ležať na dne. Fyzici sa 
istý čas domnievali, že telá sa stlačia do malej, neidentifiko-
vateľnej hmoty. Neskôr ich prekvapilo zachovalé telo mŕtvej 
veľryby v rovnakej hĺbke, čo vyvrátilo pôvodnú domnienku. 
Ďalším prekvapením bolo, že vrak Titaniku je aj v takej hĺb-
ke plný života a pochutnávajú si na ňom rôzne čudesné orga-
nizmy, ktorých činnosť rozožiera oceľ. Poznanie, kedy má 
vysoký tlak deštruktívny účinok a kedy vôbec neprekáža, je 
dôležité pre konštrukciu ponorky.

Pre výpočet tlaku si stačí zapamätať, že narastá každých 
10 metrov približne o jednu atmosféru. Keďže tlak na hladi-
ne je jedna atmosféra, tlak v hĺbke 10 metrov je dve atmosfé-
ry, v hĺbke 100 metrov 11 atmosfér a na dne Mariánskej prie-
kopy v hĺbke asi 10 924 metrov je tlak asi tisícstokrát väčší 
ako na hladine. Na ilustráciu toho, aká sila pôsobí pod vodou, 
si predstavme malé okrúhle okno ponorky s priemerom 
15 cm. Silu dostaneme tak, že tlak vynásobíme plochou 
v správnych jednotkách: F [N] = p [Pa] · S [m2].

Približnú hmotnosť v kilogramoch pôsobiacu na okno do-
staneme zo sily vydelením 10. Podľa toho vieme vypočítať, 
že ak chceme dostať ponorku do hĺbky 100 metrov, okno 
musí udržať 1,8 tony. Na dne Mariánskej priekopy to vychá-
dza asi 200 ton! Ako sa popasovať s takými ohromnými sila-
mi? Idea je, aby sila hrala pokiaľ možno v náš prospech. Pri 
návrhu treba myslieť na to, aby tlak vody ešte silnejšie uza-
tváral poklopy či „ohýbal“ konštrukciu správnym smerom.

Elektroniku musíme vodotesne uzavrieť do pevného vzdu-
chového obalu. Najodolnejší tvar obalu je sféra, pretože tlak 
vody ju stláča rovnomerne zo všetkých strán. Najhorší tvar je 
kváder, pretože tlak ohýba jeho rovné steny dovnútra. Nevý-
hodou sféry je, že neposkytuje optimálne uloženie kompo-
nentov a jej spracovanie je náročné. Kompromisom je valec. 
Možno ho narezať na ľubovoľnú dĺžku a uzavrieť poklopmi 
z oboch strán. Použijeme trubicu z priehľadného liateho ple-
xiskla. Tento materiál je síce krehký a ľahko sa poškriabe, ale 
znesie vysoký tlak a poskytuje najlepšiu priehľadnosť pre ka-
meru.

Na zvyšnú konštrukciu použijeme PVC trubice, ktoré sa 
predávajú v rôznych veľkostiach a možno ich ľahko spájať. 
Miniaturizácia je kľúčová. Ako sme videli zo vzorca pre silu, 
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snaha je dosiahnuť čo najmenšiu plochu, aby sme obmedzili 
vonkajšiu silu.

Ďalšou možnosťou je kompenzácia tlaku. Deštruktívne 
účinky nemá samotný tlak, ale rozdiel tlakov z dvoch strán. 
Na ušné bubienky rekreačného potápača v hĺbke 40 metrov 
pôsobí až 200 kilogramov. Finta je, že sila je rovnaká z oboch 
strán bubienka. Aby potápač prežil vysoký tlak, musí kom-
penzovať tlak vo všetkých vzduchových priestoroch ľudské-
ho tela, a tými sú pľúca, Eustachova trubica a uši. V hĺbke 
40 metrov tak dýcha päťkrát hustejší vzduch. Keď potápač 
stúpa na hladinu, vzduch sa rozpína a musí ho priebežne vy-
dychovať, ináč by mu nahromadený tlak roztrhal pľúca. Mi-
mochodom, na jeho pľúca v hĺbke 40 metrov pôsobia až 
4 tony. Napriek pôvodnej skepse vedcov, život sa nachádza aj 
v najhlbších oblastiach oceánu práve vďaka tomu, že orga-
nizmy kompenzujú vonkajší tlak.

Motory stavané pre neobmedzenú hĺbku sú naplnené ole-
jom. V takom prípade nemusia mať odolný obal, pretože olej 
je len málo stlačiteľný. Čiastočne flexibilný obal sa postará 
o rovnomerné rozloženie tlaku. Motor je jednoducho celý po-
norený do kvapaliny a tlak tak nemá deštruktívne účinky. Iste 
vám hneď napadne, že také jednoduché riešenie môžete pou-
žiť aj pre všetky zvyšné časti robota. Lenže keby to bolo také 
jednoduché, už dávno by bola preskúmaná väčšia časť oceá-
nu. Prvým problémom je to, že elektronika obsahuje malé 
vzduchové bublinky napríklad v mikročipoch. Extrémny tlak 
na dne Mariánskej priekopy by mikročipy okamžite rozdrvil. 
Ďalej optika kamery musí byť vo vzduchu, ináč by olej roz-
mazal obraz. A napokon niektoré zdroje napätia sa môžu pri 
vysokom tlaku zoskratovať a vybuchnúť.

Existuje aj komplikovanejšie riešenie, keď robot počas kle-
sania nasáva vzduch z bomby a kompenzuje tlak podobne 
ako potápač. Vďaka tomu nemusí byť postavený z pevných 
materiálov.

Ďalšou nástrahou vody je korózia, pričom slaná voda ju 
ešte urýchľuje. Prakticky neexistuje kov, ktorý by jej nepod-
liehal. Aby sme tento jav obmedzili, musíme poznať dve 
hlavné príčiny, ktoré ju výrazne urýchľujú. Prvou je galva
nická korózia. Musíme dbať na to, aby pod vodou neprišli do 
kontaktu dva rôzne kovy. Ak zmontujeme hliníkovú kon-
štrukciu oceľovými skrutkami, výsledok bude rýchlejšie hr-
dzavieť. Druhou príčinou je elektrolytická korózia. Ak elek-
trické kontakty nie sú dobre zaizolované, stačí malý prienik 
prúdu do vody a rozpustia sa.

Nakoniec bude potrebné robota vyvážiť, aby neklesal ku 
dnu ani neplával na hladine a mohli sme s ním hýbať pomo-
cou vrtule. Čo sa na prvý pohľad nezdá ako problém, bolo 
veľkou výzvou pri prvom zdolávaní Mariánskej priekopy 
v roku 1960.

Dvaja konštruktéri sa tlačili v oceľovej sfére o hmotnosti 
10 ton. Ak by sféra nebola dostatočne hrubá a ťažká, skola-
bovala by. Lenže vzduch vnútri sféry ani zďaleka nestačil 
na to, aby rýchlo neklesla ku dnu a ľudia mali v pláne vrátiť 
sa hore. Tak im napadlo zavesiť sféru na inú nádrž s tenký-
mi stenami, ktorú naplnili benzínom, aby neskolabovala. 
Benzín je o málo ľahší ako voda, ale vo veľkom množstve 
stačil na to, aby celé monštrum udržal. Výsledok pripomí-
najúci vzducholoď úspešne dopravil ľudí na najhlbšie 
miesto oceánu, kde s prekvapením sledovali existujúci ži-
vot.

Trieste pripomína vzducholoď

Ďalším javom, ktorý aspoň raz zaskočil výskumníkov 
a ohrozil ich život, je náhla zmena hustoty vody v dôsledku 
zmeny teploty a slanosti. Ponorka narazí na akúsi neviditeľnú 
bariéru a tvrdohlavo sa bráni ísť ďalej. Táto bariéra zvaná 
pyknoklína sa dokonca správa ako zrkadlo odrážajúce zvuko-
vú komunikáciu, v dôsledku čoho sa stratí signál.

Silné prúdy vody môžu byť taktiež výzvou pre výkon mo-
torov. Dostatočne ťažký robot je na jednej strane málo obrat-
ný, no lepšie odoláva prúdom, ktoré naň pôsobia z každej 
strany.

Taktiež treba rátať s tým, že váš robot vzbudí pozornosť 
podmorského života. Malé riasy sa naň prilepia a pomaly roz-
kladajú absolútne všetko. Chobotnice sú zase hravé tvory. 
Zožratie veľkou rybou nehrozí, pokiaľ sa dizajn vášho robo-
ta príliš nepodobá na pochúťku.

V nasledujúcom článku – Zápasenie s vysokým tlakom – sa 
začneme venovať konkrétnej stavbe prvých častí. Konštruk-
cia bude zameraná na jednoduchosť, bez výroby plošných 
spojov či programovania, ale budú aj tipy, ako robota vylep-
šiť a pokračovať do väčšej hĺbky. Možno vám raz bude patriť 
podiel na nejakom objave v takmer nedotknutom podmor-
skom svete.

Andrej Osuský
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Viete, prečo je mláďa plameniaka červeného biele, zatiaľ čo 
jeho rodičia sú výrazne červení? Je to preto, že ešte nemá do-
statok oranžových, červených a ružových farbív zo skupiny 
karotenoidov príbuzných β-karoténu – kantaxantínu a asta-
xantínu. Farbu získa približne za dva roky. Keď sa však začí-
nalo s chovom plameniakov v zajatí, stávalo sa čosi zvláštne 
– dospelé plameniaky postupne stratili svoju farbu a boli bie-
losivé ako mláďatá, zatiaľ čo mláďatá neočerveneli, ale osta-
li biele. Ľudia našťastie prišli na spôsob, ako „zachrániť“ far-
bu plameniakov žijúcich v zajatí, a preto dnes v zoo môžeme 
vidieť plameniaky rôznych odtieňov oranžovej, červenej 
a ružovej. Ich farba závisí nielen od toho, o aký druh plame-
niaka ide, ale aj od ich stravy. 

Plameniak červený s mláďaťom

Menu	pre	plameniaky

Farbivá karotenoidy, ktoré sa ukladajú do peria plameniakov 
a zafarbujú ich, si plameniaky, rovnako ako žiadne iné živo-
číchy, nedokážu vyrobiť sami. Musia ich preto prijímať vo 
svojej strave. Živia sa planktónom – buď jedia sinice, ktoré 
karotenoidy samy vytvárajú, alebo vodné kôrovce, napríklad 
žiabronôžky, ktoré sa živia spomínanými sinicami. V priro-
dzenej potrave plameniakov sú najviac zastúpené β-karotén 
(zo siníc) a kantaxantín (v kôrovcoch), ktoré sa v ich trávia-
cej sústave pôsobením enzýmov premieňajú na kantaxantín 
(z β-karoténu), astaxantín a ďalšie karotenoidy. Krvou sa na-
viazané na tuky prenesú z tráviacej sústavy na miesto pôso-
benia. Ukladajú sa v zobáku, koži na nohách a hlavne v perí 

– tam sú absorbované folikulmi, z ktorých vyrastajú perá. Po-
čas rastu peria sa viažu na molekuly keratínu tvoriace jeho 
hlavnú stavebnú molekulu. 

Kolónia plameniaka ružového, najsvetlejšieho z plameniakov

Plameniaky si filtrujú potravu z bahnitého dna vodných 
plôch svojím zahnutým zobákom. Vodu nasávajú cez pootvo-
rený zobák a hneď na to ju vytláčajú von jazykom cez husté 
lamely na bokoch zobáka z vnútornej strany. Planktón, kto-
rým sa živia, sa na nich zachytí. Aj v zoo musia plameniaky 
prijímať potravu prostredníctvom filtrovania vody. Keďže by 
bolo náročné neustále zabezpečovať dostatočné množstvo 
čerstvého planktónu, plameniaky sú namiesto toho kŕmené 
špeciálnymi granulami – najčastejšie z rybej múčky, kukuri-
ce, pšenice s pridanými vitamínmi a minerálmi, niekedy aj so 
sušenými riasami a krevetami. Takáto strava však oproti pri-
rodzenej strave neobsahuje žiadne alebo takmer žiadne karo-
tenoidy, preto sa tam musia pridávať. Najprv im dávali jesť 
mrkvu a červenú papriku, ale ukázalo sa, že je jednoduchšie 
a účinnejšie pridávať do granúl karotenoidy, či už prírodné 
alebo syntetické, najčastejšie astaxantín alebo kantaxantín.

Zahnutý zobák plameniaka s lamelami, cez ktoré filtruje vodu

Počas pozorovania kolónií plameniakov ružových vo voľ-
nej prírode si vedci všimli, že plameniaky si upravujú svoj 
vzhľad – po perí si rozotierajú výlučky mazovej žľazy, ktorá 
ústí pri koreni chvosta. Asi nikoho neprekvapí, že maz produ-
kovaný touto žľazou obsahuje karotenoidy a po rozotrení 
zvýrazní farbu peria. Nie je jasné, prečo to plameniaky robia. 
Celkovo sa však predpokladá, že pekné výrazné sfarbenie po-
máha v rozmnožovaní, pretože signalizuje, že ide o zdravého 

vtáka Poznáš Po Perí a Perie Po jedle
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Ibis červený

Lyžičiar ružový
 

Karotenoidy zafarbujú nielen perie vtákov, ale aj mäso rýb. 
Najznámejším príkladom je asi losos. Voľne žijúce lososy sa 
živia kôrovcami (ktoré sa živia riasami a sinicami produkujú-
cimi karotenoidy) a rybami, ktoré sa živia kôrovcami. Sýtosť 
farby jeho mäsa závisí od množstva zjedených karotenoidov. 
V obchodoch ale väčšina lososov pochádza z farmového cho-
vu. Aby si aj umelo chované lososy zachovali svoje typické 
červené sfarbenie, do ich potravy sa rovnako ako u plamenia-
kov v zoo pridáva astaxantín a kantaxantín. Vyzerá to, že ka-
rotenoidy sú potrebné aj na niečo ďalšie okrem vzhľadu – ak 
nemajú malé lososy po vyliahnutí dostatok karotenoidov v po-
trave, veľká časť z nich uhynie. Navyše, červené sfarbenie na 
povrchu tela lososov má svoju úlohu aj pri ich rozmnožovaní.

Kantaxantín je aj v potrave pre sliepky, aby mal žĺtok ich 
vajec žltú farbu a aby aj ich mäso bolo žltšie. Zatiaľ čo u pla-
meniakov je jedno, aké farbivo farbí ich perie, u lososov 
a sliepok nám na tom záleží viac, lebo tieto farbivá sa potom 
dostávajú do našej stravy. Kantaxantín aj astaxantín sa použí-
vajú ako bežné potravinárske farbivá pod názvami E161g 
a E161j, ktoré v množstvách, v akých ich bežne prijímame 
v potrave, pravdepodobne nemajú žiadny vplyv na náš orga-
nizmus. Avšak u ľudí, ktorí jedli priveľa tabletiek „na opaľo-
vanie“ obsahujúcich kantaxantín, sa začali tvoriť kryštalické 
usadeniny na sietnici. Po ukončení ich užívania zmizli a ne-
zanechali na oku žiadne stopy. 

a životaschopného jedinca. Výraznejšie sfarbené jedince sa 
začnú páriť skôr a uchytia si lepšie miesta na hniezdenie. 
Bolo dokázané, že prítomnosť parazitov u vtákov znižuje 
schopnosť vstrebávať karotenoidové pigmenty z potravy 
a využívať ich na telesné sfarbenie. 

Plameniak červený, najvýraznejšie sfarbený druh plameniaka, 
sediaci na vajci

Okrem telesného sfarbenia a žĺtka vo vajciach plameniaky 
využívajú karotenoidy z potravy ešte tretím spôsobom – pri 
produkcii takzvaného vtáčieho mlieka. Vtáčie mlieko tvoria 
ešte holuby, hrdličky a niektoré druhy tučniakov. Je to tekuti-
na zložením podobná mlieku cicavcov, bohatá na proteíny, 
tuky a protilátky, ktorú obaja rodičia tvoria vo svojom hrvoli 
– to je zásobný vak vyrastajúci na pažeráku vtákov slúžiaci 
na natrávenie potravy. Plameniaky ňou kŕmia mláďatá až do 
veku 6 mesiacov. Zaujímavé je, že tvorba vtáčieho mlieka je 
kontrolovaná rovnakým hormónom, ktorý reguluje tvorbu 
mlieka u samíc cicavcov – prolaktínom. Počas tvorby vtáčie-
ho mlieka sa v hrvoli týchto vtákov najprv tukové kvapôčky 
zabudujú do buniek výstelky hrvoľa a tieto bunky sa potom 
odlupujú a vytvárajú tvarohovitú hmotu. 

Vtáčie mlieko plameniakov je počas prvých týždňov po vy-
liahnutí mláďaťa výrazne červené a postupne stráca farbu. 
Najprv si všetci mysleli, že je to krv, ale vedci zistili, že to je 
v skutočnosti karotenoid kantaxantín. Plameniaky môžu do-
konca počas produkcie vtáčieho mlieka stratiť svoju farbu. 
Predpokladá sa, že je to preto, že karotenoidy z potravy sú 
prednostne vylučované do vtáčieho mlieka a len veľmi málo 
sa ich dostane do peria. A keď potom staré farebné perá vy-
padnú, nové už ostanú biele. 

 
Od plameniakov k lososom

Plameniaky nie sú jediné vtáky, ktorých sfarbenie závisí od 
potravy. Rôzne druhy spracúvajú prijaté pigmenty rôznym 
spôsobom – ten istý pigment v potrave sa u jedného druhu 
môže v tráviacej sústave premeniť na žltý a u iného druhu na 
červený karotenoid. Rovnaké karotenoidy ako u plameniakov 
sa nachádzajú napríklad v perí juhoamerických druhov ibisa 
červeného a lyžičiara ružového. Kanáriky sú prirodzene žlté 
a zelené a vo voľnej prírode prirodzená potrava neovplyvňu-
je ich farbu. Skúsili ste ale svojho žltého kanárika domáceho 
v klietke začať kŕmiť červenou paprikou a mrkvou? Po urči-
tej dobe začne jeho perie nadobúdať červenší odtieň.
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A ako fungujú kantaxantínové tabletky „na opaľovanie“? 
Rovnako ako u plameniakov a lososov – ibaže u ľudí zafarbu-
jú podkožný tuk, vďaka ktorému potom koža vyzerá tmavšie. 
Odtieň je však skôr do oranžova než do hneda. Podobný efekt 
sa dá dosiahnuť aj jedením veľkého množstva mrkvy obsahu-
júcej β-karotén či červenej dyne obsahujúcej lykopén, ale ne-
čakajte žiadne veľké zmeny. 

Modrí	ako	čučoriedky

Sú niektoré vtáky zelené z toho, že jedia kivi, a modré z toho, 
že jedia čučoriedky? Ako iste tušíte, správna odpoveď je nie. 
Takéto pigmenty sa totiž v tráviacej sústave rozložia. Existu-
je viacero spôsobov, ako vtáčie perá získavajú farbu – pig-
menty sú jedným z nich. Z nich sú karotenoidy jediné, ktoré 
musia byť prijaté v špecifickej potrave. Ďalšou často zastúpe-
nou skupinou pigmentov sú melaníny, ktoré si vtáky vytvára-
jú sami. Podľa typu a množstva produkujú odtiene farieb od 
najtmavšej čiernej, cez hnedú, červenohnedú až po svetlú 
žltú. Melaníny majú aj inú funkciu okrem tvorby sfarbenia – 
pierka s melanínom sú silnejšie a odolnejšie. Preto veľa bie-
lych vtákov má perá na koncoch krídiel, kde sa najviac opot-
rebúvajú, čierne. 

Sula biela s končekmi krídel z pierok spevnených melanínom

Treťou skupinou pigmentov sú porfyríny. Vznikajú che-
mickou úpravou aminokyselín. Sú menej časté ako melaníny 
či karotenoidy a môžu mať červenú, hnedú, ružovú a zelenú 
farbu. Hoci jednotlivé porfyríny majú rozdielnu štruktúru, 
spája ich to, že ak sú vystavené ultrafialovému žiareniu, sve-
tielkujú na červeno. Majú ich niektoré druhy sov, holubov, 
hrabavcov a afrických turakov. Zelený porfyrín turakov je je-
diný zelený pigment vyskytujúci sa u vtákov. Niektoré iné 
vtáky sú však zelené aj napriek tomu, že porfyríny vo svojich 
perách nemajú. Je to pomocou takzvaného štruktúrneho sfar-
benia, keď farbu peria neurčuje pigment, ale odraz svetla od 
špeciálnej mikroskopickej štruktúry pera. 

Každá z farieb viditeľného svetla má svoju vlnovú dĺžku. 
Červené svetlo má veľkú vlnovú dĺžku (asi 700 nanometrov), 
zatiaľ čo modré má krátku (asi 400 nanometrov). Keď svetlo 
zložené zo všetkých farieb narazí na malé čiastočky, odrazia 
sa len vlnové dĺžky, ktoré sú rovnaké alebo menšie ako veľ-
kosť predmetu. Čiže keď ide o čiastočky veľké asi 400 nano-
metrov, odrazí sa iba modré svetlo. V štruktúre pera sa práve 
takéto čiastočky nachádzajú – ide o malé vzduchové komôr-
ky. Tie vznikli tak, že miesta, ktoré pôvodne vypĺňala voda 

živých buniek, po ich smrti vyschli a vyplnili sa vzduchom, 
zatiaľ čo keratínová štruktúra ostala zachovaná. Ostatné far-
by okrem modrej sa od komôrok neodrazia a prechádzajú ďa-
lej, kde sú pohltené čiernym melanínom. Takéto perá sa pre-
to javia ako modré. Môžeme si ľahko overiť, že naozaj nejde 
o žiadny pigment – keď na modré pero svietite zozadu a po-
zeráte sa spredu, bude sa javiť ako hnedé vďaka prítomnosti 
melanínu. Modrá zmizne, lebo sa svetlo nebude môcť odrá-
žať z jeho povrchu smerom k našim očiam. 

No a ako vznikne spomínaná zelená? Kombináciou žltých 
pigmentov a modrého štruktúrneho sfarbenia. Príkladom je 
zelená andulka na obrázku. Modrá andulka v pozadí má ge-
netickú mutáciu, kvôli ktorej stratila schopnosť vytvárať žltý 
pigment psitakofulvín. 

Zelená andulka tvorí žltý pigment a modrá nie

A zaujímavosť na záver. Hoci sú karotenoidy predovšetkým 
známe ako farbivá, majú aj vôňu – ich rozkladom totiž vzni-
kajú vône, a to vône mnohých kvetov, čierneho čaju, hrozna 
a ďalšieho ovocia. Využívajú sa aj pri tvorbe parfumov. 

Lenka Veselovská
Fotografie: Ondrej Gahura, Filip Orsava, Wikimedia Commons

Biológia Biológia
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Kulík	riečny

Kulík riečny (Charadrius dubius) je v zoologickom systéme 
zaradený v rámci triedy vtáky (Aves) do rovnomenného radu 
kulíkotvaré (Charadriiformes) a v ňom do čeľade kulíkovité 
(Charadriiae).

Jeho zavalité telo dosahuje dĺžku 14 až 18 cm, rozpätie krí-
del 32 až 48 cm, čo je porovnateľné so škorcom. Má výrazné 
sfarbenie – hnedý chrbát a biele brucho. Samce a samice sa 
vonkajším vzhľadom neodlišujú. Na ich krku sa nachádza 
čierny uzavretý pásik. Typickým znakom je i čierny pás na 
čele, žltý očný krúžok, veľké prenikavé oči a krátky čierny 
zobák, ktorý je z vrchnej strany sploštený. Jeho brodivé nohy 
sú hnedastoružovej farby. 

Kulík riečny (Charadrius dubius)

Ozýva sa klesajúcim „piu“ alebo radom volaní „ti-ti-ti-ti“. 
Počas tokania vydáva zachrípnuté zvuky „griä-griä-griä“. 
Živí sa prevažne hmyzom a červami. 

Hniezdi na holých, zvyčajne piesočných alebo štrkových 
miestach pri sladkej vode, napríklad na brehoch riek a jazier, 
alebo na ostrovoch, často v umelom prostredí (štrkoviská, 
vodné nádrže, soľné panvy). Hniezdenie začína svadobnými 
letmi a ozdobnými pohybmi samcov. Samica máva počas 
roka jednu až dve znášky v čase od apríla do septembra. Kla-
die štyri vajcia, ktoré majú hnedasté maskovacie sfarbenie, 
do plytkej jamky medzi väčší štrk. Obaja rodičia sedia na vaj-
ciach asi 24 dní. Maskovacie sfarbenie majú i mláďatá. 
Takmer hneď po vyliahnutí sú schopné opustiť hniezdo, pre-
tože sú pomerne dobre vyvinuté. Rodičia ich nemusia kŕmiť, 
avšak určitý čas ich strážia a pomáhajú im hľadať potravu. 
Približne 24 dní trvá, kým sa naučia lietať. V čase varovného 
volania rodičov sa mláďatá prikrčia k zemi a zmeravejú. Po-
čas bezprostredného nebezpečenstva mláďat dospelé vtáky 
predstierajú zranenia ovisnutým krídlom. Týmto spôsobom 
dokážu odlákať nepriateľa (dravca, ale i človeka) do väčšej 
vzdialenosti od hniezda alebo od mláďat. 

Kulík riečny dokáže veľmi rýchlo bežať, pozorujúcemu 
človeku sa môže zdať, akoby sa pohyboval na kolieskových 
korčuliach. 

Kulík riečny svojím zafarbením splýva s prostredím

Jeho život je spätý s vodným prostredím. Blízkosť vody je 
preň nevyhnutnou potrebou – hľadá v nej potravu, kúpe sa 
a často pije. Žije na piesčitých a štrkových plochách sladkých 
vôd. Dá sa pozorovať na brehoch riek, bagrovísk a jazier. 
Uprednostňuje okraje sladkých vôd a ústia riek pred pobrež-
nými bahnitými plochami. Vyskytuje sa takmer v celej Eu-
rópe. Žije i v Ázii a takmer v celej Afrike. Fotografia hore ho 
zachytáva na brehu tzv. Štrkoviska medzi mestom Svit a ob-
cou Batizovce v podtatranskej oblasti.

Patrí k sťahovavým druhom, pre ktoré je charakteristická 
diaľková migrácia. Do našich končín prilieta na prelome 
marca a apríla, odlieta v septembri alebo októbri. Zimuje 
v Afrike.

Kulík riečny je tiež výborným rýchlym i vytrvalým letcom

Podľa súčasnej slovenskej legislatívy patrí k chráneným 
druhom národného významu, pričom spoločenská hodnota 
jedného jedinca predstavuje 331,93 €. 

Danica Božová
Fotografie: Vladimír Boža st.

Biológia Biológia
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legendárny súboj
Posledným obdobím života dinosaurov bola krieda. Doba, 
v ktorej sa objavili prvé kvitnúce rastliny, prvý opeľujúci 
hmyz či operence podobné tým dnešným. Laurázia a Gon-
dwana, jurské kontinenty, sa začali pomaly rozpadať. Tým sa 
pripravovali na dlhú púť nadobudnutia dnešných tvarov a po-
lôh. Na Zemi vládlo tropické podnebie, neexistovali trvalo 
zamrznuté polárne čiapočky, ako ich poznáme dnes. Na celej 
planéte bolo teplo, prípadne sa striedali obdobia tepla a chla-
du. V okolí dnešnej púšti Gobi sa rozprestierala takisto púšť, 
na ktorej žili dinosaury. A práve o dvoch obyvateľoch druho-
hornej púšte si dnes povieme niečo bližšie.

V roku 1971 našla spoločná poľsko-mongolská výprava 
prevratnú skamenelinu. Šlo o priamy dôkaz súboja medzi  
dinosaurami. Hlboko pod vrstvami piesku našli paleontoló-
govia skamenelinu dravého velociraptora zakliesneného 
v súboji s bylinožravým protoceratopsom. Skupina veloci-
raptorov pravdepodobne zaútočila na hniezdiacich protocera-
topsov. Dvojicu pri súboji najskôr pochoval zaživa násyp 
piesku alebo sa stali obeťami jednej z púštnych búrok. Nález 
sa pokladá za jeden z najvýznamnejších vôbec, priamo doka-
zuje, že dinosaury medzi sebou bojovali.

Vľavo sa nachádza lebka protoceratopsa snažiaceho sa zobákom  
zlomiť prednú končatinu driapajúcemu velociraptorovi vpravo

Velociraptor

Tento druh dinosaura sa stal náramne populárnym vďaka fil-
mu Stevena Spielberga Jurský park. Spielberg v ňom vykres-
lil raptory ako veľmi chytré tvory žijúce v svorkách s hierar-
chickou štruktúrou. Spoločným úsilím dokážu pripraviť ko-
risti pascu. Nebol ďaleko od pravdy – velociraptory boli na-
ozaj majstrami lovu.

Skameneliny velociraptora sa našli na území dnešnej Číny 
a Mongolska. Šlo o ázijský druh dinosaura. Vrstvy hornín, 
v ktorých bol nájdený, sú staré približne 80 – 84 miliónov ro-
kov. Tento časový úsek spadá do obdobia vrchnej kriedy. 

Podľa usporiadania lonovej a sedacej kosti patrí k radu 
Saurischia, podradu Teropoda (mäsožravce s dlhým krkom 
a úzkou papuľou) a radíme ho do čeľade Dromaeosauridae 
(Dromeosauridae). 

Velociraptor

Pre velociraptora bola typická lebka s úzkymi čeľusťami 
a množstvom ostrých zubov. Vďaka krčným stavcom (atlas 
a čapovec) mohol otáčať hlavu rôznymi smermi. Mal tak 
schopnosť lepšieho prehľadu o okolí, dokázal jednoduchšie 
zbadať korisť.

Pružný hrudný kôš chránil životne dôležité orgány. Predné 
končatiny boli trojprsté. Ostrými pazúrmi, dlhými až 6,5 cm, 
bol schopný roztrhať korisť na kusy. Zadné končatiny boli 
štvorprsté. Posledný prst sa nachádzal nad pätou a bol zakr-
patený. Zvláštnosťou bol najväčší, kosákovitý pazúr. Ten  
dorastal do dĺžky 12,5 – 15 cm a slúžil výlučne na lov. Velo-
ciraptor sa snažil vyšplhať na korisť a potom jej preťať smr-
tiacim pazúrom krčnú tepnu a usmrtiť ju (korisť jednoducho 
vykrvácala). Pri súbojoch o samice ho nepoužíval, pretože 
mu nešlo o usmrtenie rivala, ale o zlomenie jeho pýchy.

Dorastal do dĺžky 1,8 metra. Bol o niečo nižší než dospelý 
človek, bol vysoký asi 50 – 80 cm. Vážil približne 15 – 20 kg. 
Pri behu dosahoval rýchlosť až 39 km/h.

Samice velociraptora ako väčšina plazov kládli vajcia 
s pevnou škrupinou, ktorá ich chránila pred vyschnutím. 
V svorkách platila prísna hierarchická štruktúra. Najprv sa 
nakŕmili najstaršie jedince a až potom sa dostali na rad hlad-
né mláďatá. 

Niektorí paleontológovia sú toho názoru, že telo velocirap-
tora bolo pokryté perím. Parazitov sa zbavoval čistením peria 
v mori piesku tým, že okolo seba víril púštny prach. Okrem 
toho ho perie alebo drobné chĺpky chránili pred spaľujúcimi 
lúčmi slnka. V noci mu poskytovali ochranu pred chladom 
a udržovali ho čulého. Bez vody vydržal dlhší čas. 

Biológia Biológia
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Papuľa s množstvom ostrých zubov musela byť holá, inak 
by sa na nej zachytávali drobné kúsky mäsa, ktoré by mu hni-
li priamo pod nosom. Baktérie, ktoré sú zodpovedné za roz-
klad mäsa, by ho mohli poľahky usmrtiť. Podobne je to 
s dnešnými supmi či kondormi.

Umelecký model velociraptora

Vďaka strave bohatej na bielkoviny sa mohol mozog velo-
ciraptora rozvíjať. Stal sa v pomere k telu jedným z najväč-
ších mozgov dinosaurov. Svorky sa stretávali s problémami 
útoku a tvorili stratégie, ktoré im pomáhali korisť obkľúčiť. 

Uprednostňoval hlavne bylinožravce svojej veľkosti, ale 
nepohrdol ani drobnými jaštericami alebo vajcami iných di-
nosaurov. Nie je vylúčené, že konzumoval aj vajcia príslušní-
kov svojho druhu z konkurenčnej svorky, aby tak zvýšil prav-
depodobnosť prežitia svojich mláďat. V prírode je to úplne 
bežná praktika.

Protoceratops

Najčastejšou korisťou velociraptora bol protoceratops, čo 
vo voľnom preklade znamená „prvá rohatá tvár“. Bol jedným 
z prvých dinosaurov s rohmi a goliermi (ceratopiany) vôbec, 
aj keď ešte nemal rohy. Ceratopiany svoj potenciál naplno 
rozvinuli vo vrchnej kriede, krátko pred úplným vyhynutím 
dinosaurov pred 65 miliónmi rokov.

Všimnite si mohutnosť lebky a tylový štít. Fosília je vystavená  
v prírodovednom múzeu v Hongkongu.

Protoceratops dorastal do dĺžky 2,7 metra a vážil viac ako 
180 kg, čo je približne hmotnosť gorily. Tylo mu chránil moc-
ný kostený golier. Pomáhal mu napríklad brániť sa útoku ve-
lociraptora. Štít chránil citlivé miesta na krku, napríklad krč-
nú tepnu. Papagájovitý zobák mu slúžil na rozomieľanie 
a odtrhávanie tuhej rastlinnej potravy. Tým bol prispôsobený 
životu na púšti, kde prežila len nepoddajná vegetácia.

Stavbou tela patrí k príslušníkom radu Ornitischia (ako 
všetky rohaté dinosaury). Je hlavným predstaviteľom čeľade 
Protoceratopidae. Jeho pozostatky sa našli na území dnešné-
ho Mongolska spolu so skamenelinami velociraptora. Naj-
známejším náleziskom je mongolská formácia Djadochta. 
Vďaka podobnosti so súčasnými živočíchmi mu prischla pre-
zývka „ovca kriedy“. 

Možná podoba protoceratopsa

Po pustej krajine putoval spolu s členmi stáda. Samice klá-
dli priemerne 12 vajec do kruhu do vyhĺbenej jamy, ktorú po-
tom zahrabali pieskom, aby im udržali stálu teplotu. Po vy-
liahnutí boli mláďatá odkázané na 
bezprostrednú starostlivosť matky, 
pričom sa však samice o ne starali 
spoločne. 

Na obrázku vpravo je lebka mla-
dého protoceratopsa. Ešte nemá 
celkom vyvinutý štít. Ten sa zväč-
šil pri dosiahnutí pohlavnej zrelos-
ti a slúžil aj pri súbojoch o samice.

Alexander Valach
Fotografie: wikipedia.org

Biológia Biológia
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ženy. V stredoveku Arabi pokladali za významné liečivo bo-
rievkový lekvár. Plody majú i antiseptické účinky. Uplatnenie 
našli i v likérovom priemysle, kde sa z nich vyrába džin a bo-
rovička, ktorým dodávajú arómu. 

Brusnica	čučoriedková	(Čučoriedka	obyčajná)

Latinský názov tejto rastliny je Vaccinium myrtillus. Ľudovo 
sa nazýva borovka, boruvnica, čierna jahoda, čiernica, čiče-
retka, čičoretka, myrtová jahoda, myrtovka. Zaraďujeme ju 
medzi krytosemenné dreviny a patrí do rovnomennej čeľade 
brusnicovité (Vacciniaceae). Význam latinského rodového 
mena súvisí s latinským slovom baccinum, ktoré v preklade 
znamená bobuľa.

Tento malý kríček zvyčajne dorastá do výšky 10 až 40 cm. 
Má hranatú stonku so striedavými drobnými listami. Kvitne 
v apríli a máji, vo vyšších polohách i v júni. Kvety sú drobné, 
majú zvonkovitý tvar a zelenkastobielu alebo červenkastú 
farbu.

Drobné kvety brusnice čučoriedkovej

Za priaznivých podmienok poskytujú skorú výdatnú znášku 
medu. Včelári poznajú i „čistý“ čučoriedkový med, ktorý 
máva zlatožltú až červenú farbu a tuhú konzistenciu. Z kve-
tov vznikajú modročierne plody – bobule, ktoré dozrievajú 
v júli a auguste. 

Rastie na vresoviskách, rašeliniskách a v lesoch na rozlič-
ných kyslých pôdach, aj v alpínskom stupni. Neobľubuje 
však vápence, preto sa na tomto geologickom podklade vy-
skytuje iba zriedka. 

V tomto článku dostanú priestor dva druhy rastlín, pre ktoré 
je okrem podobnosti plodov typická i podobnosť ich názvov.

Borievka	obyčajná

Jej latinský názov je Juniperus communis. Známa je i pod ľu-
dovými menami, ktoré sa používali najmä v minulosti: boro-
vec, borovička, jalovec, jadlovec. Botanici túto drevinu zara-
ďujú do čeľade cyprusovité (Cupressaceae).

Vyrastá vo forme stromu i kra. Dobrým poznávacím zna-
kom sú krátke špicaté pichľavé ihlice, ktoré vyrastajú po 
troch z jedného miesta, a drobné bobuľovité šištičky majúce 
v čase zrelosti čiernomodrú až modrosivú farbu. 

Borievka obyčajná (Juniperus communis)

Rastie po celej Európe, lokality jej výskytu siahajú až po 
strednú Čínu a severnú Afriku. Na Slovensku ju môžeme po-
zorovať od nížin až po horské oblasti. Patrí k svetlomilným 
druhom rastlín. Obľubuje vápencový geologický podklad, ale 
rastie i na vresoviskách a rašeliniskách. Ako prvá z drevín 
osídľuje pastviny a okraje ihličnatých lesov. 

V Slovenskej republike bola v minulosti zákonom chráne-
ná, podľa súčasnej legislatívy sa na tento druh už ochrana ne-
vzťahuje. Niektoré jej formy bývajú i vysádzané ako okrasné 
dreviny. Jej drevo sa využíva pri údení a v rezbárstve.

Plody sa využívali už v staroveku pre ich močopudné účin-
ky. V ľudovom liečiteľstve sa na tento účel využívajú dodnes, 
nesmú ich však užívať osoby s ochorením obličiek a tehotné 

rastliny okolo nás
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Zrelé plody – bobule – brusnice čučoriedkovej sú veľmi chutné

Listy brusnice čučoriedkovej

V ľudovom liečiteľstve sa využívajú listy, ktoré obsahujú 
látky znižujúce obsah cukru v krvi, a preto majú uplatnenie 
ako pomocný liek pri cukrovke. Predmetom zberu sú najmä 
zrelé plody, ktoré obsahujú cukry, vitamíny a farbivá. Patria 
medzi naše najzdravšie ovocie. Používajú sa aj ako výborný 
prostriedok proti hnačke, najmä u detí. V šťave plodov sa na-
chádza sýtočervené farbivo, ktoré sa v minulosti využívalo na 
farbenie vína. Čučoriedkové kríky chránia lesnú pôdu pred 
splavovaním, preto treba porasty pri zbere plodov šetriť.

V záhradkách sa v súčasnosti vysádza príbuzný druh brus-
nice čučoriedkovej – čučoriedka kanadská, resp. chocholíka-
tá (Vaccinium corymbosum), ktorá pochádza zo Severnej 
Ameriky. Dorastá až do výšky dva metre a jej plody sú väčšie.

Danica Božová, Vladimír Boža st.
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Tento rok vám opäť prinášame dva tipy 
na výlety v tatranskej a podtatranskej 
oblasti. Prvým je prehliadka najvyššie 
položenej galérie v strednej Európe, 
druhým návrat do praveku spojený 
s návštevou Gánoviec. 

Najvyššie	položená	galéria	
v	strednej	Európe

V roku 2013 bola na Skalnatom plese 
otvorená nová galéria s názvom Encián. 
Nachádza sa v priestoroch zrušenej hor-
nej stanice visutej lanovky. Svojím 
umiestnením v nadmorskej výške 
1751 metrov je najvyššie položenou in-
štitúciou svojho druhu nielen na Slo-
vensku, ale i v celej strednej Európe.

Počas návštevy tejto galérie sme oslo-
vili riaditeľa Tatranského okrášľovacie-
ho spolku Patrika Kolesára, ktorý sa 
ochotne vyjadril: „Nachádzate sa v bu
dúcom spolkovom dome. Bol vytvorený 
po vzore veľkých horských spolkov zo 
zahraničia. Aj my sme chceli mať vlast
nú budovu. Začali sme touto expozíciou 
na treťom náhornom podlaží, kde je 
bezplatná galéria. Budeme sa snažiť 
pravidelne (približne každé dva mesia
ce) obmieňať výstavy. Potom chceme 
urobiť dole expozíciu lanovky. Máme tu 
tiež vyhliadku a budeme tu poskytovať 
ubytovanie pre dobrovoľníkov. Od náv
števníkov galérie nevyberáme žiadne 
vstupné. Chceme iba, aby sa tu cítili 
dobre. Kto však chce, môže prispieť 
dobrovoľne. Vstup na vyhliadkovú vežu 
je spoplatnený symbolickou sumou 1 €. 
Za túto cenu však návštevník dostáva 
pohľadnicu. Na prehliadku galérie nie 

je potrebné sa vopred objednávať – ani 
v prípade, že by chcela prísť väčšia sku
pina osôb (napríklad školáci).“ Pre úpl-
nosť dodávame, že vyššie spomenutá 
budova bývalej visutej lanovky Wiesner 
je kultúrnou pamiatkou a jej architek-
tom je známy Dušan Jurkovič.

Prvá výstava vznikla pri príležitosti 
140. výročia založenia Uhorského kar-
patského spolku. Jej autorom bol riadi-
teľ Štátnej vedeckej knižnice v Koši-
ciach Ján Gašpar, ktorý dokumenty  
súvisiace s týmto spolkom zbieral 
43 ro kov, čo urobilo výstavu unikátnou. 
Návštevníci sa mohli oboznámiť s his-
tóriou spolku, jeho edičnou činnosťou 
a významnými osobnosťami, ale tiež 
i s výstavbou tatranských turistických 
chát, jaskyniarstvom, športovou a horo-
lezeckou činnosťou v Tatrách. 

Chystá sa i využitie druhej miestnosti 
budovy – bývalej reštaurácie, ktorá 
bude slúžiť ako polyfunkčná hala (na 
účely seminárov, konferencií, resp. ako 
ďalší výstavný priestor). V tretej miest-
nosti má byť umiestnená stála expozícia 
Vesmír Slovenskej akadémie vied. 

Veža vysoká 29 metrov umiestnená 
na vrchole budovy umožňuje nádherné 
výhľady na okolie. V minulosti sa tu na-
chádzali napínacie laná, dnes je na jej 
streche vyhliadková terasa.

Ako by mohla galéria niekedy vyzerať

Samotnú prevádzku budovy majú na 
starosti dobrovoľníci, bývalí zamest-
nanci Štátnych lesov TANAP-u a horskí 
vodcovia vo výslužbe, ktorí v týchto 
priestoroch majú i stálu kanceláriu. 

Záujemcovia o návštevu tejto unikát-
nej galérie sa môžu na Skalnaté pleso 
dopraviť rôznymi spôsobmi. Najjedno-
duchším z nich je presun z Tatranskej 
Lomnice kabínkovou lanovkou vedú-
cou priamo na Skalnaté pleso. Turistic-
ky zdatnejší si môžu vybrať trasu zo 
Starého Smokovca cez Hrebienok a po-
tom stačí pokračovať po tzv. tatranskej 
magistrále označenej červenou značkou 
až na Skalnaté pleso. Príslušníci „be-
žeckej rodiny“ si môžu zvoliť na presun 
i kombinovaný lesný a skalnatý chod-
ník z Tatranskej Lomnice po modrej 
značke k vodopádom Studeného potoka 
a potom sa napojiť na vyššie spomenuté 
červené značenie – táto trasa je zvlád-
nuteľná i v bežeckom tempe, pretože je 
dlhá 10,8 km a prevýšenie predstavuje 
„iba“ 880 metrov. 

Otváracie hodiny galérie sú prispôso-
bené prevádzke kabínkovej lanovky 
(v letnom období od 9:00 do 17:00, 
v zime kratšie, v novembri je galéria za-
tvorená). 

Do galérie sa dá presunúť z Tatranskej  
Lomnice kabínkovou lanovkou alebo pešo

Prvá výstava v galérii bola venovaná  
140. výročiu založenia Uhorského  

karpatského spolku

tiPy na výlety

Geografia Geografia
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Múzeum	v	prírode	–	návrat	do	
praveku

Ako ďalší z tipov na výlet dávame do 
pozornosti návštevu obce Gánovce na-
chádzajúcu sa 3 kilometre juhovýchod-
ne od Popradu. Možno si pamätáte, že 
asi pred šiestimi desaťročiami sa v tejto 
obci našli stopy po živote neandertálcov 
– skamenená výplň lebky neandertálca 
stará asi 120 000 rokov. Nachádzala sa 
v travertínovej kope. Podľa názorov od-
borníkov predstavuje najsevernejší 
a najvýchodnejší výskyt neandertálske-
ho človeka. Podrobnejšie informácie 
o tomto náleze sa záujemcovia môžu 
dozvedieť v Podtatranskom múzeu 
v Poprade, kde je umiestnená stála ex-
pozícia Gánovce – neandertálsky člo-
vek.

Časť expozície Gánovce – neandertálsky  
človek v Podtatranskom múzeu v Poprade

V minulosti sa v obci Gánovce ťažil 
kameň – travertín. Po skončení ťažby 
bola táto lokalita opustená. Napriek 
tomu, že šlo o štátom chránenú oblasť 
v 4. stupni ochrany, bola v dezolátnom 
stave. O nápravu sa postaralo občianske 
združenie Neandertal, ktoré sa už asi 
päť rokov snaží o zveľadenie tohto 
v minulosti zdevastovaného a takmer 
zničeného náleziska. Po vystúpení z au-
tobusu na konečnej zastávke obce Gá-
novce návštevníkov víta pekná vstupná 
brána a niekoľko informačných pane-
lov. Celý areál je oplotený a sprístupne-
ný pomocou chodníka. 

Informačné tabule pri vstupe do areálu

Gánovské travertíny

Začiatkom septembra 2013 sa v tejto 
oblasti sústredili zahraniční umelci – 
sochári z Ruska a Bieloruska, ktorým 
pri práci pomáhalo niekoľko miestnych 
obyvateľov (zapájali sa do úpravy areá-
lu, nosili umelcom potraviny, občer-
stvenie...). Počas celého týždňa praco-
vali bez nároku na honorár. Výsledkom 
ich činnosti je niekoľko sôch z prírod-
ného materiálu – dreva dovezeného 
z blízkeho Vernára a travertínu zo Spiš-
ského Podhradia. Sochy predstavujú ži-
vot neandertálskeho človeka. Najviac 
ma zaujala drevená plastika neandertál-
ca s kopijou, ktorý chytil počas lovu 
šabľozubého tigra. 

Umelci vytvorili tiež plastiky obydlí 
a tzv. praveký hotel s kúpeľmi. 

Ďalšia drevená socha predstavuje pra-
vekého lovca naháňajúceho veľkého 
býka.

Nachádza sa tu i uhynutý jašter vy-
tvorený z travertínu. Zo zeme trčiace 
drevené kly predstavujú jeho rebrá.

Danica Božová, Vladimír Boža st.

Geografia Geografia
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K nariadeniam Petra Veľkého, ktoré možno budú pôsobiť 
úsmevne, patrí zavedenie zákazu nosenia dlhých brád, čo sa 
stretlo s veľkým odporom. Neskôr svoj príkaz prehodnotil 
a po zaplatení istej finančnej čiastky si ich nositelia mohli po-
nechať. Peter Veľký zaviedol i nosenie európskeho odevu – 
nohavíc, košieľ a kabátcov, ako i novú rovnošatu pre armádu. 
Zakladal tiež nové nemocnice, chudobince i školy, ktoré mali 
vychovávať najmä vzdelaných námorníkov. Zaviedol i pou-
žívanie juliánskeho kalendára (rok 1700 bol rokom 7208 od 
stvorenia sveta) a začiatok nového roka prvým januárom, 
a nie prvým septembrom, ako bývalo dovtedy v Rusku zvy-
kom. V roku 1719 ustanovil i tzv. daň z duše, ktorú museli 
platiť všetci nevoľníci mužského pohlavia a kupci. V opač-
nom prípade ich neminul trest – doživotná vojenská služba, 
čo znamenalo obrovské nebezpečenstvo, pretože Rusko bolo 
počas vlády Petra Veľkého v nepretržitom vojnovom stave 
s výnimkou roku 1724.

Peter Veľký bol obdarený mohutným vzrastom (meral vyše 
dvoch metrov) a prekvapujúco dobrou fyzickou silou (doká-
zal napr. ohýbať železné tyče, čím zabával šľachtické publi-
kum), pevné zdravie mu však chýbalo. Predpokladá sa, že  
trpel záchvatmi epilepsie. Zomrel v ťažkých bolestiach na 
zlyhanie obličiek a zápal močovodov vo veku 53 rokov. Svo-
jimi reformami Rusko výrazne pozdvihol, priblížil k západ-
nej civilizácii a „otvoril mu okná do Európy“. 

V roku 1917 v Petrohrade prebehli dve ruské revolúcie: re-
volúcia vo februári roku 1917, nazývaná aj tzv. Februárová 
revolúcia, znamenala zvrhnutie cárizmu (cár Mikuláš II. re-
zignoval), revolúcia so začiatkom 7. novembra 1917 (podľa 
juliánskeho kalendára 25. októbra 1917) je známa v súčasnej 
literatúre pod pomenovaním Októbrová revolúcia, resp. Veľ-
ká októbrová socialistická revolúcia. Jej symbolom bol i zo-
stáva slávny krížnik Aurora. Výstrel salvy slepých nábojov 
z neho znamenal signál pre delostrelecký pluk, ktorý začal 
útok na Zimný palác. Táto loď bola v priebehu druhej sveto-
vej vojny poškodená bombardovaním a potopená, avšak 
ihneď po jej skončení v rokoch 1945 až 1947 bola opravená. 
Odvtedy je krížnik Aurora natrvalo ukotvený na rieke Neva. 
Spočiatku bol využívaný na výcvik, od roku 1957 slúži ako 
múzeum. 

Krížnik Aurora

Zimný palác, najskvostnejšia stavba Petrohradu, bol posta-
vený v rokoch 1754 až 1762 ako sídlo ruských cárov. Má 
1057 izieb s bohatou interiérovou výzdobou. Počas prvej sve-
tovej vojny časť z nich slúžila ako poľná nemocnica. Prieče-
lie v dĺžke 230 metrov je ozdobené bielymi stĺpmi a pozláte-
nými sochami. Až do roku 1917 bol Zimný palác oficiálnym 
sídlom cárskej rodiny. V roku 1917 isté obdobie slúžil ako sí-
dlo ruskej Dočasnej vlády. Útokom na túto budovu sa začala 
vyššie spomenutá Októbrová revolúcia. 

Zimný palác

Zimný palác je v súčasnosti hlavnou súčasťou komplexu 
budov tzv. Ermitáže – štátneho múzea, v ktorom sa nachádza 
jedna z najväčších svetových zbierok umenia. Pôvodne ju za-
ložila Katarína II. v roku 1764 ako súkromnú zbierku. Expo-
zície Ermitáže so zbierkami umenia starej Číny, starovekého 
Egypta, gréckej a rímskej antiky, európskeho maliarstva, roz-
siahlymi prírodovedeckými zbierkami a kolekciami z iných 
oblastí sa postupne dopĺňali. V súčasnosti obsahujú tak veľa 
exponátov (asi tri milióny), že ani pri najlepšej vôli ich náv-
števník nemôže vidieť všetky. Iba ak by sa rozhodol, že ich 
prehliadke venuje niekoľko rokov života...

Niektoré z exponátov Ermitáže

Petrohrad – benátky severu ii.

Geografia Geografia
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Mesto sa môže pýšiť architektúrou 18. storočia. Pozoru-
hodných stavieb je tak veľa, že by na ich predstavenie nesta-
čil ani celý časopis. 

Chrám svätého Izáka

Katedrála (chrám) svätého Izáka bola pomenovaná na po-
česť Petra Veľkého, ktorý sa narodil na deň svätého Izáka 
9. júna. Budova je vysoká 100 metrov a jej stavba prebiehala 
v rokoch 1816 – 1858. Na pozlátenie masívnej kupoly robot-
níci použili sto kilogramov čistého zlata. Tento chrám patrí 
medzi najväčšie katedrály na svete s nádherným panorama-
tickým výhľadom na mesto.

V 19. storočí bola v Petrohrade založená Štátna univerzita 
a mnohé inštitúty vedeckého vzdelávania. Z významných 
vedcov, ktorí svoj život zasvätili tomuto mestu, spomenieme 
chemika Dmitrija Ivanoviča Mendelejeva, ktorý vytvoril pe-
riodickú tabuľku prvkov, a nositeľa Nobelovej ceny za fyzio-
lógiu alebo medicínu Ivana Petroviča Pavlova, ktorý sformu-
loval teóriu o podmienených reflexoch.

V období druhej svetovej vojny v rokoch 1941 až 1945 po-
čas tzv. veľkej vlasteneckej vojny prežilo mesto 900-dňovú 
blokádu nemeckými vojskami. Zásobované bolo iba vo veľ-
mi obmedzenej miere cez Ladožské jazero. Predpokladá sa, 
že v dôsledku hladu zahynulo v tomto období 650 000 až 
800 000 ľudí. Mesto sa však tejto blokáde napriek stratám 
a obrovským útrapám ubránilo, za čo si vyslúžilo titul 
„Mesto-hrdina“. Ako spomienku na toto obdobie si môžu 
návštevníci pozrieť viaceré exponáty z druhej svetovej vojny.

Exponáty z druhej svetovej vojny

V súčasnosti je Petrohrad mestom celoruského významu. 
S počtom obyvateľov približne štyri a pol milióna sa nachá-
dza na druhom mieste v Ruskej federácii po Moskve. Patrí 
k významným ekonomickým, priemyselným, kultúrnym i ve-
deckým centrám. Taktiež je dôležitým dopravným uzlom na 
severozápade Ruska. Historické centrum Petrohradu je od 
roku 1990 zapísané do svetového dedičstva UNESCO.

V závere nášho článku čitateľom ponúkame niekoľko foto-
grafií exponátov, ktoré najviac zaujali mladých programáto-
rov počas prehliadky Petrohradu.

Danica Božová
Fotografie: internet, Vladimír Boža ml.
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Do vzduchu sa dvíha iba za slnečného počasia. Dá sa dobre 
pozorovať počas sedenia na kvetoch pri prijímaní potravy – 
cicaní nektáru. Na rozdiel od iných motýľov, ktoré po priblí-
žení človeka ihneď odletia, jasoňa takáto „návšteva“ nijako 
nevyrušuje.

Okrem nepriaznivého počasia sú najväčšími nepriateľmi 
jasoňa červenookého mravce, pretože sú schopné usmrtiť hú-
senicu a poškodiť kuklu tohto motýľa.

Jeho pôvodnou domovinou v dávnej minulosti bolo pohra-
ničie Tibetu a Mongolska. Rozšíril sa po celej južnej Ázii 
a do Európy prenikol niekoľkokrát v medziľadových obdo-
biach, počas ktorých žil v studených stepných oblastiach.

V súčasnosti žije v stredných a vysokých polohách Nórska, 
Švédska, Fínska, západnej časti bývalého Sovietskeho zväzu, 
v Alpách, Apeninách, Dalmácii, južnom Francúzsku, stred-
nom Španielsku, Andalúzii, Sicílii, severnom Grécku a Kar-
patoch. Na Slovensku je pre tento druh charakteristické mo-
zaikovité rozšírenie v oblasti Západných Karpát. Od roku 
1997 bol vykonaný monitoring tohto motýľa v rámci projek-
tu Apollo pod vedením Ing. Tomáša Kizeka z Banskej Bystri-
ce, ktorý realizovala Slovenská agentúra životného prostredia 
a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Jeho výskyt 
bol potvrdený v týchto celkoch: Malá Fatra, Veľká Fatra, 
Strážovské vrchy, Javorníky, Biele Karpaty, Pieniny, Kráľo-
vohoľské Tatry, Ďumbierske Tatry, Kozie chrbty, Horehron-
ské podolie, Slovenský raj, Západné Tatry, Belianske Tatry, 
Chočské vrchy, Muránska planina. Tieto lokality sú od seba 
izolované, jasoň červenooký sa zdržiava iba na jednej z nich 
a nepresúva sa na veľké vzdialenosti. 

Na Slovensku bolo opísaných 14 poddruhov jasoňa červe-
nookého: karpatský, belianskotatranský, malofatranský, bie-

Jasoň	červenooký (Parnassius apollo) patrí medzi najkraj-
šie európske denné motýle. V rámci zoologického systému je 
podľa taxonomickej nomenklatúry zaradený do triedy hmyz 
(Insecta), radu motýle (Lepidoptera) a čeľade vidlochvosto-
vité (Papilionidae).

Patrí k najväčším motýľom – rozpätie jeho krídel dosahuje 
8 až 10 cm. Jeho belavé krídla sú na vonkajších okrajoch 
takmer priehľadné s čiernymi škvrnami. Na zadných krídlach 
sa nachádzajú štyri červené alebo oranžové oká, čo sa odráža 
i v jeho druhovom názve. Tieto oká sú súčasťou výstražného 
sfarbenia dospelých jedincov proti vtákom. 

Červené oká sa odrážajú i v druhovom názve tohto motýľa 

V rámci tohto druhu existujú početné miestne odchýlky, 
ktoré sa odlišujú odtieňom šupiniek na krídlach a farbou 
a veľkosťou červených ôk na zadných krídlach. V celosveto-
vom meradle bolo opísaných 278 poddruhov. 

Húsenice tohto motýľa sú krátko ochlpené, majú čiernu far-
bu s malými oceľovomodrými bradavkami a dvoma radmi 
oranžovočervených škvŕn. Žijú najmä na rozchodníkoch 
(patriacich do čeľade tučnolistovité), odkiaľ získavajú počas 
slnečného svitu potravu. V prípade, že sa rozchodníky v prí-
slušnej lokalite nevyskytujú, dokážu tieto húsenice obžierať 
i iné druhy rastlín z čeľade tučnolistovité (Crassulaceae) 
a lomikameňovité (Saxifragaceae). 

Dospelý motýľ – imágo – žije na skalách, lúkach a kame-
nistých svahoch predovšetkým na vápencovom podklade. 
Skalné sutiny a vápencové bralá poskytujú dobré podmienky 
i pre rast hostiteľských rastlín húseníc tohto motýľa. Nutnou 
podmienkou pre život dospelého jedinca je i výskyt kvetnatej 
lúky v blízkosti skalnej sutiny s dostatkom rastlín, ktoré mu 
dokážu zabezpečiť potravu – nektár. Imága sa živia cicaním 
nektáru z kvetov, pričom uprednostňujú rastlinné druhy 
s kvetmi fialovej farby (bodliaky, pichliače...).

Lietať ho môžeme vidieť od mája do septembra. Dospelý 
motýľ žije asi tri týždne. Jeho letová aktivita je najväčšia 
v dopoludňajších hodinách za slnečného počasia. Jeho let je 
veľmi pomalý, kolísavý. Nechá sa unášať vzdušnými prúdmi. 

JasOň červenOOký – lieTaJúci skvOsT

Rozchodník veľký (Sedum telephium) – hostiteľská rastlina húsenice 
jasoňa červenookého

Biológia
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lokarpatský, liptovský, nízkotatranský, nitriansky, rožňav-
ský, pieninský, západotatranský, oravský, veľkofatranský, 
strážovský, braniskový. V pohorí Branisko sa v súčasnosti 
(asi od roku 1974) jasoň červenooký už nevyskytuje, preto sa 
tento poddruh pokladá za vyhynutý.

Na našej fotografii sa nachádza poddruh jasoň červenooký 
nízkotatranský (Parnassius apollo ssp. Djumbirensis), ktorý 
bol pozorovaný v auguste 2011 medzi obcou Malužiná 
a Ohnišťom.

Jasoň červenooký patrí podľa súčasnej slovenskej legislatí-
vy k chráneným druhom európskeho významu. Spoločenská 
hodnota jedinca predstavuje 331,93 €. Nachádza sa aj v Čer-
venom zozname chránených rastlín a živočíchov. Podľa kla-
sifikácie UICN je zaradený do kategórie ohrozenia EN (en-
dangered) – taxón v nebezpečenstve vymiznutia. Príčinou 
znižovania počtu jedincov je zánik lokalít jeho výskytu v sú-
vislosti so zarastaním nelesných plôch drevinami. Tie sa  
neskôr stávajú nevhodnými na život hostiteľskej rastliny hú-

senice a potom i pre existenciu dospelého jedinca tohto vzác-
neho motýľa. Negatívny vplyv mal aj hromadný odchyt do-
spelých jedincov na zberateľské účely a ilegálna ťažba 
v opustených kameňolomoch.

Vo viacerých lokalitách v strednej Európe bol jasoň červe-
nooký vyhubený. Tento druh je v rámci medzinárodných do-
hovorov zaradený i do prílohy Dohovoru o ochrane voľne ži-
júcich organizmov a prírodných biotopov (Bern), do prílohy 
Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) a do prílohy 
Smernice rady č. 92/43 EHS o ochrane biotopov, voľne žijú-
cich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.

Ak sa vám podarí uvidieť ho vo voľnej prírode, určite sa 
toto stretnutie premení na nádherný prírodovedný i estetický 
zážitok. 

Danica Božová
Fotografie: autorka, Vladimír Boža st.

Biológia

Riešenia	2.	série	úloh	korešpondenčnej	súťaže

1. Keď gepard začal prenasle-
dovať antilopu, bola medzi 
nimi vzdialenosť 60 metrov. 
Antilopa unikala rýchlosťou 
15 m/s, gepard ju dobehol 
za 12 sekúnd. Akou rýchlos-
ťou bežal gepard?

Riešenie: Keďže gepard dobehol antilopu za 12 sekúnd a pre-
šiel pritom vzdialenosť 60 metrov, musel byť rozdiel v rých-
lostiach týchto dvoch zvierat 60 m : 12 s = 5 m/s. To zname-
ná, že gepard sa pohyboval rýchlosťou 

15 m/s + 5 m/s = 20 m/s.

2. Z 200 žiakov, ktorí podali prihlášku na gymnázium, bol 
prijatý každý druhý. Pritom bolo prijatých 35 % prihláse-
ných dievčat a nebolo prijatých 40 % prihlásených chlap-
cov. Koľko chlapcov a dievčat sa hlásilo na gymnázium 
a koľko chlapcov a dievčat prijali?

Riešenie: Keďže na gymnázium bol prijatý každý druhý 
uchádzač a bolo podaných 200 prihlášok, znamená to, že 
bolo prijatých 200 : 2 = 100 žiakov. Označme d počet prihlá-
šok podaných dievčatami a c počet prihlášok podaných chlap-
cami. Potom platí:

d c
d c

+ =
+ =

200
0 35 0 6 100

,
, , .

Z prvej rovnice dostávame, že platí c d= −200 . Dosade-
ním tohto vyjadrenia do druhej rovnice dostávame, že platí

0 35 0 6 200 100, , .d d+ ⋅ −( ) =
Vyriešením tejto rovnice dostaneme, že platí d = 80. Spät-

ným dosadením dostaneme, že platí c = − =200 80 120. Po-
tom už len dopočítame počet prijatých žiakov na základe úda-
jov v zadaní. Na gymnázium sa hlásilo 80 dievčat a 120 chlap-
cov, z ktorých prijali 28 dievčat a 72 chlapcov.

MatMix
3. V klobúku je päť loptičiek a na každej z nich je napísané 

práve jedno prirodzené číslo. Súčet čísel na loptičkách 
v klobúku je 27 a čísla na ľubovoľných dvoch loptičkách 
sa líšia aspoň o dva. Dokážte, že v klobúku nie je loptička 
s číslom 6.

Riešenie: Tri najmenšie čísla, ktoré môžu byť na loptičkách, 
sú 1, 3, 5, pretože čísla sa musia líšiť aspoň o dva. Ak by 
však medzi loptičkami bola loptička s číslom 6, už tam ne-
môže byť loptička s číslom 5, teda tri najmenšie čísla by 
mohli byť 1, 3, 6. Potom ďalšie dve čísla budú aspoň 8 a as-
poň 10. To ale znamená, že minimálny súčet čísel na loptič-
kách by bol aspoň 1 3 6 8 10 28+ + + + = , čo je viac ako 27. 
Ak by sme zobrali čísla väčšie ako tieto minimálne, celkový 
súčet bude ešte väčší. Preto v klobúku nemôže byť loptička 
s číslom 6

4. Aký najväčší počet kráľov môžeme umiestniť na šachov-
nicu 8 x 8 políčok tak, aby sa žiadni dvaja neohrozovali? 
Kráľ ohrozuje všetky políčka, ktoré susedia s políčkom, na 
ktorom sa nachádza. Na jednom políčku môže byť len je-
den kráľ.

Riešenie: Rozdeľme si šachovnicu na 
16 štvorcov s rozmermi 2 x 2 políčka. Ak 
by bolo kráľov aspoň 17, aspoň v jednom 
štvorci 2 x 2 políčka budú aspoň dvaja 
králi, čo znamená, že sa budú ohrozovať. 
Preto môžeme na šachovnicu umiestniť 
maximálne 16 kráľov. 

Ak ich umiestnime tak, že budú na čiernych poliach v ne-
párnych riadkoch (ich umiestnenie vznikne ako kombinácia 
písmen a, c, e, g a čísel 1, 3, 5, 7), tak medzi ľubovoľnými 
dvoma bude aspoň jedno prázdne pole vodorovne aj zvisle, 
a teda sa nebudú ohrozovať. Na šachovnicu 8 x 8 políčok mô-
žeme umiestniť požadovaným spôsobom maximálne 16 krá-
ľov.

Matematika
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11. Koľkokrát je potrebné prepustiť v bridži zdvih súperom, 
ak máte v danej farbe len jednu zádrž? (2 body)

Odpoveď: Pri zohrávaní záväzku 3 BT je potrebné prepustiť 
zdvih súperom dvakrát, ak máme na linke päť kariet, alebo 
raz, ak máme na linke šesť kariet.

12. Uveďte latinský názov imela bieleho. (2 body)

Odpoveď:	Latinský názov imela bieleho je Viscum album.

13. Na čo slúžia ornitologické siete a ako vyzerajú? (2 body)

Odpoveď: Ornitologické siete slúžia na zachytávanie vtá-
kov. Siete sú zložené z tenkých pevných vlákien a nachádza-
jú sa na nich tzv. záchytné vaky, do ktorých operenec v prípa-
de nárazu spadne.

14. Opíšte spôsob lovu lariev mušky rodu Arachnocampa. 
(3 body)

Odpoveď: Larvy mušky rodu Arachnocampa žijú vo viac-
menej horizontálnej sieti vlákien, ktorú si samy vytvoria, 
a taktiež produkujú vlákna visiace smerom nadol, ktoré sú 
pokryté hustou lepkavou tekutinou. Tieto vlákna sú dlhé 
zvyčajne okolo 40 cm, ale môžu dosahovať dĺžku až jeden 
meter. Na jednom metri štvorcovom povrchu stropu jaskyne 
môže žiť až niekoľko stoviek lariev veľkých od 0,5 do 3 cm. 
Čím je larva hladnejšia, tým viac svieti. Toto svetlo láka do-
spelý lietajúci hmyz, ktorý zablúdi do jaskyne. Nič netušiaci 
hmyz sa prilepí k visiacemu vláknu a larva si ho podľa vib-
rácií nájde.

15. Uveďte aspoň tri diela Isaaca Newtona. (3 body)

Odpoveď: Medzi diela Isaaca Newtona patria napríklad Ma
te ma tické princípy prírodnej filozofie, Metóda fluxií a neko
nečných radov, Arithmetica universalis.

16. Čím sa živí zviera, ktorého latinský názov je Scirius vul
garis? (3 body)

Odpoveď: Latinský názov Scirius vulgaris patrí veverici 
stromovej. Živí sa semenami ihličnatých stromov, ktoré opa-
trne vylúpne zo šišiek, plodmi bukov – bukvicami, plody du-
bov – žaluďmi, korienkami a výhonkami rastlín, hubami, sli-
mákmi, hmyzom a vtáčími vajcami. Niekedy zožerie i mladé 
vtáčatá.

17. Uveďte aspoň šesť chemických látok, ktoré obsahuje 
vňať imela bieleho. (3 body)

Odpoveď: Vňať imela bieleho obsahuje cholín, acetylcholín, 
saponíny, cukry, farbivá, slizy, viskotoxín.

18. Ktoré svetielkujúce huby sa vyskytujú aj u nás na Slo-
vensku? Uveďte aspoň štyri druhy. (4 body)

Riešenia	2.	série	úloh	s	krátkou	odpoveďou

1. Ktorý rad živočíchov sa skrýva pod názvom Strigiformes? 
(1 bod)

Odpoveď: Pod názvom Strigiformes sa skrýva rad sovotva-
ré.

2. Aký nápis je na slovenských krúžkoch určených na krúž-
kovanie vtákov? (1 bod)

Odpoveď: Na slovenských krúžkoch určených na krúžkova-
nie vtákov je nápis N. Museum, Bratislava, Slovakia.

3. V ktorom roku bol Isaac Newton povýšený do šľachtické-
ho stavu? (1 bod)

Odpoveď: Isaac Newton bol povýšený do šľachtického sta-
vu v roku 1705.

4. Ktorá ryba dokáže vytvárať červené svetlo? (1 bod)

Odpoveď: Ryby radu Malacosteus dokážu vytvárať červené 
svetlo.

5. Koľko riešiteľov sa zapojilo do 1. série korešpondenčnej 
súťaže? (1 bod)

Odpoveď: Do prvej série korešpondenčnej súťaže sa zapoji-
lo 21 riešiteľov.

6. Na vrchole ktorej budovy sa v Petrohrade nachádza pozlá-
tený letiaci anjel? (1 bod)

Odpoveď: Pozlátený letiaci anjel sa nachádza na vrchole ka-
tedrály svätého Petra a Pavla v Petrohrade.

7. Ktorú vysokú školu absolvoval Isaac Newton? (1 bod)

Odpoveď: Isaac Newton absolvoval Trinity College v Cam-
bridgei.

8. Aká časť populačného ročníka veverice stromovej sa doží-
va jedného roku života? (2 body)

Odpoveď: Jedného roku života sa dožíva 20 – 25 % populač-
ného ročníka veverice stromovej.

9. Kto a v ktorom roku založil Petrohrad? (2 body)

Odpoveď: Petrohrad založil Peter I. (Veľký) v roku 1703.

10. Aký je latinský názov králika zlatohlavého? (2 body)

Odpoveď: Latinský názov králika zlatohlavého je Regulus 
regulus.

2. séria kOrešpOndenčneJ súťaže

Súťaže Súťaže

20



Odpoveď: Medzi slovenské svetielkujúce huby patria naprí-
klad pňovky, podpňovky, kališníky a prilbičky.

19. Uveďte základné poznávacie znaky veverice stromovej. 
(4 body)

Odpoveď: Veverica stromová má hmotnosť 230 až 480 gra-
mov. Dĺžka jej tela dosahuje 20 až 27 cm. Výrazným pozná-
vacím znakom je najmä huňatý chvost takmer rovnako dlhý 
ako telo (15 – 20 cm). Na hlave sú dobre pozorovateľné po-
merne veľké oči a najmä vztýčené uši so štetinami, ktorých 
prítomnosťou sa odlišuje od veverice sivej pochádzajúcej zo 
Severnej Ameriky a nedávno zavlečenej do Európy (veverica 
sivá má uši bez štetín).

Telo veverice stromovej je pokryté kožušinovou srsťou, 
ktorej farba na vrchnej strane tela varíruje od sivej cez červe-
nú, hnedú až po čiernu. Pri západoeurópskych populáciách 
prevláda hrdzavé zafarbenie, vo vysokých polohách a vo Vý-
chodných Karpatoch sivé až čierne. V zime sa farba srsti zvy-
čajne mení na jasnejšiu alebo tmavosivohnedú. Bruško tohto 
hlodavca je vždy biele.

20. Charakterizujte poloparizitizmus imela bieleho a uveďte 
aj alternatívne názvy tohto pojmu. (4 body)

Odpoveď: Poloparizitizmus imela bieleho spočíva v tom, že 
táto rastlina odoberá hostiteľovi (príslušnej drevine, v koru-
nách ktorej rastie) iba časť živín. Ostatné si dotvára vlastnou 
činnosťou.

Riešenia	2.	série	úloh	s	postupom	riešenia

21. Uveďte základné charakteristické poznávacie znaky ku-
vika vrabčieho (veľkosť, hmotnosť, sfarbenie, celkový 
vzhľad, rozdiely medzi pohlaviami atď.). (5 bodov)

Odpoveď: Kuvik vrabčí dorastá iba veľkosti 16 až 19 cm, 
pričom rozpätie krídel má 34 až 38 cm. Samec i samica majú 
rovnaký vonkajší vzhľad. Samica má však o niečo väčšiu 
hmotnosť ako samec (70 – 75 gramov, resp. 55 – 62 gramov). 
Celkové zafarbenie mäkkého peria tohto vtáka je hnedé. 
Chrbtová strana tela je tmavohnedá s bledšími škvrnami. 
Brušná strana je svetlohnedá s tmavšími škvrnami. Perie na 
šiji pod hlavou tvorí priečny pásik. Operené má aj nohy. Jeho 
poznávacím znakom pri pohľade spredu je oblé telo 
a okrúhlastá hlava s veľkými očami, ktoré sú umiestnené 
vpredu. Nad očami má biele krátke pierka. Hákovitý zobák je 
voskovožltej farby, pri koreni je zelenkastý a je čiastočne pre-
krytý perím.

22. Ktoré nosníky sa ukázali ako najodolnejšie pri experi-
mente Zachráň vajce betónom a prečo? Kde sa tento ex-
periment verejne realizoval? (6 bodov)

Odpoveď: Najodolnejšie nosníky boli č. 7 a 9, pričom dôle-
žité bolo to, že mali vhodne rozloženú pridanú armatúru. Ten-
to experiment sa realizoval na Noci výskumníkov 2013 v ob-
chodnom centre Avion v Bratislave.

23. Uveďte, čo je to bioluminiscencia a podrobne opíšte jej 
princíp. (7 bodov)

Odpoveď: Bioluminiscencia predstavuje vytvárania vlastné-
ho svetla živým organizmom. Toto svetlo vzniká u organiz-
mov pôsobením enzýmu luciferáza na zlúčeninu luciferín za 
prítomnosti kyslíka a energie vo forme molekuly ATP. Kyslík 
sa naviaže na luciferín a vzniká oxyluciferín, pričom sa uvoľ-
ní energia vo forme svetla. Zjednodušene sa dá táto reakcia 
zapísať takto:

luciferín + kyslík  oxyluciferín + svetloluciferáza →
Rôzne druhy organizmov majú rôzne luciferíny a luciferá-

zy, často pomerne odlišné. V súčasnosti je známych 5 základ-
ných typov luciferínov, od ktorých sa odvíjajú rôzne podtypy. 
Vznikajúce svetlo sa nazýva tzv. studené svetlo, pretože 
takmer všetka energia sa premení na svetlo (80 – 95 %) a len 
minimum na teplo. 

24. Uveďte, ako budete zohrávať nasledujúce rozdanie ako 
hlavný hráč sediaci na severe, ak ste vydražili záväzok 
3 bez tromfov a súper na východe vyniesol päťku srdco-
vú. Pri zohrávke uvažujte, že súperi budú hrať optimálne, 
teda neurobia v obrane žiadnu chybu. (8 bodov)

Odpoveď: Vynesenú päťku treba prepustiť (z juhu zahrať 
malú a zo severu pridať srdce. Ak získa tento zdvih hlavný 
hráč, stačí mu zahrať z ruky dvojku károvú k dáme. Ak súper 
tento zdvih nezoberie, hlavný hráč pokračuje päťkou károvou 
k esu a potom zahrá šestku károvú. Na zdvih sa dostane vý-
chod, avšak ľubovoľné jeho pokračovanie zoberie hlavný 
hráč (má esá vo všetkých farbách) a odohrá si svoje veľké 
karty (A, K pikové, A srdcové, A, K trefové) a kára. Celkovo 
získa aspoň 10 zdvihov (4 kárové, 2 srdcové, 2 pikové a 2 tre-
fové). Ak východ nadskočí na károvú dvojku kráľom, opaku-
je sa analogická situácia a hlavný hráč opäť získa 10 zdvihov. 

Ak vynesené srdce preberie západ kráľom a bude pokračo-
vať srdcami, hlavný hráč ešte raz prepustí a zoberie až tretie 
kolo sŕdc. Potom zahrá kára ako vyššie, pričom je dôležité, že 
keď sa dostane na zdvih východ, tak už nebude mať srdcia 
a bude musieť vrátiť inú farbu. Obrancom nepomôže ani 
zmena farby na inú ako srdcovú, pretože hlavný hráč má 
v čiernych farbách dve zádrže a vypracuje si opäť kára tým 
istým spôsobom, ako je uvedené vyššie.

Súťaže Súťaže
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Súťaže

výsledková listina Po 2. sérii
7. rOčníka kOrešpOndenčneJ súťaže

Por. Priezvisko	a	meno Škola Ročník PS 1	–	20 21 22 23 24 25 Spolu
1 Gloríková Nela ZŠ Mierová, Svit 9 57 42 5 6 7 3 120
2 Špaček Oliver ZŠ s MŠ Liptovský Ján 6 56 42 5 6 7 116
3 Volková Lenka ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 8 55 40 5 6 7 0 113
4 Pavol Marek ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 6 54 40 5 6 7 0 112
5 Malatinec Štefan G a ZŠ sv. Mikuláša septima 54 40 5 5 7 0 111
6 Motyková Veronika ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 6 54 37 5 6 7 0 109
6 Mereššová Judita ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 8 55 41 5 6 2 0 109
8 Dlugošová Michaela ZŠ s MŠ Francisciho, Poprad 9 51 39 5 6 7 108
9 Lesniková Miroslava SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce 3 51 39 5 3 7 2 0 107

10 Dúbravcová Lucia ZŠ s MŠ Liptovský Ján 4 51 36 4 5 7 0 103
10 Pristašová Nikola SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce 3 50 39 5 2 7 0 103
12 Mihaličová Lenka SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce 3 54 38 4 4 1 1 102
13 Bangó Róbert ZŠ Mierová, Svit 7 48 40 5 6 1 0 100
13 Micajová Michaela SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce 3 51 39 5 4 1 0 0 100
15 Baranová Jana ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 7 44 41 5 1 7 98
16 Kollárik Štefan ZŠ Komenského, Svit 3 40 41 5 0 7 93
17 Marušák Teodor ZŠ Námestie Štefana Kluberta, Levoča 6 46 31 4 4 7 92
18 Kováč Matej ZŠ Mierová, Svit 6 32 41 5 78
19 Pastieriková Nina Spojená škola Nováky – OZ Gymnázium 3 58 58
20 Petlák Adam SŠ sv. J. Bosca Nová Dubnica príma 54 54
21 Belák Matej SOŠ obchodu a služieb Čadca 47 47

V Bratislave sa v dňoch 2. – 4. apríla 2014 
uskutočnilo celoštátne kolo Biologickej 
olympiády. V rámci projektovej časti súťa-
žili v kategórii C žiaci 8. – 9. ročníka základ-
ných škôl a príslušných ročníkov osemroč-
ných gymnázií, v kategóriách A, B bojovali 
stredoškoláci.

Prvenstvo v kategórii C si spomedzi 
15 účastníkov vybojoval Peter Nociar zo 
Súkromného gymnázia na Gemerskej ulici 
v Lučenci. Druhú priečku obsadil Anton 
Lencses zo Spojenej školy svätých mučení-
kov v Košiciach. Tretie miesto patrilo Kris-
tíne Šimovej zo ZŠ Hutnícka v Spišskej No-
vej Vsi.

Výsledky kategórie B (študenti prvého a druhého ročníka):
1. Slavomíra Nemčíková – Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov
2. Katarína Hudačková – Gymnázium L. Stockela, Bardejov
3. Ľudmila Hudecová – Gymnázium Tajovského, Banská Bystrica

Výsledky kategórie A (študenti tretieho a štvrtého ročníka):
1. Lukáš Janošík – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín (poster vpravo dole)
2. Alexandra Cingelová – Gymnázium M. Kováča, Banská Bystrica
3. Tomáš Tvarožek – Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

Danica Božová
Fotografie: Zuzana Gloríková

celoslovenské kolo biologickej olyMPiády

Víťaz kategórie C Peter Nociar počas obhajoby projektu  
a jeho poster vpravo hore
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Pozrime sa ešte na jedno trochu náročnejšie rozdanie.
Boli vydražené 4♥, proti ktorým súper na západe vyniesol 

trefového kráľa. Hlavný hráč ho berie esom a začne hodno-
tiť svoje možnosti. Vidí, že okrem stratového kára môže 
prísť i o všetky tri piky, ak sa na zdvih dostane východ a po-
dohrá mu kráľa (vynesie pikového dolníka). Ak by mal pi-
kové eso východ, nemal by problém. Preto svoj plán zo-
hrávky postavil na úvahe, že buď je kárová dáma druhá 
a vypadne (po zahraní kárového esa a kráľa), alebo ak sa tak 
nestane, je tu ešte šanca, že ju má západ. V tom prípade pri 
slušne delených tromfoch 2:2 v dvoch kolách vytromfuje, 
prebije tref v ruke a pustí západ na tretie káro do zdvihu a ak 
si ihneď nestiahne pikové eso, už ho ani neurobí. Plán je to 
pekný, ale vydražiteľ má zlý deň, pretože karty neboli roz-
miestnené tak, ako si to želal (kárová dáma je tretia na vý-
chode).

Mal skutočne zlý deň, ale nie pre umiestenie figúr, ale pre-
to, že bol príliš rýchly a nezačal rozmýšľať prv, ako zobral 
prvý výnos esom. Nevypláca sa ignorovať zásadu: 

„Urob si plán zohrávky ešte pred pridaním prvej karty 
zo stola.“ 

Ak by sa ním riadil, musel by sa zamyslieť nad využitím 
svojich dlhých kár. Problémom je situácia, ak má károvú 
dámu obranca na východe. Nebol by, ak by mal v ruke iba 
dve kára. V takom prípade by si prebitím tretieho mohol far-
bu vypracovať. 

Ale to sa dá zariadiť. Stačí iba prepustiť výnos (trefového 
kráľa), na zdvihu ostane neškodný súper (pikový výnos 
z jeho strany nie je nebezpečný) a po jeho hocijakom pokra-
čovaní sa vydražiteľ dostane do ruky, na trefové eso si zaho-
dí káro a začne tromfovať s esom a dámou srdcovou. Keby 
boli tromfy zle delené, najprv si odohrá obe vysoké kára, 
tretie prebije v ruke vysoko (pre istotu) a až teraz dotromfu-
je srdcovým kráľom, čo je jeho jediný prechod na vypraco-
vané kára, na ktoré si zhodí dve stratové piky. A nielenže 
splní ťažký záväzok, ale ešte urobí aj nadzdvih.

Ivan Tatranský 

Nie nadarmo bridžoví teoretici tvrdia, že o osude až polovi-
ce všetkých rozdaní sa rozhoduje už v prvom zdvihu. A nie 
je to iba o výnose.

V tejto kapitole si na dvoch príkladoch ukážeme, ako je 
dôležité neunáhliť sa pri plánovaní zohrávky. Po tom, ako 
partner po prvom výnose vyloží svoje karty na stôl, je nutné 
dobre si rozvážiť svoje najbližšie kroky. Mnohí nedočkavci 
obvykle rýchlo pridajú k prvému zdvihu, a to obzvlášť vte-
dy, keď sa vnucuje zdanlivo jasné pokračovanie. A až potom 
začnú rozmýšľať, ako ďalej a často je to už neskoro.

Juh zohráva záväzok 3 BT po tom, čo sever otvoril draž-
bu s 1♣ a po 1♦ partnera ukázal svoje štyri srdcia (1♥). Od 
juhu prišiel 1 BT, ktoré veľmi silný sever zvýšil na úroveň 
hry – 3 BT.

Po vynesení pikovej desiatky zo západu pridal hlavný 
hráč zo stola dolníka v nádeji, že výnos bol z farby vedenej 
Q-10-9, čo by mu okrem troch pikových prinieslo dva srd-
cové, jeden trefový a tri až štyri kárové zdvihy (po vyrazení 
kárového esa, ktoré majú súperi). Pikovú dámu však mal 
východ, čo hlavného hráča nepotešilo, ale šanca na štyri ká-
rové zdvihy mu zostala. Pikovú dámu nadbil kráľom a zís-
kal zdvih. Potom okamžite rozohral z juhu kára (dvojka ku 
kráľovi), pokiaľ má ešte pikovú zádrž. Východ dvakrát pre-
pustil, esom zobral až tretie káro a vydražiteľ si s hrôzou 
uvedomil, že už nemá prechod do ruky na dve vypracované 
kára, čo malo za následok, že miesto splnenia dvakrát pa-
dol. Vzhľadom na to, že v trefoch má na stole len eso a dve 
malé karty, nie je možný ani trefový prechod, pretože súpe-
ri majú v trefoch tri figúry (J, Q, K).

Keby sa hlavný hráč nebol ulakomil na pikový zdvih a ne-
podcenil by fakt, že má iba jeden istý vstup do ruky (pikový 
kráľ), bol by si ho určite uchoval na „horšie časy“. Výnos 
nemal brať v ruke, ale na stole esom, ihneď rozohrať kára 
a pokračovať v nich, pokiaľ súper nepridá eso. Nech potom 
zahrá hocičo, dostane sa opäť k slovu a potrebné zdvihy zís-
ka na vypracované kára vďaka tomu, že si uchoval dôležitý 
vstup pikovým kráľom.

Prvý zdvih

 
Bridž
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Život	s	matematikou

Matematika ho začala baviť, keď mal asi trinásť – štrnásť ro-
kov. Gymnázium v rodnom Novom Meste nad Váhom  
absolvoval s vyznamenaním, preukázal nadpriemerné vedo-
mosti z matematiky. Na vysokoškolské štúdiá odišiel do Pra-
hy v roku 1932. Vyštudoval matematiku a fyziku na Prírodo-
vedeckej fakulte Univerzity Karlovej (1936). Získal právo 
vyučovať na československých stredných školách. Napísal 
dizertačnú prácu a v roku 1937 sa stal doktorom prírodných 
vied. Zostal asistentom u prof. K. Petra, bol jeho posledným 
doktorandom (1939). 

Hektická jar roku 1939 ho vrátila na Slovensko, kde začal 
pôsobiť na SVŠT (v roku 1946 sa stal docentom, v roku 
1947 profesorom, na tejto škole učil až do roku 1982), od 
roku 1943 pôsobil aj na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej 
univerzity, kde sa habilitoval prácou Teória pologrúp. Nie-
koľko mesiacov v rokoch 1944 až 1945 strávil v koncentrač-
nom tábore. 

Akademikom Slovenskej akadémie vied (SAV) bol od 
roku 1953 (predseda SAV 1965 – 1970), akademikom Čes-
koslovenskej akadémie vied od roku 1960. V rokoch 1966 – 
1971 bol členom Ústredného výboru Komunistickej strany 
Československa. Sám napísal: Dostal som sa aj do nebez
pečnej blízkosti politiky. V rokoch 1964 – 1988 bol riadite-
ľom Matematického ústavu SAV. Matematika, to je kus môj
ho srdca i života.
Štefan	 Schwarz	 (18. 5. 1914 

– 6. 12. 1996), vysokoškolský 
profesor matematiky, vo svojich 
prvých vedeckých prácach štu-
doval maximálne grupy v perio-
dických pologrupách a otázky 
roz ložiteľnosti polynómov na 
ire ducibilné faktory nad koneč-
nými poľami, neskôr zasiahol do 
teórie konečných polí, booleov-
ských a stochastických matíc, 
harmonickej analýzy i teórie čísel. 

Publikoval celý rad pôvodných vedeckých prác (osem mo-
nografií a učebných textov, viac než 90 vedeckých pojedna-
ní a vyše 50 odborných statí). Ako ohlas mal okolo 700 citá-
cií vo svetovej literatúre. Medzi učiteľmi matematiky boli 
obľúbené jeho publikácie O rovnicích (Praha 1940), Al
gebraické čísla (Praha 1950), Základy náuky o riešení rovníc 
(Praha 1958). Bol na mnohých prednáškových pobytoch 
v Európe i zámorí. Viedol redakčnú radu vedeckého mate-
matického časopisu Mathematica Slovaca.

Matematická	kultúra

Nechápal matematiku ako horu čísiel, ale ako spôsob mysle-
nia. Matematické poznatky sú súčasťou civilizačnej kultúry 

každej spoločnosti. Vnímal matematiku ako istý druh du-
chovného športu, v ktorom sa vyžaduje nadväznosť a vytr-
valosť. Matematika nie je ilustrovaný časopis, ktorý možno 
začať čítať na ktorejkoľvek strane... Matematika učí vytvárať 
presnými logickými úvahami platné závery... Matematika učí 
zmyslu pre pravdu, dôkladnosti a skromnosti. 

Profesor Schwarz bral svoju mate-
matiku ako nevyčerpateľný zdroj 
predstáv a princípov pre účinné ve-
decké teórie. Matematika dáva iným 
vedám svoje prepracované metódy 
myslenia, ktoré umožňujú analýzu 
skrytých vlastností a vzájomných 
vzťahov... Podstatou matematiky je 
invencia... Jednou z podstatných čŕt matematiky je jej ab
straktnosť. 

Vždy vedel ukázať, ako matematické vedomosti vyrastali 
z reality, z fyzikálnych otázok a technických problémov. 
Znalosť teoretických riešení umožňuje praktické použitie. 
Matematika učí racionálnemu spôsobu myslenia a vyjadro
vania... Matematika umožňuje riešenie praktických úloh... 
Matematiku nie je možné odlúčiť od iných predmetov.

Vyučovanie	matematiky

Rád a zaujímavo prednášal. Vedel zaujať a upútať pozor-
nosť. Sršal neutíchajúcim záujmom o vedeckú matematiku, 
odhaľoval krásu zmatematizovaného sveta. Ak sa niekto vie 
zamýšľať nad predloženými faktami, má dosť trpezlivosti 
a neustúpi, pokiaľ si neutvorí vlastný názor, potom je v ňom 
zárodok matematika. 

Vedel, že učiteľ matematiky má poznať aj princípy fyzi-
kálneho myslenia a vnímať vzťah k experimentu. Podstatné 
je: kedy, prečo a ako daný matematický postup vedie k cieľu. 
Všímal si a rozvažoval aj nad metódami vyučovania: Učiť sa 
z kníh a živé slovo je rozdiel... Každé vyučovanie by sa malo 
začať motiváciou... Matematická príprava sa začína na zá
kladnej škole a prebieha celý život... Nijaký učiteľ, ktorý sa 
vo vlastnom odbore systematicky a trvalo nevzdeláva, nemô
že byť dobrým učiteľom... Študent musí prežívať spolu s uči
teľom celý pochod objavovania... Pokiaľ študent sám, bez 
pomoci, nezačne počítať a päťkrát sa sám nezmýli, nebude 
látke nikdy poriadne rozumieť... Metódy vyučovania by mali 
byť založené na osobných skúsenostiach tých, ktorí matema
tiku sami tvoria (t. j. objavujú alebo znova objavujú). Aj pre 
vyučovanie matematiky platí, že to nie sú iba poznatky, ale 
aj postupy, ktorými boli dosiahnuté, a ľudia, ktorí ich získa-
li, aby sa každý občan díval na matematiku ako na časť ná
rodnej kultúry a nie ako na strašiaka. 

Odporúčal neustále poukazovať na historický vývin, vzťah 
k iným odborom, ponúkať aj estetický a umelecký aspekt. 
Matematickú kultúru treba prenášať, vnášať, sprostredko-
vať, prežívať.

Osobnosti

štefan schwarz
maTemaTik rOzhľadený v rOzmerOch kulTúry
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Systém	má	začínať	v	škole

Bol presvedčený o tom, že pre každého človeka je potrebný 
istý druh všeobecnej matematickej kultúry. Vzne še ne ponú-
kal aj definíciu: Matematicky civilizovaná osoba nemusí byť 
matematický virtuóz. Je to však človek, ktorý nachádza hlbo
ké vnútorné uspokojenie z matematického umenia. Vedel, že 
už vyučovanie na základných a stredných školách má pria-

mu súvislosť s rozvojom kul-
túry celej spoločnosti. Rozho
dujúci vplyv na rozvoj mate
matickej kultúry majú stovky 
tzv. neznámych učiteľov na 
základných a stredných ško
lách, ktorí v každodennej prá
ci pripravujú budúcich štu
dentov. Nečakané a podnetné 
je jeho priznanie: Stredná 
škola a riešenie príkladov 
z Rozhledov vypestovali vo 

mne lásku k matematike. Následkom toho aj neskôr až vášni-
vo riešil problémy z časopisu The Americal Mathematical 
Monthly. Profesor Schwarz uznal: Matematika bude vždy 
meradlom hĺbky ľudského myslenia. 

Svojím učiteľským pôsobením sa stal príkladom, ako pri-
spievať k rozvoju matematickej kultúry. Aj priemerný mate
matik má tú výhodu, že vie napríklad systémovo myslieť bez 
toho, že by sa to explicitne učil. Veril v budúcnosť širšieho 
i hlbšieho matematického vzdelania na našich školách. Bolo 
by veľmi zlým vysvedčením pre nás, keby naši nasledovníci 
neboli lepší, ako sme boli my.

Uznanie	za	vedu

Mnohí, čo ho poznali, uznávali jeho vedecký i pedagogický 
formát, originálny učiteľský prístup, v ktorom odkrýval spô-
sob vlastného myslenia a široké všeobecné i hlboké matema-
tické vzdelanie. Skoro všetci študenti (pedagogickým pôso-
bením ovplyvnil vysokoškolskú výchovu stoviek inžinierov 
a matematikov) priznávali neopakovateľné zážitky z jeho 
prednášok, spolupracovníci oceňovali jeho rozmer odborný 

i ľudský. Nikto nespochybňuje, že pro-
fesor Schwarz prispel k rozvoju mate-
matickej vedy, k popularizácii štúdia 
matematiky, ku kvalite vysokoškolskej 
výučby matematických disciplín a roz-
šíreniu vedeckej práce v oblasti mate-
matiky. Do vedy môžu hovoriť len 
srdcia zapálené pre dobrú vec. Len 
vnútorné nefalšované nadšenie sa pre
náša na ďalšie generácie. Profesor Schwarz bol prvým 
slovenským matematikom, ktorý dosiahol medzinárodné 
uznanie. Vyjadrené jednou vetou profesora Tibora Šaláta: 
Akademik Štefan Schwarz sa zapísal trvalým písmom do de
jín matematiky v našej vlasti. 

Človek	má	premýšľať

Možno aj novinárom, ktorých nemal veľmi rád, raz naznačil: 
Každého treba posudzovať z hľadiska doby, v ktorej žil a pra
coval. Novinárka, ktorej sa stal „obeťou“, priznala, že stretla 
svojrázneho človeka a napísala: Mňa vždy upútal jeho inte
lektuálny sarkazmus, cit pre iróniu a zmysel pre vtip. Úch
vatne a s príťažlivou ľahkosťou dokázal rozprávať o svojej 
matematike. 

Profesor Schwarz sa nebál priznať: Matematika má pre 
mňa v sebe toľko estetických prvkov ako výtvarné umenie. 
Keď niečo pochopím, čomu som doteraz len málo rozumel, 
mám rovnaký pocit zadosťučinenia ako umelec z vydareného 
diela. Nielen novinári si môžu pamätať Schwarzov svojský 
odkaz: Len premýšľajte. A nielen o matematike. O všetkom.

Profesorovo prianie

Opriem sa o rýľ a premýšľam. Aj to sú slová vysokoškolské-
ho učiteľa, ktorý svojou celoživotnou vedeckou i pedagogic-
kou činnosťou osvedčil, že školská matematika môže byť 
zaujímavá a dá sa jej rozumieť. Nielen tým, ktorí poznali 
a spomínajú na profesora Štefana Schwarza, pripomínam 
jeho želanie: Ja by som si najväčšmi prial, aby ľudia nestrá
cali ideály. Hlboké spoznávanie abstraktných matematic-
kých súvislostí ponúka dotyk s nadčasovým duchovným  
tajomstvom. 

Dušan Jedinák

Osobnosti
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doteraz publikované práce o výstavbe pyramíd boli nespráv-
ne. Každopádne je však dokázané, že starovekí Egypťania 
poznali akýsi primitívny druh betónu, ktorý nazývali umelým 
kameňom a využívali ho na odlievanie jednoduchých stĺpov 
a na spájanie kvádrov.

Študenti na MIT pod vedením prof. Hobbsa budujú model pyramídy 
z materiálu podobného betónu, z ktorého by mohli byť postavené 

niektoré pyramídy v Egypte

S úpadkom egyptskej ríše sa postupne vytratilo aj využíva-
nie prvých primitívnych betónov, resp. mált, a jedinou spoj-
nicou s znovuzrodením betónu v oblasti Grécka a Rímskej 
ríše predstavuje kmeň Nabatejcov z oblasti Sinaja. Tí vyrába-
li v období od roku cca 700 p. n. l. špeciálne zberače vody na 
púšti slúžiace na napájanie ich karaván pri prechode púšťou. 
Tieto zberače boli schopné zozbierať a udržať vodu aj zo 
zriedkavých dažďov, pričom táto nepriepustná vrstva betónu 
bola schovaná pod vrstvou piesku, cez ktorý voda ľahko pre-
siakla. Takto zabezpečili, že sa voda ihneď neodparila, a tiež 
to, že tieto zberače vyspádované do studne ostali nenápadne 
schované.

Vodotesnosť zabezpečili zmiešaním vápennej malty s pra-
chovitým kremičitým pieskom, čím v podstate vytvorili prav-
depodobne prvú úmyselne vyrobenú vodotesnú stavebnú 
hmotu. Niektoré nádrže vytvorené Nabatejcami v treťom sto-
ročí pred naším letopočtom fungujú dodnes.

Nech už je to akokoľvek, tieto „betóny“ sa od betónu, ako 
ho poznáme dnes, diametrálne odlišovali najmä tým, že po-
trebovali na tvrdnutie prítomnosť vzduchu (konkrétne oxid 
uhličitý).

Betón je dnes najpoužívanejším stavebným materiálom sveta 
pokrývajúci široké spektrum využitia. Existujú betóny rôz-
nych pevností s rôznymi vlastnosťami, doslova podľa požia-
daviek inžinierov a investorov. Kým sa však betón stal neod-
mysliteľnou súčasťou nášho každodenného života, prešiel  
dlhou a búrlivou históriou, ktorá sa vyznačuje značnou nespo-
jitosťou. Betón sa viackrát vytratil, znovuobjavil a upadol do 
zabudnutia, až kým nenastal jeho nevídaný rozmach po jeho 
znovuobjavení a zdokonalení počas priemyselnej revolúcie.

Kam až siaha história betónu a čo vlastne môžeme už za be-
tón považovať, je otázka, o ktorej sa dodnes vedú rozsiahle 
spory medzi historikmi a vedcami na rôznych svetových fó-
rach a konferenciách. Existuje niekoľko rôznych názorov 
a hypotéz, ktoré sa v datovaní prvého využitia betónu rozchá-
dzajú až v rozmedzí niekoľkých tisícok rokov.

Jedným z prvých využití betónu, ak vôbec môžeme tento 
konkrétny materiál betónom nazvať, je z roku 7000 pred na-
ším letopočtom. Ide o zmes vápennej malty a kameniva, kto-
rá sa našla v Izraeli v oblasti Južnej Galilei v roku 1985 ako 
súčasť podlahy jednoduchého domu. Z tohto obdobia boli 
nájdené aj viaceré ohniská v Sýrii prispôsobené vypaľovaniu 
vápenca, a teda prvej úmyselnej výrobe nehaseného vápna.

K objaveniu vápna ako stavebného materiálu došlo pravde-
podobne náhodou pri ohnisku obloženom kameňmi z vápen-
ca. Pri vysokých teplotách totižto dochádza k zmene vápenca 
CaCO3 na tzv. nehasené vápno CaO, ktoré potom pri reakcii 
s vodou vytvorí hasené vápno schopné tuhnúť v prítomnosti 
vzduchu.

Ďalší podobný nález podlahy chatrče pochádza zo srbských 
brehov Dunaja z roku 5600 p. n. l.

Nálezisko Lepensky Vir pri Dunaji v Srbsku z roku cca 5600 p. n. l.

História betónu neskôr pokračuje v Egyptskej ríši cez jed-
nu z najspornejších hypotéz, ktorú sa zatiaľ nepodarilo potvr-
diť ani vyvrátiť. Je ňou využitie primitívneho betónu pri  
výstavbe pyramíd v rokoch 3600 – 2000 p. n. l. Autorom 
a veľkým zástancom tejto teórie je Dr. Davidovits, ktorý pri-
šiel s myšlienkou, že obrovské bloky pyramíd neboli ťahané 
a dvíhané neuveriteľnými mechanizmami ani technológiou 
mimozemskej civilizácie, ale že boli jednoducho odlievané 
do debnenia. Problémom tohto sporu je najmä mystifikácia 
pyramíd, ktorá dodnes láka množstvo turistov, a tak egyptská 
vláda nepovoľuje uskutočniť pár vrtov, ktoré by mohli potvr-
diť alebo vyvrátiť túto hypotézu. Napredovaniu bráni aj skep-
tický prístup historikov, ktorí by museli uznať, že všetky ich 

história betónu
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Prvé využitie hmoty schopnej tuhnúť aj pod vodou (teda 
tzv. hydraulické spojivo) sa datuje do roku 500 p. n. l. pri vý-
stavbe vodných nádrží objemu 600 m3 v Grécku na ostrove 
Rodos. Pri výrobe tohto betónu sa už využívala ako prímes 
vápna vulkanická pôda z gréckej kolónie Dikearchia (Pozuo-
li) z oblasti Talianska.

Takáto zmes sa neskôr dostala až do Rímskej ríše, kde sa 
o nej zmieňuje Vitruvius vo svojej knihe De architectura. Ri-
mania neskôr technológiu betónu podstatne zdokonalili 
a zhotovili z neho mnohé pôsobivé stavby stojace dodnes. 
Jednou z nich, kde technológiu po materiálnej, ale aj statickej 
stránke doviedli do dokonalosti, je Pantheon v Ríme. Pri vý-
stavbe použili kamenivo s rôznou hustotou, pričom najťažšie 
kamenivo je použité na spodku kupoly a najľahšie pri jej vr-
chole. S výškou sa tiež mení hrúbka steny kupoly z 6,4 metra 
na 1,2 metra.

Pantheon

Obrovský rozmach betónu v čase Rímskej ríše neskôr vy-
striedalo obdobie takmer úplného zaniknutia technológie až 
po jej znovuobjavenie v 18. storočí. Dodnes nie je známa 
žiadna teória, ktorá by dostatočne uspokojivo vysvetlila, ako 
k tomuto zániku došlo, no jedna z najrealistickejších teórií 
hovorí o tom, že receptúra betónu bola niečo ako obchodné 
tajomstvo, ktoré poznalo len zopár rímskych staviteľov, ktorí 
po rozpade Rímskej ríše stratili svoje uplatnenie a receptúra 
zanikla spolu s nimi. Ďalším dôvodom mohol byť aj fakt, že 
receptúra vyžadovala konkrétne suroviny nachádzajúce sa 
len v určitých oblastiach Rímskej ríše a ďalšie generácie stav-
bárov mali k nim po jej rozpade už len veľmi obmedzený prí-
stup. Obdobie temnoty tak prežila len jednoduchá vápenná 
malta.

Každopádne Vitruviova kniha čakala na svoje znovuobja-
venie až do roku 1414 a prvé vydanie aj s obnovenými obráz-
kami sa objavilo až v roku 
1511. Autorom tohto prvého 
ilustrovaného vydania bol fran-
tiškánsky mních Giovanni Gio-
condo (na obrázku vpravo), 
ktorý bol okrem iného aj skve-
lým staviteľom, a teda na roz-
diel od svojich kolegov, ktorí 
knihu preložili už pár rokov 
pred ním, až on pochopil jej 
podstatu a možnosti jej praktic-

kého využitia. Po dlhom čase tak betón, alebo skôr betónová 
malta, opäť uzrela svetlo sveta, no tentoraz len na veľmi krát-
ky čas. Giocondo využil okolo roku 1500 tieto poznatky pri 
výstavbe pilierov mosta Pont de Notre Dame v Paríži, no po 
jeho smrti k praktickému využitiu betónu nedošlo ďalších 
takmer 250 rokov. Hlavným dôvodom bol zrejme fakt, že me-
dzi bežných murárov a stavbárov tej doby sa tento latinský 
preklad Vitruviovej knihy jednoducho nedostal.

Dôležitú úlohu pri znovuobjavení betónu zohrala až kniha 
J. Moxona: Cvičenia z mechaniky, alebo doktrína praktických 
prác, ktorá vyšla v roku 1685 v angličtine a neskôr bola pre-
ložená do viacerých európskych jazykov. Moxon v tejto kni-
he opisuje rozdiel medzi betónom používaným v starom 
Ríme a maltami, ktoré sa využívali v tej dobe v Anglicku. Aj 
keď kniha neobsahovala priamo postup výroby rímskeho be-
tónu, bol v nej popis niektorých jeho vlastností a odkaz na 
Vitruviovu knihu.

Po dlhom čase znova objavil prvú maltu schopnú stvrdnúť 
pod vodou až J. Smeaton pri hľadaní vhodných materiálov na 
výstavbu majáka Eddystone v roku 1752, no keďže si ju ne-
dal patentovať, prvenstvo mu podobne ako Giocondovi for-
málne ušlo.

Smeatonov maják z roku 1752 – dnes je z neho už iba ruina 
vedľa nového majáka z roku 1882

K znovuzrodeniu betónu opäť prišlo až počas priemyselnej 
revolúcie, keď sa začalo čoraz viac ľudí pokúšať zbohatnúť 
vynájdením nových technológií.

Zmienka o špeciálnej rímskej malte v Moxonovej knihe 
viedla mnohých nadšencov k experimentovaniu s cieľom 
znovuobjaviť zabudnutú technológiu jej výroby. Prvý patent 
na výrobu hydraulického spojiva (malta, ktorá stvrdne aj vo 
vode) pod názvom stucco bol udelený v roku 1779 B. Higgin-
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sovi, ktorý využil niektoré poznatky práve z knihy De Archi
tectura. Týmto rokom začala nová doba kamenná. Nasledo-
valo množstvo ďalších patentov najrôznejších názvov ako 
napr. britský cement, prírodný cement, biele zlato a podobne, 
ktorých autormi boli Smeaton, Parker, Vicat a ďalší. Každý 
ďalší patent bol však len čiastočným vylepšením toho pred-
chádzajúceho a celková koncepcia výroby cementu ostala 
takmer nezmenená.

Prvý betónový most od čias Rímskej ríše bol postavený v roku 1816  
vo Francúzsku

Tieto prvé cementy sa vyrábali pri relatívne nízkych teplo-
tách a ich vlastnosti sa často výrazne menili podľa variability 
zloženia vstupných surovín (vápenec zmiešaný s ílom). Vý-
raznejší zlom nastal až v roku 1824, keď si J. Aspdin dal pa-
tentovať receptúru a výrobný postup na tzv. portlandský ce-
ment. 

Aspdin objavil receptúru a výrobný postup portlandského cementu 
doslova v kuchyni

Aspdin objavil receptúru a spôsob výroby vo svojej kuchy-
ni systémom pokus-omyl vychádzajúc z predošlých patentov. 
Jeho postup pozostával z presného dávkovania jednotlivých 
zložiek, ktoré sa po premiešaní vypaľovali pri vysokých tep-
lotách. Teplotu výpalu neskôr v roku 1840 zvýšil nad 1300 °C 
Aspdinov syn William (k podobnej teplote dospel neskôr aj 
I. C. Johnson). Práve vďaka tejto teplote mal tento druh ce-
mentu výrazne vyššie počiatočné pevnosti, čo umožnilo rých-
lejšiu výstavbu. Aspdin nazval svoj produkt podľa ostrova 
Portland, na ktorom sa ťažil kvalitný kameň farbou pripomí-
najúci zatvrdnutý cement. Kvalita tohto cementu a jeho vý-
razne lepšie vlastnosti aj napriek vyššej cene postupne vytla-
čili všetky ostatné druhy cementov z trhu. Ešte aj dnes je 
portlandský cement najpoužívanejším cementom sveta, aj 
keď samozrejme výrobný postup sa odvtedy podstatne vylep-

šil. Prvým inžinierom, ktorý použil portlandský cement, bol 
I. K. Brunnel v roku 1828 pri výstavbe tunela pod riekou 
Temža.

Ďalším významným krokom v histórii betónu bol prechod 
k vystuženému betónu. Dlho bol za vynálezcu vystuženého 
betónu považovaný záhradník J. Monier, ktorý si dal v roku 
1867 patentovať vystužený betón na výrobu kvetináčov, no 
prvá zmienka o využití betónu vystuženého oceľovými prút-
mi je už z roku 1830 a autorom prvého patentu na vystužené 
stropné dosky z roku 1854 je W. Wilkinson.

Wilkinsonov patent na vystužené betónové dosky

Monierov patent železobetónových kvetináčov

Monier však tiež čoskoro po patentovaní kvetináčov po-
chopil, že sa takýto druh železobetónu dá využiť aj na iné 
účely, a tak začali vznikať prvé železobetónové stavby stava-
né Monierovým a Wilkinsonovým systémom. Nastúpila éra 
železobetónu, ktorá potom v dvadsiatom storočí zmenila tvár 
moderného sveta na nepoznanie...

Peter Paulík

http://peterpaulik.blog.sme.sk/c/262308/Historia-betonu-
Cast-1-od-praveku-po-Rimsku-risu.html 

http://peterpaulik.blog.sme.sk/c/266613/Historia-betonu-
Cast-2-od-Rimskej-rise-po-Monierov-kvetinac.html
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V ďalších číslach časopisu nájdete

Výborný imitátor s krásnym
chvostom

Operence okolo nás

postavte si robotickú ponorku ii.
Zápasenie s vysokým tlakom

skvosty v rastlinnej ríši



Počas	školského	roka	2014/2015	vyjdú	tri	čísla	časopisu	Mla‑
dý	vedec.	Celoročné	predplatné	časopisu	je	vo	výške	4,05	€.	
K	objednávke	pripočítavame	poštovné	a	balné	podľa	nižšie	
uvedenej	 tabuľky.	 Pri	 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	jednot‑

livých	čísel	časopisu	alebo	chcete	získať	staršie	čísla	časopi‑
su,	uveďte	to	v	objednávke.	Požiadavky	na	zaslanie	starších	
čísel	budeme	riešiť	do	vypredania	zásob.	

Vyplnený	 objednávkový	 formulár	 nám	 zašlite	 na	 našu	
e‑mailovú adresu predplatne@mladyvedec.sk alebo poštou. 
Po	prijatí	objednávky	vám	e-mailom	zašleme	zálohovú	fak‑
túru.	Po	jej	uhradení	vám	spolu	s	prvým	objednaným	číslom	
časopisu	 príde	 vytlačená	 zúčtovacia	 faktúra.	V	 prípade,	 že	
požadujete	 tlačenú	 faktúru	 vopred,	 za	 jej	 zaslanie	 vám	bu‑
deme	účtovať	poplatok	za	poštovné	a	balné	vo	výške	1,2	€.
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 2014/2015

Počet kusov časopisu Poštovné a balné spolu za 3 čísla
1  –  4 5,10	€
5  –  8 7,10	€

  9  –  17 10,80	€
18  –  43 14,40	€
44  –  88 16,80	€

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	1,2	€).
 Počet kusov:...........................................................	Podpis:  ...............................................................

7. ročník fotografickej súťaže
Aj	tento	rok	vyhlasujeme	fotografickú	súťaž	pre	čitateľov	ča‑
sopisu	Mladý	vedec.	Môžete	súťažiť	v	dvoch	súťažných	ka‑
tegóriách	–	Mladí	vedci	na	cestách	a	Voľná	tvorba.	V	prvej	
kategórii	 budú	 súťažiť	 fotografie,	 na	 ktorých	 budete	 spolu	
s	časopisom	alebo	tričkom	Mladý	vedec.	V	druhej	kategórii	
môžete	súťažiť	s	ľubovoľnou	vlastnou	fotografiou.
Súťaže	sa	môže	zúčastniť	každý	čitateľ	časopisu	Mladý	ve‑

dec	bez	ohľadu	na	svoj	vek.	Do	jednej	kategórie	môže	jed‑
na	osoba	zaslať	maximálne	päť	fotografií.	Zapojením	sa	do	
súťaže	 súhlasíte	 so	zverejnením	svojich	 fotografií	na	 strán‑
kach	časopisu	Mladý	vedec	a	na	webových	stránkach	časopi‑
su www.mladyvedec.sk bez nároku na honorár.

Svoje	fotografie	v	rozlíšení	minimálne	1024	x	768	bodov	
nám zasielajte do 12. septembra 2014 e‑mailom na našu ad‑
resu fotosutaz@mladyvedec.sk.
Ku	 každej	 zasiela‑

nej	 fotografii	 pripojte	
jej	 názov,	 meno	 au‑
tora a kontaktné úda‑
je. V prípade akých‑
koľvek	 otázok	 nás	
kontaktujte na vyššie 
uvedenej e‑mailovej 
adrese.


