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Milí	čitatelia!

Po prázdninovej prestávke sme tu opäť s časopisom Mladý 
vedec. Naša žiadosť o dotáciu Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky na vydávanie perio-
dickej tlače bola opäť úspešná, a tak vám ponúkame časopis 
za nezmenenú cenu – rovnakú ako v predchádzajúcom škol-
skom roku. 

Počas prázdnin ste nám posielali svoje fotografie do 7. roč-
níka fotografickej súťaže. Dôkladne sme ich posúdili a vý-
sledky nášho hodnotenia nájdete v strede časopisu. Víťaznou 
fotografiou v kategórii Voľná tvorba sa stala fotografia Petry 
Kubačkovej s názvom Som nabitá, ktorú nájdete na titulnej 
strane časopisu.

No a čo nájdete vo vnútri tohto čísla časopisu? Začíname 
pokračovaním seriálu Postavte si robotickú ponorku – obsa-
hom tohto pokračovania je zápasenie s vysokým tlakom. Tí 
najšikovnejší si už budú môcť po prečítaní tohto čísla zostro-
jiť ponorku, ktorá dokáže snímať podvodný svet. Technicky 
ladený je aj druhý článok – Unikátne vzdúvadlo – Falkirkské 
koleso, ktorý sa venuje zaujímavému technickému zariadeniu 
na premiestňovanie lodí medzi dvoma vodnými kanálmi. 

V tomto školskom roku sa nám podarilo nadviazať spolu-
prácu s viacerými organizáciami, ktoré sa venujú popularizá-
cii vedy a techniky a organizovaniu zaujímavých aktivít pre 
žiakov základných a stredných škôl. Postupne sa s nimi bude-
te môcť oboznámiť na stránkach nášho časopisu. Prvým 
podu jatím, ktorého sme sa v tomto školskom roku zúčastnili, 
bola medzinárodná prehliadka Expo Sciences Europe v Žili-
ne. Druhým podujatím bola Noc výskumníkov v Bratislave. 
Z oboch podujatí vám prinášame aj krátke reportáže. 

V tomto čísle vám prinášame aj pozvánku na Týždeň vedy 
a techniky na Slovensku. Toto podujatie má celoslovenský 
charakter a možno nájdete zaujímavú akciu aj vo svojom 
okolí. Budeme radi, ak nám zašlete krátku reportáž z poduja-
tí, ktorých sa zúčastníte.

Naše tradičné biologické seriály o rastlinách a operencoch 
okolo nás a skvostoch v rastlinnej ríši sa v tomto čísle venujú 
páperníku pošvatému, margaréte bielej a lastovičke domovej.   
O tom, ako a prečo niektoré dinosaury dostali prezývku 
„pštrosie dinosaury“, sa zaoberá článok Rýchli ako pštros. 
Veľmi aktuálny je v tomto ročnom období aj článok Ako dr-
žia stromy diétu. Ak sa rozhodnete vyskúšať si experiment 
uvedený v tomto článku, pošlite nám jeho dokumentáciu 
a zverejníme ho na našom webe.

Článkom Yosemitský národný park sa presunieme do Spo-
jených štátov amerických a priblížime si jeden z ich národ-
ných parkov. V bridžovom seriáli sa naučíte, ako vám môže 
niekedy pomôcť klamlivá zohrávka pri plnení vydražených 
záväzkov. Osobnosťou tohto čísla časopisu je James Clerk 
Maxwell, autor štyroch rovníc opisujúcich elektromagnetic-
ké javy. Ako každý rok, aj tento rok vám prinášame zadania 
našej korešpondenčnej súťaže a korešpondenčnej súťaže ča-
sopisu MATMIX.

Verím, že si zo širokej ponuky článkov v časopise vyberie-
te a strávite s ním príjemné chvíle.

Martin Hriňák
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Článkom Postavte si robotickú ponorku I. − Od prvých poku-
sov k hľadaniu Titaniku v minulom čísle časopisu začal seri-
ál, v ktorom si krok za krokom postavíme robota s kamerou 
a pohonom s ponorom až do hĺbky sto metrov pod vodnou 
hladinou. V tomto článku vyrobíme najdôležitejšiu časť ro-
bota − vodotesnú kameru prenášajúcu obraz v reálnom čase 
a dva reflektory s vlastným zdrojom napätia. Tento čiastkový 
produkt už môžeme samostatne použiť na nahliadnutie do da-
nej hĺbky. V zápase proti vysokému tlaku sa naučíme také 
zručnosti, ako je použitie epoxidovej živice, izolovanie vodi-
čov či správne spracovanie a lepenie akrylu. Rovnaké osved-
čené metódy používajú aj profesionáli pri stavbe hlbokomor-
ských výskumných ponoriek.

Zapojenie kamery

Základným výberom je buď analógová, alebo digitálna ka-
mera. Na jednej strane sa ponúkajú digitálne IP kamery 
a webkamery. Pri použití IP kamery možno prenášať signál 
cez internetový (UTP) kábel na vzdialenosť približne sto 
metrov. Webkamery majú USB kábel a ten môže byť podľa 
normy dlhý maximálne päť metrov. Mnohé robotické projek-
ty (nielen ponorkové) používajú webkameru zapojenú do mi-
niatúrneho počítača a nahrané video sa potom prenáša cez  
internetový kábel alebo wi-fi. 

Aspoň na začiatku sa budeme snažiť vyhnúť hlbším znalos-
tiam a programovaniu, no pre záujemcov, ktorí už majú skú-
senosti s minipočítačmi, ako sú pcDuino, BeagleBone, 
Raspberry Pi, Cubieboard alebo Udoo, dáme tip implemento-
vaný v podobných projektoch: linuxová utilita mjpg-streamer 
vezme vstup z webkamery a video posiela v reálnom čase cez 
http protokol, takže ho možno zobraziť v internetovom pre-
hliadači.

V tomto článku použijeme najjednoduchší prístup a použi-
jeme dostupnú analógovú kameru so senzorom CMOS.

Kamerový modul má tri vodiče: červený (kladný pól zdroja), 
čierny (zem) a žltý (výstup do stredu koaxiálneho kábla)

Tento kamerový modul neposkytuje rozlíšenie full HD, dá 
sa však ľahko nahradiť kvalitnou kamerou pre modelárske 
helikoptéry s možnosťou analógového výstupu a súčasného 
nahrávania na SD kartu. Na prenos obrazu použijeme ľahký 
koaxiálny kábel s označením RG174. Keďže video chceme 
sledovať v teréne (pri brehu jazera alebo na loďke), monitor 
je nepraktický, pretože k nemu potrebujeme zdroj. Vďaka 
existujúcemu videoadaptéru do USB, ku ktorému je pribale-
ný softvér, môžeme prekonvertovať signál z koaxiálneho 

kábla a zobraziť na notebooku. Softvér umožní aj nahrávanie 
videa alebo ukladanie fotiek. Dôležité je, aby bol adaptér 
kompatibilný s videoformátom kamery, čo je buď NTSC 
(americký formát), alebo PAL (európsky formát). Väčšina 
adaptérov podporuje oba formáty.

Videoadaptér môže mať niekoľko farebne rozlíšených vstupov, 
nás zaujíma iba žltý

Tieto veci je najvýhodnejšie kupovať na internete od čín-
skych obchodníkov. Kamera stojí asi 20 eur, kábel 70 centov 
za meter a lacný videoadaptér do 6 eur. Poštovné často býva 
zadarmo. Takto vyzerá schéma zapojenia:

Ďalej potrebujeme výkonný zdroj, ktorý zvládne napájať 
nielen kameru, ale aj reflektory a tri motory, takže prúd počí-
tame rádovo v ampéroch a kapacitu v ampérhodinách. Na 
tento účel sa ideálne hodia lítiové batérie, aké používajú mo-
delári. Hoci LiPo batérie sú najmenej bezpečné, pretože pri 
neštandardnom zaobchádzaní môžu vybuchnúť alebo vznie-
tiť sa, získali si obľubu u modelárov pre ich výkon a kapaci-
tu v malých rozmeroch. Vhodnejším výberom môžu byť LiFe 
batérie, ktoré sú porovnateľné a o niečo bezpečnejšie. Ak sa 
však voda pod vysokým tlakom dostane k batérii, tento stret 
bude zničujúci v každom prípade. Môžeme použiť batériu 
LiPo 3S, čo sú tri články s nominálnym napätím 3,7 V zapo-
jené v sérii, teda spolu 11,1 V. Pri plnom nabití môže napätie 
presiahnuť 12 V. Pri batérii LiFe 3S je celkové napätie trikrát 
3,2 V, teda 9,6 V. Napätie batérie nesmie klesnúť pod 80 % 
nominálneho napätia, inak hrozí jej trvalé poškodenie. Preto 
do ovládača ponorky zabudujeme alarm, aby nás včas varo-
val pred vybitím batérie.

Treba dávať pozor aj na to, aké vstupné napätie pre kameru 
udáva jej výrobca. Nami použitá kamera má široký rozsah  
6 až 20 V, takže ju môžeme priamo pripojiť na zdroj. Pokiaľ 
však výrobca uvedie napríklad 5 V, treba medzi kameru 
a zdroj vložiť napäťový regulátor. Jeho zapojenie si ukážeme 
pri reflektoroch. Na nasledujúcej fotografii je skúšobné zapo-
jenie kamery, batérie, koaxiálneho kábla a USB adaptéra. 
Softvér k adaptéru by mal zobraziť video v reálnom čase bez 
pozorovateľného oneskorenia.

Postavte si robotickú Ponorku ii.
ZáPasenie s vysokým tlakom
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Zapojenie osvetlenia

O osvetlenie pod vodou sa postarajú dve vysokosvietivé LED 
diódy s označením Cree XM-L T6, ktoré sa bežne používajú 
v bleskoch mobilov a potápačských reflektoroch. Vyrábajú sa 
spolu s pasívnym chladičom.

Kým kamera a zdroj budú vodotesne uzavreté v pevnom 
priehľadnom obale − akrylovej rúre, reflektory budú umiest-
nené vo vode napravo a naľavo od kamery. Dajú sa umiestniť 
aj vnútri obalu, no kvalita obrazu by bola narušená jednak od-
razom svetla od vnútorného povrchu rúry a jednak priamym 
osvetlením objektu pred kamerou. Hoci niektoré roboty sú 
navrhnuté takto, profesionálne modely majú reflektory ďale-
ko od kamery a natočené pod istým uhlom. Ako sme spome-
nuli v minulom článku, rozptýlené častice vo vode vytvárajú 
pri osvetlení hviezdnu oblohu a tento efekt sa dá obmedziť 
vhodným nasmerovaním reflektorov.

Ak osvetlíme objekt pod 45-stupňovým uhlom, odraz od rozptýlených 
častíc takmer nevidno

Na nasledujúcom obrázku je znázornená schéma zapojenia 
kamery vrátane osvetlenia:

Na ľavej strane schémy je všetko, čo sa má nachádzať vnút-
ri rúry, teda kamera, batéria a napäťový regulátor. Súčiastky 
na pravej strane schémy vyznačenej modrou farbou budú 
mimo rúry vo vode, t. j. spínač, dve LED diódy a dva rezisto-
ry. Vidíme, že cez steny vodotesného obalu potrebujeme pre-
vŕtať koaxiálny kábel a štyri vodiče. Mimo obalu vedú aj oba 
póly zdroja, takže nabíjanie zdroja je vyriešené bez toho, aby 
sme obal otvárali. V takom prípade treba nabíjať najviac po-
lovičným prúdom, ako býva napísané na zdroji, aby sa zdroj 
neprehrial. Pravidlo nabíjať na bezpečnom, nehorľavom 
mieste platí vždy pre nabíjanie LiPo batérií. Nabíjanie iných 
typov batérií, ako napríklad olovených, môže byť zradné, 
pretože počas ich nabíjania sa uvoľňuje explozívny plyn vo-
dík, ktorý z ponorky urobí bombu.

Napäťový regulátor konvertuje príliš vysoké napätie zdroja 
na 3,3 V a v kombinácii s rezistorom limituje prúd prechádza-
júci LED diódou. Pri plnom prúde by LED dióda zhorela. 
Štandardnejším riešením pre vysokosvietivé LED diódy je 
špeciálny ovládač, čo je komplexnejší plošný spoj. Hodnotu 
rezistora R zvolíme niekde medzi 1,5 Ω a 4,7 Ω. Čím menšia 
hodnota odporu rezistora, tým vyšší prúd a tým silnejšie LED 
dióda svieti. Podľa testov sa pri hodnote 4,7 Ω LED dióda ani 
nezohrieva, avšak pri hodnote 1,5 Ω páli na dotyk, čím sa zni-
žuje jej životnosť. Pre dlhšie testovanie na vzduchu sa preto 
odporúča 4,7 Ω. Hoci výrobca udáva maximálny prúd až 3 A, 
čo sme dodržali, nemali by sme ju prehrievať.

Obal odolávajúci tlaku vody

Na materiál, z ktorého zostrojíme vodotesný obal, máme nie-
koľko prísnych požiadaviek. Potrebujeme priehľadný mate-
riál dobre odolávajúci tlaku a korózii, ktorý sa ľahko spracú-
va a vieme ho lacno zohnať. V tejto oblasti dominujú dvaja  
rivali: liaty akryl a polykarbonát, každý so svojimi výhodami 
a nevýhodami.
• Polykarbonát je odolnejší ako akryl, preto sa používa na 

výrobu nepriestrelného skla a obalov pre potápačské fotoa-
paráty.

• Akryl je niekoľkonásobne lacnejší a má priehľadnosť do-
konca lepšiu ako sklo, preto sa z neho vyrábajú akváriá. 
Špeciálne upravený polykarbonát s prijateľnou priehľad-
nosťou je drahý.

• Oba materiály sa ľahko poškriabu, ale existujú prípravky 
na ich opätovné vyleštenie.

• Na akryle sa časom vytvárajú mikroskopické praskliny, 
v dôsledku čoho pomaly stráca svoju pôvodnú pevnosť.

• Polykarbonát na slnku žltne a tým stráca priehľadnosť.
• Akryl možno jednoducho lepiť špeciálnym lepidlom, kto-

ré „zleje“ styčné plochy dohromady a vytvorí tak nerozde-
liteľný, dokonca neviditeľný spoj. Táto vlastnosť sa využí-
va pri lepení akvárií.
Použijeme rúru z liateho akrylu, pretože vyhráva cena, dob-

rá priehľadnosť a jednoduché lepenie. Dôležitý je pojem lia-
ty akryl a nie extrudovaný, pretože v dôsledku odlišného 
výrobného procesu má liaty akryl výrazne lepšie vlastnosti 
ako extrudovaný. Rúra bude z oboch strán uzavretá akrylový-
mi diskami.

Aby sme nemuseli testovať metódou pokus-omyl, použije-
me teoretický výpočet, aký maximálny vonkajší tlak vydrží 
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rúra a disky danej hrúbky. Nasledujúce vzorce dlhodobo 
úspešne používa Oceánografický inštitút Woods Hole:
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kde tdisk je hrúbka disku, t hrúbka rúry, ID vnútorný priemer 
rúry, OD vonkajší priemer rúry, p tlak vody v danej hĺbke 
a zvyšné premenné závisia od konkrétneho materiálu a mal 
by ich udávať výrobca: v je Poissonova konštanta, E je Youn-
gov modul a σ je medza pružnosti.

Vzorec (1) hovorí, ako hrubý musí byť disk, ktorý rúru uza-
tvára. Presnejšie, určuje minimálny pomer hrúbky disku tdisk 
a vnútorného priemeru rúry ID. Vzorce (2) a (3) hovoria, aká 
hrubá musí byť rúra, t. j. udávajú minimálny pomer hrúbky 
rúry t a vonkajšieho priemeru rúry OD. Tieto dva vzorce vy-
chádzajú z rôznych spôsobov, ako môže rúra pod tlakom sko-
labovať, a treba zobrať do úvahy ten, ktorý dáva väčší pomer.

Uvedené vzorce platia pre ľubovoľný materiál. Medzi naj-
používanejšie patria napríklad akryl, polykarbonát, hliník, 
nerezová oceľ a titán. Dosadíme bežné hodnoty liateho akry-
lu: v = 0,35, E = 27 600 bar, σ = 700 bar. Úmyselne sme zvo-
lili jednotky v baroch, aby sa nám ľahšie dosádzal tlak. 
Z predchádzajúceho článku vieme, že tlak rastie každých 
10 metrov pod vodou približne o jednu atmosféru alebo pri-
bližne jeden bar.

Hĺbka [m] p [bar] tdisk/ID (1) t/OD (2) t/OD (3)
10 1 0,021 0,025 0,00071

100 10 0,067 0,054 0,0072
150 15 0,082 0,062 0,01

Hodnoty kritických pomerov vypočítaných zo vzorcov (1), (2), (3)  
v závislosti od danej hĺbky

Ak by ste chceli pracovať s polykarbonátom alebo hliní-
kom, môžete urobiť podobný výpočet a zistíte, že rovnako 
hrubá rúra prežije väčšiu hĺbku.

V máji tohto roku sa v médiách rozšírila správa, že robotic-
ká ponorka Nereus v hodnote 8 miliónov dolárov patriaca 
Oceánografickému inštitútu Woods Hole „nevydržala praco-
vať pod vysokým tlakom a skolabovala“. Ako vodotesný obal 
v nej boli použité keramické rúry. Keramika je síce krehká pri 
nárazoch, ale omnoho lepšie odoláva tlaku ako akryl či poly-
karbonát. Vďaka tomu táto ponorka v minulosti dosiahla dno 
Mariánskej priekopy.

Tu si treba uvedomiť, že teória a prax sa môžu rozchádzať, 
a preto sa stanovuje bezpečná hĺbka ako maximálna teoretic-
ká hĺbka vydelená „bulharskou konštantou“ 1,5. Takže ak  
chceme dostať ponorku do hĺbky 100 metrov, pre istotu rátaj-
me s hĺbkou 150 metrov. Pri ponorkách s ľudskou posádkou 
sa vyžaduje ešte väčšia rezerva.

Krátke akrylové rúry a disky v malom množstve sú dostup-
nejšie u amerických obchodníkov a ich rozmery sa udávajú 
v palcoch a stopách. Na internete treba hľadať cast acrylic tu-

bing a cast acrylic disk. Použijeme rúru s hrúbkou 1/8″, vnú-
torným priemerom 1 3/4″, vonkajším priemerom 2″ a dĺžkou 
jedna stopa. Oba disky budú hrubé 1/4″ s vonkajším prieme-
rom 2 1/2″. Pomery vychádzajú takto:

t
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=

=

0 143

0 0625
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Tieto hodnoty sú väčšie ako hodnoty v tabuľke pre hĺbku 
150 metrov, takže si môžeme byť istí, že samotný materiál 
bezpečne vydrží hĺbku 100 metrov. Samozrejme, čím väčšie 
pomery rozmerov zvolíme, tým istejšie, no príliš hrubý akryl 
izoluje teplo a po pridaní elektroniky riadiacej motory môže 
byť vnútri pekelne horúco.

Rúru zatiaľ necháme v pôvodnej dĺžke a až po pridaní všet-
kej elektroniky ju môžeme skrátiť podľa potreby. Pre dobré 
tesnenie musíme oba okraje rúry upraviť. Najprv ich ručne 
ošmirgľujeme krúživým pohybom, aby po priložení disku ne-
vznikali viditeľné štrbiny. Potom ich vyleštíme drsnejšou 
stranou hubky na riad.

    
Okraje rúry pred a po ošmirgľovaní a vyleštení

Prvý disk prilepíme napevno lepidlom na akryl. Pozor, nie 
univerzálnym lepidlom, ale špeciálnym lepidlom určeným 
napríklad na lepenie akvárií, ktoré vytvorí dokonalý jednolia-
ty spoj (na internete sa dá nájsť ako acrylic cement).

Do druhého disku navŕtame jednu dieru pre koaxiálny ká-
bel a ďalšiu dieru pre zvyšné štyri vodiče. Hrúbka vodičov by 
mala zohľadňovať prúd, aký nimi bude prechádzať, aby ne-
prehoreli. Na reflektory sa hodí typ AWG24 (aký býva v in-
ternetových kábloch). Cez spínač pôjde vyšší prúd, prakticky 
do 10 ampérov, takže tam by sme zvolili hrubší typ AWG22. 
Diery by mali byť čo najmenšie, aby vodič tesne prešiel a rad-
šej blízko okraja ako uprostred disku. Každá diera totiž zni-
žuje pevnosť disku. Neskôr vyvŕtame dodatočné diery, keď 
budeme pridávať motory. Na tento účel sa osvedčila malá vŕ-
tačka na plošné spoje. Zvoľte nízke otáčky a chlaďte vŕtané 
miesto, pretože vrták sa môže do akrylu ľahko zataviť.

   

Na utesnenie dier poslúži mocný nástroj, ktorý ešte niekoľ-
kokrát použijeme − dvojzložková epoxidová živica, inak na-
zývaný aj zalievací epoxid. Pozor, nie dvojzložkové epoxido-
vé lepidlo (po anglicky epoxy glue). Zalievací epoxid (po 
anglicky epoxy adhesive) pozostáva z dvoch látok, ktoré po 
zmiešaní zreagujú na pevnú hmotu. V závislosti od produktu 
je doba spracovania minúty až hodiny a úplne stvrdnutie  
nastáva po 24 hodinách až niekoľkých dňoch. Na obrázku je 
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použitý produkt Hysol E-120HP s pištoľou pre pohodlné 
miešanie zložiek a nanášanie.

Oblasť okolo vodičov ohraničíme lepiacou páskou, aby sa 
epoxid neroztiekol. Vodiče okrem koaxiálneho kábla pred za-
liatím trochu odizolujeme, pretože izolácia vytvára tunel, cez 
ktorý môže preniknúť voda pod tlakom. Ak použijete viac-
vláknový vodič, treba ho rozstrihnúť a naspäť spájkovať, 
skrátka zabrániť možnosti, aby voda pretiekla cez vzduchový 
tunel. Vodiče prilepíme sekundovým lepidlom k povrchu dis-
ku, aby sa pri zalievaní nehýbali a zároveň sa zlepšilo tesne-
nie epoxidom.

   

Komponenty provizórne uložíme vnútri rúry, prípadne ich 
zaistíme lepiacou páskou. Neskôr totiž budeme pridávať ďal-
šiu elektroniku na riadenie motorov. Druhý disk nechceme 
k rúre prilepiť napevno. Štandardným riešením, ako utesniť 
uzatvárateľný poklop, je tesniaci krúžok (silikónový O-krú-
žok), no vyžaduje drážku na mieru s vysokou presnosťou, 
ktorá je dosiahnuteľná laserom alebo CNC strojom. Toto je 
najkritickejšia časť ponorky a jej zlyhanie býva častou príči-
nou zatopenia. Keďže chceme niečo jednoduché, čo bude od 
začiatku spoľahlivo fungovať, disk prilepíme na rúru silikó-
novým lepidlom, aké sa používa na tesnenie okolo umývadla 
alebo sprchovacieho kúta. Vyrába sa v dvoch prevedeniach 
− priesvitné a biele. Biele je spravidla pevnejšie a pre náš účel 
spoľahlivejšie. Je to kompromis, pretože lepidlo schne 24 ho-
dín a ak chceme elektroniku vnútri obalu zmeniť alebo opra-
viť, disk musíme silným ťahom odlepiť a potom znovu prile-
piť. V ďalšom článku si povieme možnosti, ako vylepšiť túto 
časť ponorky.

Všimnite si, že sme dvakrát dodržali pravidlo z minulého 
článku, aby tlak pôsobil v náš prospech. Vrstva silikónového 
lepidla, ktorou je poklop prilepený k rúre, sa pod vodou stlá-
ča a ešte účinnejšie tesní. Ďalej vodiče sme zaliali epoxidom 
zvonka poklopu a nie zvnútra. V opačnom prípade by sa tlak 
vody snažil vrstvu epoxidu odtlačiť. Zároveň časti vodičov 
prilepené sekundovým lepidlom sú stláčané medzi diskom 
a epoxidom, čím sa zvyšuje účinnosť tesnenia epoxidu.

Izolácia	vonkajších	komponentov

Kým elektronika vnútri rúry je chránená pred stykom s vo-
dou, musíme myslieť na odizolované kontakty vo vode. 
Zvlášť v slanej vode sa vyšantí elektrolytická korózia, ktorá 
spôsobí skrat alebo rozpúšťanie kontaktov.

Spínač môže zostať zaplavený vodou, pokiaľ ho zapneme 
predtým, ako robota ponoríme do vody. Pokiaľ cez spínač 
plynule prechádza prúd, efekt elektrolytickej korózie je malý, 
hoci nie úplne zanedbateľný. Jednoduchšie riešenie, ako raz 
za čas vymeniť spínač, sa neponúka.

Naopak, kontakty LED diód tvoria dve elektródy vo vode 
blízko vedľa seba, a tak môžeme očakávať rýchlu koróziu až 
skrat. Každú LED spolu s rezistorom umiestnime do kovové-
ho vrchnáka od fľaše a zalejeme epoxidom tak, aby elektric-
ké kontakty boli pokryté, ale samotná LED dióda vytŕčala 
(pri použití priehľadného epoxidu nemusí). Dôležité je zvoliť 
kovový vrchnák dobre odvádzajúci teplo a nie plastový.

    
Zalievanie LED diódy epoxidom a hotový reflektor  

po stvrdnutí epoxidu

Vodiče z reflektorov potrebujeme navzájom pospájať a na 
tomto mieste sa naučíme fintu, ako vyrobiť dokonale vodo-
tesnú izoláciu. Dva vodiče navzájom spájkujeme ako na ob-
rázku, na spoj nanesieme epoxid a navlečieme vodotesnú sťa-
hovaciu bužírku. Keď bužírku zahrejeme spájkovačkou alebo 
teplovzdušnou pištoľou, stiahne sa a vytlačí prebytočný epo-
xid. Niekedy je samotná bužírka dostatočne dobrou izolá-
ciou, ale úlohou epoxidu je vyplniť vzduchové medzery pod 
ňou a prípadné póry.

    
Rovnakým spôsobom prispájkujeme dodatočné vodiče ve-

dúce ku kladnému a zápornému pólu batérie, aby sme ju 
mohli nabíjať bez nutnosti otvárať vodotesný poklop. Odizo-
lované konce týchto vodičov zaistíme sťahovacou bužírkou, 
ktorú pri nabíjaní vymeníme.

Takto vyzerá finálna konštrukcia ponornej kamery s osvetlením

Tento návrh je originálny, inšpirovaný mnohými zahranič-
nými študentskými projektmi a nápadmi na diskusných fó-
rach a vyvinutý špeciálne pre tento článok − za krátky čas vy-
robiť robotickú ponorku len s modelárskymi zručnosťami 
a minimálnymi skúsenosťami. V ďalšom článku sa pustíme 
do úpravy modelárskych motorov, ich riadenia a dokončíme 
celú konštrukciu. Výsledok bude otestovaný v oceáne, čo si 
budete môcť pozrieť na videu.

Andrej Osuský
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Od roku 2002 je blízko mesta Falkirk v prevádzke unikátne 
zariadenie, ktoré umožňuje lodiam prekonať tento výškový 
rozdiel naraz. V mieste spájania kanálov je kolmo na ne po-
stavené otáčajúce sa zariadenie – tzv. Falkirkské koleso – 
s dvoma protiľahlými ramenami. Zhora sa voda privádza ak-
vaduktom, v dolnej časti potom plavebný kanál vedie kraji-
nou. Na každom ramene je umiestená nádrž, do ktorej sa 
zmestí 300 ton vody. Ak sú nádrže v dolnej a hornej polohe, 
môžu do nich vplávať lode. Potom sa vráta nádrží uzavrú, ra-
mená sa otočia o 180°, vráta nádrží sa otvoria a lode vypláva-
jú ďalej v príslušnej časti prieplavu. Pretože je celé pohybli-
vé zariadenie s hmotnosťou 1 300 ton vyvážené, na jeho  
otáčavý pohon sa spotrebuje minimum energie – len na pre-
konanie trenia v osi a ozubených kolesách. Preto na jeho pre-
vádzku postačujú motory s výkonom len 22,5 kW. Otočenie 
trvá asi 10 minút a tým je prekonaný celý výškový rozdiel 
medzi kanálmi.

Ponúka sa nám hneď otázka, či je možné prepraviť iba jed-
nu loď týmto kolesom pri nevyvážených ramenách. Tu bude-
me potrebovať niekoľko fyzikálnych poznatkov. Môžeme za-
čať napríklad nasledujúcim pokusom: Postavte tanier s vodou 
na veľmi tenkú tyčku (už toto nie je vôbec jednoduché) a na 
hladinu položte takú mištičku, aby plávala. Do misky môžete 
ukladať ľubovoľné závažia (ale také, aby mištička stále plá-
vala) a pohybovať s ňou po hladine. Neprevrhne sa tanier, ak 
sa dostane mištička mimo stredu taniera? Tanier sa však ne-

Pri potulkách Škótskom môžeme okrem krásnej prírody uvi-
dieť i nejednu technickú zaujímavosť. Mimo zvyčajného zá-
ujmu turistov sa nachádza dômyselné technické zariadenie, 
ktoré na vzdialenosti asi 50 metrov umožňuje na vodnom ka-
náli prekonať prevýšenie približne 25 metrov.

Škótske mestá Glasgow a Edinburgh sú od roku 1790 spo-
jené vodnou cestou dlhou asi 60 kilometrov. Realizácia pro-
jektu Johna Smeatona umožnila spojiť ústie rieky Clyde na 
západnom pobreží Škótska s riekou Forth ústiacou do mora 
na východe. Vzhľadom na to, že medzi mestami je zvlnená 
krajina, bol prieplav pôvodne vybavený 38 vzdúvadlami a na 
ceste sa nachádzalo 25 akvaduktov. Je samozrejmé, že plavba 
nebola plynulá, a teda časovo veľmi náročná. Vtedy sa však 
zase tak veľmi neponáhľali. Plavebnú cestu tvoria dva kaná-
ly Forth and Clyde Canal a Union Canal, medzi ktorými sa 
musí prekonať výškový rozdiel približne 25 metrov. 

unikátne vZdúvadlo – Falkirkské koleso

Technika

Hraničná poloha Falkirkského kolesa – obe nádrže obsahujú len vodu

Akvadukt privádzajúci vodu ku kolesu

Koleso v činnosti
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prevrhne, nech akokoľvek posúvame plávajúcu mištičku po 
vode. Tiaž plávajúceho telesa je totiž taká istá ako tiaž vody, 
ktorá má objem ponorenej časti plávajúceho telesa. To je dô-
sledok Archimedovho zákona. To znamená, že tanier so 
všetkými plávajúcimi telesami sa správa tak, ako keby v ňom 
bola iba voda. A teraz sa vráťme od nášho taniera k Falkirk-
skému kolesu. Ak bude v oboch nádržiach rovnaká výška 
vody (plné nádrže), budú rovnako ťažké. Rovnako ťažké ale 
budú aj vtedy, keď bude v jednej z nich plávať loď. Tá vytla-
čí cez okraj nádrže toľko vody, aká je tiaž lode. Takže toto za-
ujímavé vzdúvadlo sa bude môcť otáčať stále rovnakou silou 
bez ohľadu na lode v nádržiach. 

Model celého zariadenia v informačnom stredisku

Tanier s vodou a plávajúcim telesom

Páperník	pošvatý

Latinsky sa táto rastlina volá Eriophorum vaginatum. V rám-
ci botanického systému je zaradená medzi krytosemenné jed-
noklíčnolistové rastliny do radu ľaliotvaré (Liliales) a v rám-
ci neho do čeľade šachorovité (Cyperaceae). 

Patrí k trvácim druhom, obdobie vegetačného pokoja pretr-
váva trsovitým podzemkom. Z podzemku vyrastá priama 
stonka vysoká 30 až 70 cm, ktorá je v hornej časti trojhranná. 
Stonka je na báze výrazne pošvatá, čo sa odrazilo i v druho-
vom názve tejto rastliny. Na jej vrchole sa nachádza súkvetie 
klas zložené zo striebrobielych chĺpkov, ktoré sa postupne 
predlžujú a tvoria chumáče dlhé asi dva centimetre. 

Kvitne od marca do júna. Po odkvitnutí z kvetov vznikajú 
suché nepukavé plody nažky so zobáčikom. Plody rozširuje 
vietor a voda.

Patrí medzi glaciálne relikty – je pozostatkom doby ľado-
vej. Rastie v severnom miernom pásme pospolito na rašeli-
niskách a v lesných mokrinách od pahorkatín až po alpínsky 
stupeň. V minulosti bol na vhodných stanovištiach rozšírený 
po celom území Slovenska. Jeho stanovištia však ubudli 
a v súčasnosti patrí k pomerne zriedkavým druhom (fotogra-
fia vpravo ho zachytáva vo Vysokých Tatrách). Preto je pod-
ľa súčasnej legislatívy zaradený k chráneným druhom ná-
rodného významu. Spoločenská hodnota jedného jedinca 
predstavuje 49,79 €. Je tiež súčasťou Červeného zoznamu 
ohrozených rastlín Slovenska, kde je zaradený do kategórie 
zraniteľný. 

Danica Božová
Fotografia: Vladimír Boža st.

skvosty v rastlinnej ríši

Pre turistov, ktorí nemajú v láske kopce, je pozdĺž kanálu 
vybudovaná pekná cestička. Pre návštevníkov, ktorí nemajú  
v láske dážď (častý), je v informačnom stredisku pripravený 
pekný model celého zariadenia.

František Jáchim

Technika Biológia
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Yosemitský národný park patrí k najstarším národným par-
kom v USA. Bol založený 1. októbra 1890 (najstarší národný 
park na svete, Yellowstonský, bol založený v roku 1872, teda 
len o 18 rokov skôr) a v roku 1984 bol zaradený do zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO. Nachádza sa v pohorí Sierra 
Nevada v štáte Kalifornia a jeho rozloha je 3026 km2. Nad-
morská výška parku sa pohybuje od 600 až po takmer 
4000 metrov nad morom (najvyšší vrch je Mount Lyell s nad-
morskou výškou 3997 m) a zahŕňa päť hlavných vegetačných 
pásiem (pásmo podhorských lesov, nižšie a vyššie horské 
pásmo, subalpínske a alpínske pásmo). Park sa preslávil naj-
mä vďaka nádherným prírodným scenériám, majestátnym 
žulovým útvarom, obrovským sekvojovcom a množstvom 
vodopádov, z ktorých mnohé patria k najvyšším na svete. Po-
čas doby ľadovej bolo územie parku viackrát zaľadnené. Od-
haduje sa, že hrúbka ľadu dosahovala v niektorých miestach 
až 1200 m. Pohyb ľadovcov formoval hlboké údolia v tvare 
U a strmé skalnaté vrchy s hladkým povrchom. Národný park 
navštívi ročne viac ako 3,5 milióna ľudí, avšak väčšina z nich 
sa koncentruje na relatívne malej ploche Yosemitského údo-
lia (približne 18 km2).

Yosemitské údolie

Toto 13 km dlhé údolie obklopené zvislými skalnými stenami 
je srdcom národného parku. Jeho os tvorí rieka Merced. Na-
chádza sa tu návštevnícke centrum s kinom, viacero reštaurá-
cií a obchodov so suvenírmi a niekoľko kempov. Tie zvyknú 
byť väčšinou plne obsadené, preto sa odporúča rezervovať si 
miesto už niekoľko mesiacov dopredu. V údolí jazdia dve 
bezplatné kyvadlové autobusové linky pre turistov. 

Do údolia padajú najvyššie vodopády v Severnej Amerike 
– Yosemitské vodopády. Ich celková výška je 739 m a sklada-
jú sa z viacerých kaskád. Najvyššia z nich, Horný Yosemitský 
vodopád, meria 436 m. V letných mesiacoch tieto vodopády 
vysychajú.

Yosemitské vodopády a rieka Merced

El Capitan

V západnej časti Yosemitského údolia sa nachádza žulový 
monolit El Capitan. Táto 900 metrov vysoká skalná stena je 
magnetom pre horolezcov z celého sveta. Prvý, komu sa po-

darilo stenu zdolať, bol Warren Harding v roku 1958. V tých 
časoch trval výstup niekoľko dní. Súčasný rýchlostný rekord 
(z júna 2012) je len 2 h 23 min 46 s a jeho držiteľmi sú Alex 
Honnold a Hans Florine.

El Capitan je tiež obľúbeným miestom basejumperov, 
avšak vedenie parku zoskoky zakázalo kvôli viacerým smr-
teľným nehodám. Napriek tomu sa občas konajú ilegálne 
protestné zoskoky. 

El Capitan

Half Dome

Táto ikona národného parku s nadmorskou výškou 2693 m sa 
týči do výšky 1444 m nad dnom údolia a púta pozornosť svo-
jím charakteristickým polkupolovitým tvarom.

Half Dome

Ešte v 70. rokoch 19. storočia bol jeho vrchol považovaný 
za „dokonale nedostupný“. V turistickom sprievodcovi z roku 
1868 sa písalo: „...na jeho vrchol nikdy nevkročí ľudská 
noha.“ Ako prvý pokoril tento vrchol George G. Anderson 
v roku 1875. V súčasnosti je Half Dome prístupný aj pre bež-
ných turistov bez horolezeckých skúseností vďaka zaistenej 
ceste (tzv. Cable Route), ktorá je tvorená dvojicou oceľových 
lán upevnených skrutkami ku skale. Od mája do októbra sú 
tieto laná vyzdvihnuté na rad kovových tyčí, počas zimy sú 
však zložené. Táto cesta zvykla byť najmä cez víkendy prepl-
nená, a tak sa na nej vedenie parku rozhodlo od roku 2010 re-
gulovať počet turistov. V súčasnosti vydávajú každý deň 
prostredníctvom lotérie 300 povolení na výstup.

Geografia Geografia

yosemitský národný Park
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Turisti pri výstupe na Half Dome

Vodopády Vernal a Nevada

K najviac navštevovaným vodopádom patria vodopády Ver-
nal a Nevada na rieke Merced, ktoré ani v lete nevysychajú. 
Vodopád Vernal dostal svoje meno v roku 1851, keď ho tak 
pomenoval Lafayette Bunnell, člen batalionu Mariposa, kto-
rý tvorili prví neindiáni, ktorí vstúpili do Yosemitského údo-
lia (v angličtine znamená vernal jarný). Pôvodné indiánske 
meno tohto vodopádu bolo Yan-o-pah (Malý oblak).

Vodopád Vernal v máji (vľavo) a v auguste (vpravo)

Zaujímavým zážitkom je cesta k 96 metrov vysokému vo-
dopádu Vernal po tzv. hmlistom turistickom chodníku (Mist 
Trail). V jarných mesiacoch, keď je prietok v rieke Merced 
najväčší, sa padajúca voda triešti o dno údolia a malé kvapôč-
ky vytvárajú hustú „hmlu“, ktorá zahaľuje údolie v okolí vo-
dopádu. Turisti smerujúci k vrcholu tohto vodopádu vďaka 
tomu nezostanú suchí.

Turistický chodník pri vodopáde Vernal

O kúsok vyššie proti prúdu rieky Merced sa nachádza 
180 metrov vysoký vodopád Nevada. Jeho názov pochádza 
zo starého španielskeho slova nevada, ktoré znamená „snež-
ný“.

Vodopád Nevada

Glacier Point

Glacier Point s nadmorskou výškou 2199 m je považovaný za 
miesto s najkrajším výhľadom v národnom parku. Z Yosemit-
ského údolia je dostupný po tzv. štvormíľovom turistickom 
chodníku (Four Miles Trail) dlhom 7,4 km prekonávajúcom 
prevýšenie 980 m. V letných mesiacoch sa sem dá dostať aj 
autom. Návštevníkom sa odtiaľto naskytne nádherný výhľad 
nielen na celé Yosemitské údolie, ktoré majú ako na dlani 
priamo pod sebou, ale aj Half Dome z profilu, známe vodopá-
dy a vzdialenejšie územia parku.

Výhľad z Glacier Pointu – dominantou je Half Dome (v strede), 
vpravo vidno 180 m vysoký vodopád Nevada

Geografia Geografia
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Z 90 druhov cicavcov, ktoré možno nájsť v parku, spomeň-
me aspoň niektoré: pumy, líšky, rysy, veveričky, kuny, kojo-
ty, medvede, bobry, netopiere.

Veveričky v akcii

Miestne veveričky vôbec nie sú pla-
ché, neboja sa priblížiť k turistom aj na 
malú vzdialenosť. Aj napriek zákazu 
kŕmenia divých zvierat sa im zvyčajne 
nejaké zvyšky jedla ujdú. Niektoré ve-
veričky dokonca nemajú zábrany krad-
núť jedlo nepozorným turistom z odlo-
žených batohov.

K najohrozenejším druhom v parku patrí ovca hruborohá 
(Ovis canadensis sierrae). Začiatkom 20. storočia už bola po-
važovaná za vyhynutú, avšak v 80. rokoch bola prinavrátená 
do parku. Ďalší kopytník, ktorého naopak nie je problém 
stretnúť, je jeleník čiernochvostý.

Jeleník čiernochvostý (Odocoileus hemionus) ignorujúci 
okoloidúcich návštevníkov parku

Jediný druh medveďa, ktorý žije na území parku, je med-
veď baribal (Ursus americanus). Medveď grizly, hoci je vy-
obrazený na kalifornskej štátnej vlajke, už v súčasnosti v Ka-
lifornii vôbec nežije. Posledný grizly bol vraj zastrelený  
v auguste 1922 južne od Yosemitského národného parku.

Katarína Hriňáková, Martin Hriňák
Fotografie: autori, Wikipedia: Spencer Joplin (4), 

Markdr (6), Keystone View Co. (10) 

Sekvojovec	mamutí

Sekvojovce sú na území parku sústredené najmä v troch há-
joch: Tuolumnskom, Mercedskom a Mariposskom. V posled-
nom z nich sa nachádza najznámejší z miestnych sekvojov-
cov – strom známy pod menom Wawona. V roku 1881 doň 
vyhĺbili tunel dostatočne veľký na to, aby ním mohlo prejsť 
auto. Tento 69-metrový obor s priemerom kmeňa až 7,9 met-
ra sa stal vyhľadávanou atrakciou pre turistov. Avšak v roku 
1969 nevydržal nápor množstva snehu na svojich konároch 
a zrútil sa. Odhaduje sa, že sa dožil až 2300 rokov.

Strom Wawona v roku 1918 

Fauna v Yosemitskom národnom parku

Miestne husté jedľové lesy a alpínske lúky sú domovom ob-
rovského množstva živočíšnych druhov. Žije tu vyše 400 dru-
hov rôznych stavovcov. Spomedzi vtákov možno v parku po-
zorovať napríklad sokoly, orly, sovy, kapuciarky, sojky, ďatle 
a mnoho ďalších.

Kapuciarka diadémová (Cyanocitta stelleri)

Geografia
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Zadania	1.	série	súťažných	úloh

1. Aká je rozloha Yosemitského národného parku? (1 bod)

2. Akého veku sa dožil James Clerk Maxwell? (1 bod)

3. Kde sa uskutoční Festival vedeckých filmov 2014? (1 bod)

4. V ktorej krajine sa nachádza Falkirkské koleso? (1 bod)

5. Názov ktorého dinosaura môžeme preložiť ako „imitátor 
kuraťa“? (1 bod)

6. Aká je výška vrchu Mount Lyell? (1 bod)

7. Akú rýchlosť dosahoval ornitomimus pri behu? (1 bod)

8. Ktoré farbivo spôsobuje červené až fialové sfarbenie listov 
stromov? (1 bod)

9. Aký je latinský názov páperníka pošvatého? (2 body)

10. Ako vzniklo pomenovanie vodopádu Nevada v Yosemit-
skom národnom parku? (2 body)

11. Ako sa nazývajú nižšie uvedené rovnice? (2 body)

div rot rot divD H J D E B B= = + ∂
∂

= − ∂
∂

=ρ, , ,
t t

0

12. Aký organizmus sa skrýva pod latinským názvom Hirun-
do rustica? (2 body)

13. Ktorý druh medveďa sa vyskytuje v Yosemitskom národ-
nom parku? (2 body)

14. Čo sa nachádza na prvej farebnej fotografii na svete? 
(2 body)

15. Prečo majú listy stromov zelenú farbu? (2 body)

16. Ako sa nazývajú najvyššie vodopády v Spojených štá-
toch amerických a aká je ich výška? (3 body)

17. Kde sú na území Yosemitského národného parku sústre-
dené sekvojovce? (3 body)

18. Aké podujatie, ktoré sa uskutočnilo v tomto roku na Slo-
vensku, sa skrýva pod skratkou ESE 2014? (3 body)

19. Uveďte aspoň štyroch predstaviteľov čeľade Ornithomi-
midae. (4 body)

20. Opíšte kvet margaréty bielej. (4 body)

21. Opíšte spôsob fungovania Falkirkského kolesa. (5 bo-
dov)

Korešpondenčná súťaž časopisu Mladý vedec je určená 
všetkým žiakom základných a stredných škôl. Jej obsahom sú 
úlohy z rôznych vedných oblastí, ktorým sa venujeme na strán-
kach časopisu. Odpovede na časť otázok nájdete po dôkladnom 
prečítaní jednotlivých článkov v časopise, avšak niektoré otáz-
ky budú vyžadovať aj trochu samostatnej práce. Na konci sú-
ťaže, ktorá bude mať dve kolá, odmeníme najlepších riešiteľov 
vecnými cenami. 

Do súťaže sa môžete zapojiť zaslaním vyplnenej prihláš-
ky, v ktorej uvediete svoje meno,	 priezvisko,	 školu,	 triedu	
a vek. Jej zaslaním súhlasíte, aby spoločnosť APROMOD, 
s. r. o., Bratislavská 716/2, 900 46 Most pri Bratislave, IČO: 
46323538 (ďalej len „Spoločnosť“), spracovávala vyššie uve-
dené osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“) a udeľujete  
súhlas v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“) k spracú-
vaniu Osobných údajov za účelom evidencie súťažiacich  
v korešpondenčnej súťaži časopisu Mladý vedec a pri jej vy-
hodnocovaní, za účelom vykonávania marketingových čin-
ností, napr. zasielania informačných mailov (ako napr. infor-
movania o nových produktoch a službách). Súčasne súhlasíte 
s využitím svojej e-mailovej adresy za účelom doručovania in-
formácií od Spoločnosti a so zverejnením nasledujúcich úda-
jov vo výsledkovej listine: meno, priezvisko, ročník, počet bo-
dov, umiestnenie, škola. Súhlas sa poskytuje na dobu neurčitú 
a môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného 
oznámenia o odvolaní doručeného Spoločnosti. Zároveň potvr-
dzujete, že ste boli riadne poučení o existencii práv dotknutej 
osoby uvedených v § 20 Zákona.

Bodové hodnotenie jednotlivých úloh závisí od ich nároč-
nosti a pohybuje sa v rozmedzí 1 až 9 bodov. Pri písaní svojich 
riešení úloh s vyšším počtom bodov (5 – 9 bodov) je v prípa-
de, že ide o výpočtovú úlohu, dôležité opísať, ako ste sa k svo-
jej odpovedi dopracovali. Pri náročnejších úlohách tak bude-
te môcť získať body aj vtedy, keď váš výsledok síce nebude 
správny, ale pos tup, ktorým ste sa k nemu dopracovali, áno, 
a urobili ste napríklad numerickú chybu v závere svojho rie-
šenia.

Svoje riešenia píšte čitateľne	v	slovenskom	jazyku	na pa-
piere formátu	A4	a na každý papier napíšte	hlavičku	–	svoje	
meno	a	školu.	V prípade, že sa riešenie jednej úlohy nachádza 
na viacerých papieroch, zopnite ich spolu. 

Úlohy riešte samostatne. V prípade, že zistíme, že nejaká 
skupina odpisovala, každý jej člen dostane za celú sériu 0 bo-
dov, aj keby odpisoval čo i len v jednej úlohe. 

Riešenia každej série zasielajte na našu adresu do uvedené-
ho termínu – rozhoduje pečiatka na obálke s vašimi riešeniami. 
Ak pošlete riešenia po tomto termíne, strhneme vám za kaž-
dý deň omeškania desať bodov. Svoje riešenia zasielajte poš-
tou na adresu:

APROMOD, s. r. o.
Mladý	vedec
Bratislavská 716/2
900 46 Most pri Bratislave

Všetky otázky týkajúce sa korešpondenčnej súťaže nám mô-
žete zaslať na e-mailovú adresu mladyvedec@mladyvedec.sk. 
Riešenia súťažných úloh však v elektronickej podobe zatiaľ 
neprijímame.

8. ročník korešpondenčnej súťaže

Súťaže
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kúpiť tri krčahy a desať lyžíc. Pri platbe za päť krčahov, 
päť tanierov a desať lyžíc ste z platby dvoma zlatými do-
stali výdavok desať grajciarov.
a)  Určte, koľko grajciarov stojí jedna lyžica, jeden tanier 

a jeden krčah, ak viete, že päť tanierov stojí o jedenásť 
grajciarov viac ako šesť lyžíc.

b) Určte, koľko grajciarov dostanete za jeden zlatý. 
(9 bodov)

26. Peter s Jurajom si vymysleli novú hru s kolkami, pretože 
ich už nebavili klasické pravidlá. Postavili vedľa seba 
15 kolkov a zo vzdialenosti 5 metrov ich zhadzovali po-
mocou kopania do futbalovej lopty. Vyhrá ten, kto zhodí 
posledný kolok, alebo ten, ktorého súper nezhodí ani je-
den z kolkov, ktoré ešte stoja. Vzhľadom na vzdialenosti 
medzi kolkami je možné v jednom kole zhodiť maximál-
ne dva kolky (ak práve dva, tak susedné). Keďže sú aj 
dobrí futbalisti, vždy trafia to, čo si zaumienia. Peter tra-
fil v prvom kole druhý kolok zľava. Ako má ďalej postu-
povať Juraj, aby určite vyhral? (9 bodov)

22. Porovnajte výhody a nevýhody použitia liateho akrylu 
a polykarbonátu pri výrobe priehľadného obalu ponorky. 
(6 bodov)

23. Uveďte základné charakteristické znaky lastovičky do-
movej. (7 bodov)

24. Podrobne opíšte úlohu karotenoidov v listoch stromov. 
(8 bodov)

25. V minulosti sa na našom území používali rôzne platidlá, 
ktorých používanie bolo náročnejšie ako v súčasnosti. 
Mohli ste sa stretnúť so zlatými, zlatkami, toliarmi, du-
kátmi, grošmi, denármi, grajciarmi a inými menami. Ako 
už názov hovorí, boli to zlaté, ale aj strieborné či medené 
mince. Obsah drahých kovov sa postupne v týchto min-
ciach zmenšoval, čo znižovalo aj ich hodnotu. Aj preto sa 
častokrát na trhoch neplatilo len mincami, ale aj v naturá-
liách. Napríklad za osem lyžíc ste mohli vymeniť tri ta-
niere. Ak ste však mali mince, mohli ste si za jeden zlatý 

Termín	odoslania	riešení	úloh	1.	série:	do	18.	11.	2014

Súťaže Matematika

MATMIX je časopis, kto rý vydáva Ing. Mgr. Mar tin Hriňák 
v spolu prá ci so spoločnosťou APROMOD, s. r. o. Časopis je 
zamera ný na matematiku a je ur če ný žiakom základných 
a stredných škôl a ich učiteľom matematiky. Tento rok vychá-
dza jeho jubilejný 20. ročník. Obsahuje zaujímavé články 
z rôznych oblastí matematiky, jej histórie, zadania a výsledky 
rôznych matematických súťaží (napr. Matematickej olympiá-
dy a Medzinárodnej matematickej olympiá dy). V neposled-
nom rade je v ňom organizovaná korešpondenčná súťaž pre 
žiakov základných a stredných škôl, v ktorej môžu riešiť ľah-
šie i náročnejšie matematické úlohy. Jej zadania a vzorové 
riešenia budú zverejňované aj v časopise Mladý vedec. Vý-
sledkové listiny budú zverejnené len v časopise MATMIX 
a na jeho webovej stránke www.matmix.sk.

Ak by ste si chceli časopis bližšie pozrieť, navštívte jeho 
webovú stránku, na ktorej nájdete staršie ročníky časopisu, 
zadania súťažných úloh a podobne. Počas školského roka 
2014/2015 vyjdú tri čísla časopisu (letné dvojčíslo 3 – 4), 

matmix
ročné predplatné časopisu je 4,05 € plus poštovné a balné. 
Časopis si môžete objednať zaslaním e-mailu na adresu 
hrinak@matmix.sk. Stačí zaslať názov a adresu školy alebo 
odberateľa (časopis si môže objednať aj fyzická osoba), meno 
kontaktnej osoby a počet odoberaných kusov z aktuálneho 
ročníka. Časopis vám bude zaslaný hneď po úhrade vystave-
nej faktúry.

Korešpondenčná	súťaž	

Redakcia časopisu MATMIX vyhlasuje korešpondenčnú sú-
ťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Zapojiť sa do nej 
môžu všetci, ktorí majú záujem o matematiku a sú ochotní 
venovať niekoľko minút riešeniu úloh.

V školskom roku 2014/2015 bude mať korešpondenčná sú-
ťaž dve série. Zadania úloh budú uverejnené v prvom a dru-
hom čísle, riešenia úloh a výsledkové listiny v druhom a tre-
ťom čísle. Výsledky korešpondenčnej súťaže budú priebežne 
zverejňované aj na webovej stránke www.matmix.sk.

Žiakom druhého stupňa základnej školy a žiakom 1. až 
4. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória Z a sú 
pre nich určené úlohy č. 1 až 4. Prvákom stredných škôl a žia-
kom 5. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória C 
s úlohami 3 až 6. Druhákom stredných škôl a žiakom 6. roč-
níka osemročných gymnázií je určená kategória B s úlohami 
5 až 8. Tretiakom a štvrtákom stredných škôl a žiakom 
7. a 8. ročníka osemročných gymnázií je určená kategória A 
s úlohami 7 až 10. Žiakom, ktorí majú záujem o náročnejšie 
úlohy, je určená kategória π. Pre túto kategóriu sú v každej 
sérii určené úlohy 11 až 14. V prípade, že budete mať nejas-
nosti v zadaní alebo máte iné otázky súvisiace s korešpon-
denčnou súťažou, môžete ich adresovať na e-mailovú adresu 
hrinak@matmix.sk.
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Prihlášku do korešpondenčnej súťaže nám pošlite spolu 
s prvou sériou vašich riešení. Uveďte na nej svoje meno, 
priezvisko, školu, triedu a súťažnú kategóriu. Ak chcete do-
stávať svoje opravené riešenia s komentármi späť domov, na-
píšte nám to v prihláške a zašlite nám obálky s nalepenými 
známkami v hodnote 0,8 € (riešenia môžeme zasielať aj via-
cerým riešiteľom na jednu adresu). 

Upozorňujeme vás, aby ste riešenia písali čitateľne na pa-
piere formátu A4 (kancelársky papier) a na každé riešenie na-
písali hlavičku – svoje meno, školu a číslo úlohy. V prípade, 
že sa riešenie jednej úlohy nachádza na viacerých papieroch, 
zopnite ich. Na jednom papieri nemôžu byť napísané riešenia 
viacerých úloh. Hodnotiť budeme len také riešenia, ktoré 
budú spĺňať tieto kritériá. Do súťaže sa môžete zapojiť aj ne-
skôr. Podmienkou zaradenia do súťaže je aj v takomto prípa-
de zaslanie prihlášky spolu s riešeniami, ktoré vypracujete.

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

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

APROMOD, s. r. o.
MATMIX
Bratislavská 716/2
900 46  Most pri Bratislave

V prípade, že nebudete spokojní s ohodnotením vášho rie-
šenia, môžete nám poslať reklamáciu spolu so svojím rieše-
ním, odôvodnením a požadovaným počtom bodov. Vaše rie-
šenie si ešte raz prezrieme a oznámime vám výsledok. 

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

Zadania	1.	série	úloh	korešpondenčnej	súťaže

1. Učiteľka hovorí žiakom v triede: „Keby som dala každé-
mu z vás 7 jabĺk, zostalo by mi 24 jabĺk. Ale keby som vám 
chcela dať po 9 jabĺk, chýbalo by mi 32 jabĺk.“ Koľko má 
učiteľka jabĺk a koľko žiakov v triede?

2. Súčet číslic dvojciferného čísla je 12. Keď číslicu na mies-
te desiatok násobíme dvoma, číslicu na mieste jednotiek 
troma a súčiny sčítame, dostaneme číslo 29. Aké bolo pô-
vodné číslo?

3. Klobúk, plášť a čižmy stoja dokopy 137 €. Určte, koľko 
stojí každý kus oblečenia, ak plášť je šesťkrát drahší ako 
klobúk a čižmy sú o 20 € drahšie ako plášť.

4. V minulosti sa na našom území používali rôzne platidlá, 
ktorých používanie bolo náročnejšie ako v súčasnosti. 
Mohli ste sa stretnúť so zlatými, zlatkami, toliarmi, dukát-
mi, grošmi, denármi, grajciarmi a inými menami. Ako už 
názov hovorí, boli to zlaté, ale aj strieborné či medené 
mince. Obsah drahých kovov sa postupne v týchto min-
ciach zmenšoval, čo znižovalo aj ich hodnotu. Aj preto sa 
častokrát na trhoch neplatilo len mincami, ale aj v naturá-
liách. Napríklad za osem lyžíc ste mohli vymeniť tri tanie-
re. Ak ste však mali mince, mohli ste si za jeden zlatý kú-
piť tri krčahy a desať lyžíc. Pri platbe za päť krčahov, päť 
tanierov a desať lyžíc ste z platby dvoma zlatými dostali 
výdavok desať grajciarov.

a)  Určte, koľko grajciarov stojí jedna lyžica, jeden tanier 
a jeden krčah, ak viete, že päť tanierov stojí o jedenásť 
grajciarov viac ako šesť lyžíc.

b) Určte, koľko grajciarov dostanete za jeden zlatý.

5. Ukážte, že prirodzené číslo n možno vyjadriť ako súčet 
štyroch po sebe idúcich prirodzených čísel práve vtedy, 
keď n ≥10  a n dáva zvyšok 2 po delení štyrmi.

6. Dokážte, že pre ľubovoľné reálne čísla a, b platí nerov-
nosť:

a b a b ab4 4 3 3+ ≥ + .

7. Dokážte, že z ľubovoľnej sedmice prirodzených čísel do-
kážeme vybrať dve také, ktorých súčet alebo rozdiel bude 
deliteľný desiatimi.

8. Predpokladajme, že každý bod roviny je ofarbený jednou 
z dvoch farieb. Dokážte, že potom pre jednu z týchto 
dvoch farieb platí, že pre každé kladné reálne číslo existu-
je dvojica bodov ofarbených touto farbou, ktorých vzdiale-
nosť sa rovná tomuto číslu.

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

10. Nájdite všetky prirodzené čísla m, n, ktoré sú riešeniami 
rovnice 2 3 7m n− = .

11. Zistite, či existuje množina 4 024 takých prirodzených čí-
sel, že súčet čísel ľubovoľnej 2 013-prvkovej podmnoži-
ny tejto množiny nie je deliteľný číslom 2 013.

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

a b c abc2 2 2 3+ + ≥ .
13. Postupnosť an n{ } =

∞

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

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

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

2 3 1 62 2n n n
n n+ +( ) ≥ ⋅( )!

Termín	odoslania	riešení	úloh	1.	série:	do	18.	11.	2014

Matematika
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7. ročník fotografickej súťaže

Súťaže Súťaže

Do tohtoročnej fotografickej súťaže sme od vás dostali 24 sú-
ťažných fotografií v dvoch súťažných kategóriách – Mladí 
vedci na cestách a Voľná tvorba. V kategórii Mladí vedci na 
cestách sme vyhodnotili ako najlepšiu fotografiu Nely Glorí-
kovej zo Svitu Mladý	vedec	v	Belianskych	Tatrách	(vpra-
vo). V kategórii Voľná tvorba zvíťazila fotografia Petry  
Kubačkovej Som nabitá, ktorú nájdete na titulnej strane ča-
sopisu, zo Základnej školy Rudolfa Dilonga v Trstenej. 
Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník 
tejto súťaže, ktorý opätovne vyhlásime v júnovom čísle časo-
pisu. Na našej webovej stránke zároveň nájdete aj ďalšie fo-
tografie, ktoré sa nezmestili do tohto čísla časopisu.

Martin Hriňák

Nela Gloríková: Huby sú vášeň, koníček aj radosť

Marek Krátky: Kde mám telo?

Nela Gloríková: Mladý vedec v Belianskych Tatrách

Krištof Leginus: Cesta dotykov

Krištof Leginus: Ako vzniká vietor
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Súťaže Súťaže

ZŠ R. Dilonga: Malí bádatelia 4 Megan Vlčáková: Vznik bublín

ZŠ R. Dilonga: Malí bádatelia 3 Sára Papanová: Vlasy na povel

ZŠ R. Dilonga: Malí bádatelia 2 Nela Gloríková: Kačacia rodinka pod štítmi Tatier
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Podujatie Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014 sa 
uskutoční od 10. do 16. novembra 2014. V tomto čase sa 
budú po celom Slovensku konať zaujímavé prednášky, pre-
zentácie, výstavy, workshopy a iné aktivity, ktoré priblížia ši-
rokej verejnosti najnovšie poznatky z vedy a techniky. 

Hlavné podujatia Týždňa vedy a techniky organizuje Mi-
nisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re-
publiky (MŠVVaŠ SR), Centrum vedecko-technických infor-
mácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a tech-
niky v spoločnosti. Sprievodné podujatia organizujú univer-
zity, Slovenská akadémia vied, organizácie výskumu a vývo-
ja, zväzy, združenia, ministerstvá, vyššie územné celky a ško-
ly na celom území SR. 

Týždeň plný vedy a techniky odštartuje 10. novembra 2014 
o 9.00 hod. v priestoroch Centra vedecko-technických infor-
mácií SR. Už prvý deň sa návštevníci môžu tešiť na mnoho 
zaujímavých podujatí. Medzi tie najzaujímavejšie určite pat-
rí Veda	netradične, ktorá sa uskutoční od 10. do 11. novem-
bra 2014. Na tomto podujatí budú netradičným spôsobom 
prezentované výsledky výskumu a vývoja organizácií a spo-
ločností, ktoré sa zaoberajú výskumno-vývojovou činnosťou.

Mladým a kreatívnym ľuďom je každoročne určená vý-
tvarná	a	fotografická	súťaž. Témou tohto ročníka je otázka 
Ako veda a technika zmenila môj život? Slávnostné vyhláse-
nie výsledkov a odovzdanie ocenení týchto súťaží sa usku-
toční taktiež v pondelok 10. 11. 2014.

Odbornú verejnosť určite zaujme konferencia PopVaT 
Day	2014, ktorá sa uskutoční v stredu 12. 11. 2014. Na kon-
ferencii sa budú neformálnym, netradičným či dokonca vtip-
ným spôsobom prezentovať popularizačné projekty a aktivi-
ty z oblasti vedy a techniky.

Štvrtok 13. 11. 2014 prinesie hlavné podujatie Týždňa vedy 
a techniky – národnú konferenciu na tému IKT a interneto-
vá ekonomika v kontexte vedy a techniky pre rozvoj hospo-
dárstva a spoločnosti. Na konferenciu bude ďalej nadväzo-
vať workshop zameraný na prezentáciu aktivít MŠVVaŠ SR 
ako koordinátora prioritnej oblasti 7 – Znalostná spoločnosť, 
Stratégie Európskej únie pre Dunajský región. Štvrtok nako-
niec vyvrcholí odovzdávaním Ceny	 za	 vedu	 a	 techniku. 
Ocenení budú vedeckovýskumní pracovníci za ich prínosy 
v oblasti vedy, techniky a inovácií v kategóriách Osobnosť 
vedy a techniky, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techni-
ky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor 
vedy a Vedecko-technický tím roka.

Nielen nadšencom fyziky je určené podujatie Piatok s fyzi-
kou. Návštevníci si budú môcť 14. 11. 2014 vypočuť zaují-
mavé prednášky zamerané na popularizáciu fyziky. 

Nie je pochýb o tom, že Týždeň vedy a techniky 2014 je na-
bitý zaujímavými podujatiami, ktoré stojí za to vidieť. Verej-
nosť sa môže tešiť aj na Festival	vedy	a	techniky	– celoštát-
nu súťaž bádateľských projektov mladých ľudí so záujmom 
o vedu a techniku, ktorú organizuje AMAVET, n. o. Festival 
sa uskutoční na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave od 13. 11. do 15. 11. 2014. 

Filmovým a vedeckým nadšencom je určený Festival ve-
deckých	filmov, prehliadka filmov s tematikou vedy, techni-
ky, výskumu a vývoja. Festival sa začne 12. 11. 2014 
v priestoroch Divadla Malá scéna STU v Bratislave a trvať 
bude do soboty 15. 11. 2014, kedy budú vyhodnotené vyhlá-
sené súťaže – súťaž o najlepší film s dĺžkou do troch minút 
pre mladých ľudí na tému Veda a technika – Minulosť, prí-
tomnosť a budúcnosť a súťaž pre médiá o najlepšiu reportáž 
o slovenskej vede a technike. 

Záujemcom o vývoj komunikačných technológií, ako aj ši-
rokej verejnosti, je určená výstava Wireless	World	 –	bez-
drôtový	svet s podnázvom Jozef	Murgaš	–	bezdrôtová	te-
legrafia,	rádio,	mobilná	komunikácia, ktorá bude prístupná 
verejnosti od 1. 11. do 14. 11. 2014 v Bratislave v obchodnom 
centre AVION.

Viac informácií o hlavných, ako aj sprievodných poduja-
tiach nájdete na www.tyzdenvedy.sk. Tešíme sa na vašu náv-
števu!

týždeň vedy a techniky 2014

Predstavujeme Predstavujeme

Klub
Jozefa Murgaša
a Jozefa Gregora
Tajovského

WIRELESS
WORLD
bezdrôtový svet

Jozef Murgaš
bezdrôtová 
telegrafia

rádio mobilná
komunikácia

Obchodné centrum
Avion Shopping Park
Bratislava
1. 11. - 14. 11. 2014

www.tyzdenvedy.sk  www.vedanadosah.sk

Podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

VÝSTAVA

16



AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku – na zá-
klade poverenia od Európskej organizácie MILSET Europe 
zorganizovala v dňoch 7. – 12. septembra 2014 prestížnu ce-
loeurópsku prehliadku a fórum prác Expo Sciences Europe  
(ESE). Táto prehliadka sa koná každý párny rok od roku 
1996. (V nepárnych rokoch sa koná celosvetová prehliadka 
Expo Sciences International, najbližšia sa uskutoční v budú-
com roku v Bruseli.) AMAVET ju organizoval už po druhý-
krát po dvanástich rokoch, nakoľko ju úspešne zorganizoval 
v roku 2002. Prestížnosť a hodnotu podujatia vyjadruje i fakt, 
že záštitu nad ním prevzal prezident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska.

Tejto nesúťažnej prehliadky sa 
zúčastnilo 277 mladých vystavova-
teľov z 24 krajín, ktorí prezentova-
li 85 zahraničných a 21 sloven-
ských projektov. Každá krajina má 
svoj vlastný systém, ktorým vyberá 
účastníkov tejto medzinárodnej 
prehliadky. Hlavným jazykom pre-
zentujúcich bola angličtina, ktorú 
väčšina mladých vystavovateľov 
zvládla veľmi dobre.

ESE dáva mladým „vedátorom“ možnosť získať nové skú-
senosti, komunikovať, tvoriť, inovovať a experimentovať. 
Navyše majú možnosť predstaviť svoje práce rovesníkom, 
odborníkom a širokej verejnosti. ESE je podujatím ako stvo-
reným na nadväzovanie nových medzinárodných priateľstiev 
a spoznávanie nových kultúr. Viac informácií o tejto pre-
hliadke nájdete na webovej stránke http://www.ese2014.sk/.

Katarína Hriňáková

Predstavujeme Predstavujeme

expo sciences europe 2014

Tento rok sa 26. septembra uskutočnila v piatich slovenských 
mestách – v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Tatran-
skej Lomnici a Žiline – opäť Noc výskumníkov. Toto poduja-
tie je súčasne organizované v 33 štátoch Európy a hlavnou 
snahou je pod mottom Výskumníci sú medzi nami priblížiť 
verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčaj-
ným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu vý-
skumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky 
si najčastejšie kladú, k čomu ich ich práca priviedla a kde je 
možné uplatniť výsledky ich výskumu v bežnom živote. Na 
obrázku vpravo vidíte jednu z hlavných atrakcií v Bratislave, 
lietajúcu chobotnicu.

Katarína Hriňáková, fotografia Michal Grečo

noc výskumníkov 2014

Entomologická prezentácia Marka Ďuríčka vzbudila veľký záujem

Model lipoproteínu 
Kristíny Uličnej

Model rekuperačnej jednotky Martina Ferianca Pohľad z výšky na výstavnú plochu
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Najčastejšie sú to atypické postupy v zohrávke i obrane, kto-
rých spoločným menovateľom je uviesť súperov do omylu.

V prvom príklade ste sa ako obranca na západe dostali na 
zdvih a z dražby i z toho, čo vidíte, je vám jasné, že záväzok 
3 BT je pevný. Jediná šanca je ukradnúť nejaké zdvihy – ale 
ako? Vsadiť môžete iba na to, že partner má v tejto farbe dol-
níka a že u hlavného hráča vyvoláte falošný dojem o jeho po-
lohe. Ak vynesiete dámu, hlavný hráč v domnení, že eso je na 
východe a dolníka máte vy (podľa karty výnosu by malo ísť 
o sled Q-J), pravdepodobne dámu prepustí. Plán tým začne 
fungovať, a preto teraz pokračujte šestkou. Vydražiteľ dá zo 
stola malú s tým, že buď získa zdvih na desiatku v ruke, ale-
bo neskôr kráľom, pokiaľ východ pridá eso. Váš partner na 
jeho obrovské prekvapenie berie dolníkom zdvih, vráti malú 
k vášmu esu a osmička poráža stopercentný záväzok.

V druhej ukážke sedíte na západe a vydražiteľ vďaka svo-
jej dobrej hre vás dostal v závere rozdania do zdvihu, a tak 
musíte vyniesť od tretej dámy. Je vám iste jasné, že v tomto 
prípade vyimpasujete partnerovi dolníka, ak ho má, a ihneď 
na to v ďalšom kole stihne rovnaký osud i vašu dámu. Ak ste 
hráčom s fantáziou, v tejto kritickej situácii si počínate rovna-
ko ako v predchádzajúcom príklade – vynesiete dámu (i tak je 
stratená) s nádejou vyvolať dojem, že ide o výnos z dvoch su-
sedných figúr (podľa výnosových pravidiel), a teda máte aj 
dolníka. Ak tomu súper uverí, zoberie vašu dámu kráľom 
a vykoná impas proti vášmu fiktívnemu dolníkovi (5 ku 10). 
Získa ho však partner a vy pochvalu od partnera i kibicov.

A ešte jeden príklad, ktorý je ukážkou, ako môžete vnútiť 
hlavnému hráčovi zlú predstavu o rozložení dvoch kľúčo-
vých figúr.

Na splnenie záväzku 3 BT 
na linke NS potrebujete v pi-
kách zobrať tri zdvihy. Zač-
nete zo stola štvorkou, vý-
chod pridá dvojku a z ruky 
zahráte pikového kráľa. Me-
nej skúsený hráč na západe zoberie zdvih esom, pretože sa 
naučil pravidlo „figúra na figúru“. Žiaľ, aj to má, ako každé 
iné pravidlo, výnimky, resp. jestvuje tu i ďalšie, a to „z dvoch 
figúr v slede prvú prepustite a prikryte až druhú“. Aj keď ich 
nevidí, mal by to aspoň predpokladať, keďže nie je logické 
takto vypracovávať kľúčovú farbu v beztromfovej hre s ne-
podporeným kráľom. Ak západ zoberie zdvih ihneď esom, 
potom už nemáte inú možnosť, ako neskôr vyimpasovať dol-
níka (malá proti pikovej desiatke).

Ak však západ kráľa prepustí, máte dilemu, ako sú roz-
miestnené medzi súpermi eso a dolník. Skôr sa prikloníte 
k názoru, že eso má východ. Vrátite sa preto na stôl a zopaku-
jete expas (malá proti pikovej dáme) a už tri zdvihy neurobí-
te, súper na východe sa poteší zo svojho pikového dolníka, 
ktorý bol odsúdený na zánik.

Každého bridžového hráča poteší, keď sa mu podarí zahra-
nie, ktorým zneistí súperov a tí urobia fatálnu chybu. Vyvolať 
dojem, že nejakú kartu máte alebo nemáte, si už vyžaduje 
značné majstrovstvo, a preto hovoriť o oklamaní protivníkov 
ani nie je až také presné – skôr to môžeme považovať za ume-
nie. Táto kapitola nášho seriálu o bridži má ambíciu ukázať 
vám, ako sa k tomu prepracovať.

Tie najjednoduchšie z klamlivých zahraní má v svojom re-
pertoári väčšina dobrých hráčov. Patria k ich rutinným zahra-
niam s cieľom nechať súperov v neistote, napr. či máte v ro-
zohrávanej farbe ďalšiu figúru. Zvyknite si na ne i vy.

V prvom príklade po výnose ♠3 zoberte dámu zásadne 
esom. A prečo nie kráľom? Pretože nechcete, aby mal západ 
situáciu vo farbe úplne jasnú! Vedel by, že máte aj eso (keby 
ho mal na ruke východ, z A-Q by ho pridal, pretože tretí dáva 
zvyčajne najvyššiu). Ak správne zoberiete zdvih esom, súpe-
ri nebudú mať istotu, kto má kráľa (nie je vylúčené, že ho má 
východ, pretože z K-Q sa pridáva zvyčajne dáma). 

Obdobná situácia je i na druhom diagrame. Teraz je vám už 
iste jasné, že ♠J musíte zobrať kráľom. Západ nebude vedieť, 
kde je dáma (pridanie dolníka ju na východe nepopiera), 
a môže sa rozhodnúť zle. Nechať súperov v neistote, a teda 
nechať ich hádať, je zvyčajne užitočné, zvyčajne sa aspoň 
v polovici prípadov rozhodnú zle.

V kapitole Prepúšťanie ste sa stretli so zaujímavým zahra-
ním zvaným Bath Coup. Hlavným problémom hráča na vý-
nose je správne sa rozhodnúť, či po prepustení prvého zdvihu 
vo farbe pokračovať alebo nie. Ak má vydražiteľ popri ese 
i dolníka (ako v našom prípade), výnos ďalšieho srdca by bol 

fatálny, pretože srdcový dolník juhu by urobil zdvih, na ktorý 
nemá nárok. Na druhej strane, ak sa rozhodne pre zmenu far-
by a jeho partner má dolníka, daruje hlavnému hráčovi tem-
po, ktorým získa čas na vypracovanie vlastnej farby.

Západ preto očakáva od svojho partnera signál, či má srd-
cového dolníka, aby sa mohol správne rozhodnúť. V našom 
prípade východ pridal šestku (súperi značia štandardne, väč-
šia – vo farbe pokračuj, malá – nepokračuj). A čo vy? Samo-
zrejme, osmičku! Zatajíte svoju štvorku, pretože si želáte, 
aby západ vo farbe pokračoval. Ten štvorku nevidí, čo ho 
môže priviesť k názoru, že ju má partner a že ide o začiatok 
pozitívneho signálu 6-4. Ak by ste mechanicky odhodili 
štvorku, určite by už vo farbe nepokračoval a počkal by si, až 
sa jeho spoluhráč dostane do ruky a podohrá vášho dolníka.

Teraz prejdeme od rutinných klamlivých zahraní k sofisti-
kovanejším, ktoré sú súčasťou arzenálu skúsených hráčov. 

klamlivá zohrávka

Bridž Bridž
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Na záver kapitoly si ukážeme rozdanie, v ktorom sa exper-
tovi na východe podarilo poraziť dobre vydražený záväzok 
3 BT (zasahoval do dražby hláškou 2♥).

Západ vyniesol srdcovú sedmičku (do farby partnera), kto-
rú východ prevzal esom a pokračoval malým srdcom, po čom 
hlavný hráč zahral srdcového dolníka a je na zdvihu. Rozho-
dol sa vypracovať piky – vynáša z ruky pikového dolníka, zo 
stola malá, ktorú expert na východe neberie dámou, ale esom! 
Vyráža poslednú srdcovú zádrž hlavného hráča (srdcového 
kráľa), čo mu však v tej chvíli nevadí, pretože na získanie po-
trebných deviatich zdvihov mu stačí, ak sa rozpadnú trefy  
(3-3), čo síce nevyšlo, ale je tu ešte pikový impas na pomy-
selnú pikovú dámu na západe. Tá ale bola u hráča na výcho-
de, ktorý si odohral svoje vypracované srdcia a pevný závä-
zok porazil. 

Prečo bral expert prvú piku esom a nie, ako je prirodzené, 
dámou? Pretože videl, že pri „korektnej“ obrane viac ako tri 
zdvihy neurobí – dva pikové a eso srdcové. Okrem iného si 
spočítal body (sám má 13 a súperi minimálne 24), z čoho mu 
bolo zrejmé, že partner na západe nepomôže. Tiež vidí nebez-
pečenstvo v kárach, ktoré môžu vyprodukovať 4 zdvihy, tak-
že aj bez pík ich môže súper zinkasovať deväť (4 kárové, 
3 trefové a 2 srdcové). Ak by vzal prvú piku dámou, hlavné-
mu hráčovi by bolo z dražby jasné, že má i eso, a preto by mu 
neostávalo nič iné, ako skúsiť riskantný kárový impas, ktorý 
by bol úspešný.

Vydražiteľ si síce počínal štandardne, ale rafinovaná obrana 
mu v tomto prípade zabránila hrať na viac šancí. Možno keby 
miesto neho zohrával tiež expert, mohlo mu byť podozrivé, 
prečo západ nepokryl jeho vyneseného dolníka dámou. Mo-
hol sa však domnievať, že to bolo z kombinácie A-J-9, čo by 
nebolo najlepšie.

Klamlivých zahraní je nepreberné množstvo a aj to robí  
bridž mimoriadne príťažlivým. Aj preto nie sú počítače proti 
tým najlepším hráčom také úspešné, ako napríklad v šachu.

Hráč, ktorého manévre nie sú úplne priezračné a ktorý do-
káže prekvapiť neočakávanou kartou, vyhráva častejšie ako 
ten, ktorého hra je síce precízna, ale predvídateľná. Preto dú-
fam, že uvedené ukážky budú dobrou inšpiráciou pre ambici-
óznych hráčov.

Ivan Tatranský 

Aj tento príklad dokazuje, akou silnou zbraňou je prepúšťa-
nie. Je častou chybou menej skúsených hráčov, že bez roz-
mýšľania zoberú zdvih pri prvej príležitosti tak, ako v nasle-
dujúcej ukážke.

Po katastrofálnej dražbe ste sa 
ocitli v nereálnom sleme 6♣. Vi-
díte, že máte dva stratové tromfo-
vé zdvihy. Nevzdávajte sa však 
a nedávajte súperom najavo, že 
ste v úzkych. Poďakujte partne-
rovi za dražbu a keď sa dostanete 

na zdvih, začnite tromfovať s trefovou dámou. Ak západ na-
miesto prepustenia uplatní ono známe „figúra na figúru“ 
a prikryje dámu kráľom, tešiac sa zo zdvihu, dožije sa nemi-
lého prekvapenia – s jeho kráľom vypadne súčasne i eso part-
nera. Súperi miesto dvoch istých zdvihov získajú iba jeden 
a vy si zapíšete vysokú prémiu za šialený slem.

Keby sa západ zamyslel nad tým, prečo hlavný hráč vyná-
ša z ruky dámu, keď mu chýba kráľ, a prečo sa radšej nepo-
kúša o impas (ak by mal v ruke A-Q), iste by dámu prepustil 
a nemusel sa červenať.

Klamlivých trikov je nepreberné množstvo. Na jednom 
z nich vám ukážeme, ako sa dá úspešne uplatniť zásada, kto-
rú veľa hráčov nerešpektuje: „neochraňuj do poslednej chví-
le kartu, ktorá je i tak odsúdená na zánik“.

Hlavný hráč začína rozo-
hrávať srdcia esom. Ak se-
díte na východe, vidíte, že 
vydražiteľ hrá na vypadnu-
tie druhej dámy a že sa mu 
to podarí. Prečo teda neod-
hodiť dámu ihneď? 

Ak tak urobíte bez zaváhania, môžete aj vynikajúceho hrá-
ča priviesť k záveru, že vaša dáma bola singel. Je temer isté, 
že začne kalkulovať s tým, že západ mal v tejto farbe kombi-
náciu 10-8-5-3, a tak sa pokúsi o impas na jeho desiatku, aby 
neprišiel o žiadny zdvih. Nepokračuje teda kráľom, ako bol 
jeho pôvodný zámer, ale dvojkou, a zo stola kladie deviatku 
a vy zinkasujete zdvih, na ktorý ste nemali nárok, čím pote-
šíte seba i partnera.

V praxi sa presvedčíte, že väčšina takýchto zahraní je účin-
ná predovšetkým proti dobrým hráčom, ako aj v nasledujú-
com príklade.

Na splnenie svojho 
záväzku potrebujete zís-
kať v kárach dva zdvihy, 
ale z dražby i zohrávky 
máte indíciu, že kráľ 
bude asi na západe, teda 
expas proti dáme by ne-
uspel. Neostáva vám iné, ako sa uchýliť k ľsti, a preto zo za-
krytej ruky zahráte dámu v nádeji, že západ má kráľa bez dol-
níka a môže teda predpokladať, že výnos bol zo sledu Q-J, 
a preto prvú figúru podľa známych zásad prepustí (v takom 
prípade treba prikryť až druhú figúru). 

To dokazuje, že s niektorými klamlivými zahraniami uspe-
jete iba proti dobrým hráčom a s inými iba proti tým slabším. 
Nie nadarmo sa hovorí: „nemá zmysel používať stokorunové 
finty proti halierovému hráčovi“.

Bridž Bridž
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Mohutnosť	matematiky	a	fyziky

Len štyri tu napísané fyzikálne diferenciálne rovnice 
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umožňujú porozumieť všetkým elektromagnetickým javom 
modernej elektrotechniky. O týchto rovniciach sa spýtal ra-
kúsky fyzik a skvelý teoretik termodynamiky L. Boltzmann 
(1844 – 1905): Bol to snáď boh, čo tieto znaky písal? James 
Clerk Maxwell (13. 6. 1831 – 5. 11. 1879), známy škótsky 
fyzik, matematicky vyjadril vzájomné pôsobenie elektrické-
ho a magnetického poľa, odhalil možnosť existencie elektro-
magnetických vĺn. Aj to, čo vnímame ako bežné svetlo, sú 
elektrické a magnetické vplyvy šíriace sa na veľké vzdiale-
nosti, vytvorené neuveriteľne rýchlymi osciláciami elektró-
nov v atómoch. Ľudia spoznali, že svetlo i teplo sú rôznymi 
druhmi elektromagnetického žiarenia. Celý kozmos je ener-
getickým poľom, v rôznych lokálnych priestoroch s rôznou 
frekvenciou kmitania. Maxwellov objav zákonov elektrody-
namiky je z dlhodobého pohľadu histórie vedy, nesporne, 
najvýznamnejšou udalosťou 19. storočia.

Osud	žitia

Pochádzal z prastarej škótskej rodi-
ny. Bol nadmieru svedomitý a mi-
moriadne zručný. Elegantne riešil 
školské geometrické úlohy, ale aj 
skladal verše a zložil hymnu svojej 
školy. Šestnásťročný začal študo-
vať na univerzite. Spoznal neuveri-
teľnú účinnosť matematických  
zovšeobecnení. Veľmi ľahko sa na-
učil cudzie jazyky (napr. gréčtinu, 

latinčinu, francúzštinu, nemčinu i taliančinu). Vedel, že na 
pochopenie prírodovedeckých problémov je potrebné aj štú-
dium filozofie, dejín vedy i estetiky. Prvú odbornú prácu ve-
noval problematike mechanického kreslenia oválov. Fyzika 
ho zaujala pri štúdiu teórie pružnosti. V Cambridgei na neho 
zapôsobil G. Stokes (1819 – 1903), dopisoval si s W. Thom-
sonom (1824 – 1907). V roku 1856 Maxwell prednášal fyzi-
ku na univerzite v Aberdeene, neskôr na Kings College 
v Londýne. Za zdravotných dôvodov sa v roku 1865 utiahol 
na svoj rodný majetok v Glenlair. Aj tu sa venoval vedeckej 
práci. Až v roku 1871 prijal miesto na katedre univerzity 
v Cambridgei. Bol ženatý, zostal bezdetný. 

Úspech	nečakanej	harmónie

Maxwell rozvinul Faradayovu fyzikálnu ideu reálnych silo-
čiar do matematického systému elektrodynamiky, ktorý ne-
potrebuje nijaký mechanický model. Vynaložím všetko úsilie, 
aby som si čo najlepšie ujasnil, aké sú vzťahy medzi matema-
tickou formou tejto teórie a matematickým aparátom dynami-
ky. Elegantný a jednoduchý zápis vystihol všetky zákony 
elektriny a magnetizmu; vytvoril ucelenú a krásnu teóriu, 
ktorá verne opisuje svet elektrodynamických experimentov. 
Maxwellove rovnice pre elektromagnetické pole sa stali ná-
znakom vznešenej jednoduchosti a dokonalej harmónie. Max 
Planck charakterizoval tento úspech slovami: Maxwell doká-
zal iba uvažovaním získať o prírode také tajomstvá, aké sa 
celej nasledujúcej generácii podarilo dokázať dômyselnými 
a prácnymi pokusmi... Zostane zapísaný žiarivým písmom na 
bráne, ktorá vedie von z klasickej fyziky. Maxwellova metóda 

Osobnosti

james clerk maxwell
FyZika ako matematická Pravda
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v úsilí pripísať fyzikálny zmysel matematickým abstrakciám 
teórie poľa je odrazom myšlienkovej syntézy, ktorá každú fy-
zikálnu veličinu charakterizuje matematickým pojmom 
a každému matematickému symbolu priraďuje fyzikálnu in-
terpretáciu, fyzikálny pojem. Objavil sa nový konštruktívny 
spôsob, v ktorom je matematická analýza nerozlučne spätá 
s fyzikálnymi modelmi. 

Maxwellove rovnice sú geniálne v tom, že sú nezávislé od 
existencie mechanistickej interpretácie a sú podkladom pre 
reálnosť energetického elektromagnetického poľa, v ktorom 
sa môže šíriť rozruch, elektromagnetické vlny. (To experi-
mentálne dokázal v roku 1888 H. Hertz.)

Ďalšie	fyzikálne	úspechy	

James Clerk Maxwell bol úspešný nielen v elektrodynamike. 
Zaoberal sa aj kinetickou teóriou plynov, kde odvodil štatis-
tický zákon rozdelenia rýchlostí molekúl plynu a formuloval 
zákon rovnomerného rozdelenia energie pre molekuly plynu. 
Demonštroval vznik farebného obrazu. Rozpracoval teóriu 
farieb a farebného videnia. Našiel súvis medzi optickými 
a elektromagnetickými vlastnosťami látok. V astronómii vy-
riešil záhadu prstencov Saturna. Zanechal stopu aj v termody-
namike, teórii pružnosti a klasickej teórii regulácie. Maxwell 
spôsobil, že fyzika prestala byť hieroglyfom a stala sa jedno-
duchým poznaním fyzikálnej pravdy.

V osobnom živote bol Maxwell veľmi skromný. Bol to naj-
neobyčajnejší muž, ktorého som kedy videl. Mal vrodenú 
schopnosť myslieť o fyzike len správne. (Hopkins) Svojimi 
fyzikálnymi poznatkami vytváral vedeckú kultúru. Bol zdat-
ným prírodovedcom a súčasne veľmi zbožným mužom kres-
ťanského náboženstva. Jeho duch vždy túžil po absolútnych 
hodnotách.

Prírodné vedy s matematikou sa stali šiestym zmyslom člo-
veka, odkrývajúcim aj také procesy, ktoré sú nedostupné náš-
mu bezprostrednému vnímaniu. James Clerk Maxwell vedel, 
že jedine zákony hmoty sú tie, ktoré musí vyrábať náš rozum, 
a jedine zákony rozumu sú produkované hmotou. Spoznal: 
Je nemožné prehlbovať záujem o akúkoľvek presnú vedu  
nepoznajúc jej matematiku. Spojil v sebe silu teoretickej 
myšlienky i zručnosť experimentátora, fyzikálnu intuíciu 
s úžasným matematickým aparátom. Pozorne odhadol kon-
krétne na pozadí abstraktného, sprístupnil filozofické v ríši 
praktického. Veda nás nadchne len vtedy, keď cez záujem o ži-
vot a dielo významných vedcov začneme skúmať históriu roz-
voja ich objavov. 

Maxwellov opis fyzikálnej reality umožnil rozvoj elektro-
niky, rádiotechniky, magnetohydrodynamiky, urýchľovania 
nabitých častíc, nelineárnej optiky i astrofyziky. Výsledky 
jeho odborného štúdia zostávajú v základoch súčasnej fyziky 
a v mnohých technických aplikáciách.

Károvaná stužka – prvá farebná fotografia J. C. Maxwella z roku 1861

Sústava Maxwellových rovníc je, podľa M. Laueho, ume-
lecké dielo vzbudzujúce nadšenie. Tieto rovnice otvorili 
nástup nadzmyslových poznatkov aj do fyziky, umožnili 
spoz nať elektromagnetické pole ako špecifickú formu hmoty. 
Potvrdili, že pravdu o prírode treba získať aj matematickým 
rozumom, lebo pri skúmaní mikrosveta je úloha priamych 
zmyslových skúsenosti minimálna. Matematika sa ukázala 
ako najširšie zovšeobecnenie abstraktnej skúsenosti, ako 
účinný nástroj fyzikálnej intuície. Úspešnou syntézou mate-
matických metód a experimentálneho ducha sa Maxwell stal 
velikánom teoretickej fyziky.

Nečakaná	súvislosť?

Je veľmi zaujímavé, že v roku Maxwellovho narodenia (l831) 
objavil Michael Faraday elektromagnetickú indukciu a v roku 
Maxwellovej smrti sa narodil Albert Einstein (l879). Odo-
vzdávali si géniovia štafetu? História ľudstva vytrvalo nesie 
prápor poznávania sveta, aby sme svojím intelektom pocho-
pili nielen príčinu, ale aj zmysel materiálnych javov i du-
chovných predstáv, ktoré nás obklopujú. 

Dušan Jedinák

Osobnosti
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rýchli ako pštros
Jedným z najúchvatnejších dnes žijúcich zvierat je pštros 
dvojprstý. Vytrvalý bežec, ktorý poľahky predbehne aj naj-
zdatnejších atlétov. Jeho najlepšou obranou je bleskurýchly 
útek. Čo má spoločné tento nelietavý obor medzi vtákmi 
s druhohornými dinosaurami?

Súčasný pštros dvojprstý

Dinosaury patriace do čeľade Ornithomimidae z radu pla-
zopanvové dinosaury dostali prezývku „pštrosie dinosaury“. 
Zaslúžili si ju nielen svojím vzhľadom, ale aj spôsobom živo-
ta, bezzubým zobákom a veľkými očami. Ich telo nebolo 
v porovnaní s dnešnými pštrosmi pokryté perím. Objavili sa 
v období skorej kriedy, svoj vrchol dosiahli v neskorej kriede 
a znenazdania vymizli ešte pred vyhynutím dinosaurov pred 
65 miliónmi rokov.

Boli rýchlymi bežcami s predĺženými kosťami dolnej kon-
čatiny a trojprstými hornými končatinami. Mali dlhý krk 
s malou hlavou. Mali veľké oči, aby sa mohli orientovať aj 
v tme, a holý bezzubý zobák. Rozšírili sa v dnešnej Severnej 
Amerike a východnej Ázii. 

Všetky „pštrosie dinosaury“ patrili do radu Saurischia (panva 
podobná plazom)

Dromiceiomimus

Zo všetkých pštrosích dinosaurov mal dromiceiomimus naj-
väčšie oči. Vedci to usúdili podľa veľkého otvoru pre očný 
nerv v lebke. Jeho mozog dosahoval v pomere k telu úcty-
hodné rozmery. Holennú kosť mal o niečo dlhšiu (čo je typic-
kým znakom šprintérov) ako dinosaury podobných rozmerov 
nepatriace do čeľade Ornithomimidae. Telo aj s dlhým chvos-
tom slúžiacim na udržiavanie rovnováhy popri rýchlom behu 
dosahovalo dĺžku 3,5 m.

Živil sa najmä jaštericami, ale nepohrdol ani malými ci-
cavcami, ktoré vyliezali v noci na lov. Jeho fosílie spadajúce 
do vrchnej kriedy sa našli v štáte Alberta v Severnej Ameri-
ke. 

Dromiceiomimus znamená „imitátor emu“

Galimimus

Vo voľnom preklade znamená galimimus „imitátor kuraťa“. 
Tento ázijský zástupca čeľade Ornithomimidae prekonal 
všetkých príbuzných svojimi rozmermi. Dorastal do dĺžky 
šesť metrov. Vedci ho dlho považovali za najväčšieho 
z pštrosích dinosaurov. Neskôr ho veľkosťou prekonal dei-
nocheirus (objavený v roku 1965), ktorého horné končatiny 
merali až 2,5 m, pazúry na nich okolo 25 cm. Nenašla sa 
však jeho kompletná kostra, len dve paže, preto nevieme, 
ako presne vyzeral. Paleontológovia zostavili len jeho pri-
bližnú podobu. 

Porovnanie veľkosti galimima s človekom

Jeho predné končatiny slúžili pravdepodobne na uchopenie 
samičiek počas obdobia párenia. Rovnako ich mohol použí-
vať na vyhrabávanie vajec iných dinosaurov z piesočných 
hniezd. Obýval totiž oblasti púšte Gobi v Mongolsku. Ska-
meneliny sa našli v sedimentoch neskorej kriedy (pred 70 mi-
liónmi rokov). 

Biológia Biológia
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Dospelý galimimus vážil 200 – 250 kg

Ornitomimus

Vo voľnom preklade znamená ornitomimus „imitátor vtá-
ka“. Ponášal sa na svojich príbuzných, bol typickým nosite-
ľom znakov čeľade Ornithomimidae. Telo mal prispôsobené 
na rýchly beh. Pomocou chvosta udržiaval rovnováhu, zadné 
končatiny poháňali telo, predné držal počas behu blízko pri 
tele. Esovitý krk držal malú hlavu vysoko nad zemou, aby 
mal lepší rozhľad. 

Jeho jedálny lístok tvorili jašterice a malé cicavce, dopĺňal 
ho lístím a šťavnatými plodmi, ktoré sa objavili na Zemi už 
na začiatku kriedy. Takisto vykrádal hniezda cudzích dino-
saurov, čím zvyšoval šancu na prežitie svojich vlastných po-
tomkov. 

Bežal rýchlosťou 50 – 70 km/h, čím sa vyrovnal dnešnému 
pštrosovi. Dĺžkou 3,5 m a hmotnosťou 150 kg ho dokonca 
prekonal.

Jeho skameneliny sa našli v Ázii v oblasti Tibetu a v Sever-
nej Amerike v štátoch Colorado a Montana. Našli sa v horni-
nách starých 76 – 65 miliónov rokov.

Strutiomimus

Malou bodkou na záver je 3,5 m dlhý strutiomimus. Žil 
v období vrchnej kriedy v Severnej Amerike v štátoch Alber-
ta a New Jersey. Strutiomimus vo voľnom preklade znamená 
„imitátor pštrosa“.

Keď ho v roku 1914 objavili, 
predpokladali, že ide o pozo-
statky ornitomima. Po neskor-
šej detailnej analýze v roku 
1972 sa ukázalo, že ide o dva 
rôzne druhy dinosaurov. Strutio-
mimus mal silnejšie pazúry 
a bol objavený v starších 
vrstvách ako ornitomimus. Lo-
vil v riečnych oblastiach, mimo 
lesa, skôr v otvorenej krajine. 

Alexander Valach

Strutiomimus mal pozoruhodne dlhý chvost

Biológia Biológia

Kostra ornitomima

Strutiomimus altus, ktorého pozostatky sa našli v Alberte
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Lastovička	domová

Lastovička	domová	sa v niektorej literatúre spomína aj pod 
názvom lastovička	obyčajná. Jej latinské meno je Hirundo 
rustica. V rámci zoologického systému je tento zástupca trie-
dy vtáky (Aves) zaradený do radu spevavce, resp. vrabcotva-
ré (Passeriformes) a v rámci neho do čeľade lastovičkovité 
(Hirundinidae).

Dĺžka tela tohto operenca dosahuje 17 až 19 cm, rozpätie 
krídel od 32 po 34 cm. K typickým znakom vzhľadu lastovič-
ky domovej patria dlhé špicaté krídla, hlboko vykrojený vid-
licovitý chvost s tenkými a predĺženými chvostovými pera-
mi. Vrchná časť tela je čiernej farby s modro trblietavým 
leskom, spodná je krémovobiela až ružovohnedastá. Dobrým 
odlišovacím znakom od príbuznej belorítky domovej je mod-
ročierny pruh tiahnuci sa naprieč hruďou, hrdzavočervené  
hrdlo a čelo. Červené sfarbenie je však veľmi ťažko postreh-
nuteľné u letiaceho vtáka, pozorovateľovi sa môže zdať, že 
hruď i hlava je celá tmavá. Samce a samice sa vonkajším 
vzhľadom výrazne neodlišujú. 

Lastovička domová (Hirundo rustica)

Lastovička domová patrí k tzv. vtákom povetria – často sa 
preháňa vzduchom v otvorenej krajine a loví vo vzduchu lie-
tajúci hmyz, ktorý chytá do široko otvoreného zobáka. Lieta 
veľmi obratne, za hmyzom i kľučkuje. Počas lovu dokáže lie-
tať i nízko nad vodou. Zo vzduchu i pije, pričom sa spustí tes-
ne nad hladinu a naberie si vodu do zobáka. Na zem si sadá 
iba vtedy, keď zbiera materiál na stavbu hniezda. Keď si však 
chce odpočinúť, radšej zaletí na strom či vedenie vysokého 
napätia. Žije v okolí ľudských obydlí, na poliach i v záhra-
dách.

Lastovičky oddychujúce na drôtoch

Počas prieskumného letu sa často opakovane ozýva radost-
ným a hlasným „vitt-vitt“. Jej hlučné hlasové prejavy oživu-
jú poľnohospodárske usadlosti a dediny. Spárované jedince 
príjemne štebotajú takmer ako andulky. Prítomnosť mačky 
ohlasuje ostrým „siflitt“ a na výskyt dravcov v blízkosti upo-
zorňuje podobným „flitt-flitt!“.

Lastovička domová pôvodne hniezdila v skalných stenách, 
ale v súčasnosti si hniezdo stavia väčšinou vnútri stavieb, naj-
mä v maštaliach, kôlňach a garážach, predovšetkým na dedi-
nách. Hniezdi i pod strechami domov. Rada využíva na hniez-
denie aj staršie hniezda vytvorené operencami rovnakého 
druhu. Hniezdo lastovičky domovej má veľký miskovitý 
otvor, čím sa líši od hniezda príbuznej belorítky domovej 
hniezdiacej v hniezde s malým guľovitým otvorom. Hniezdo 
stavajú obaja partneri. Jeho vonkajšia strana je z guľôčok hli-
ny a blata, prípadne i stebiel trávy a slamy, ktoré sú pozliepa-
né slinami. Vnútro je vystlané perím. 

Hniezdo lastovičky domovej pod strechou domu

Hniezdi od apríla do septembra. Samica znáša počas jednej 
znášky tri až šesť bielych vajec s hnedými bodkami, na kto-
rých sedí 13 až 15 dní. Podľa okolností máva v jednom roku 
jednu až tri znášky. Samica si vyberá samca podľa dĺžky špi-
čiek chvosta. Samce s dlhými špičkami chvosta sa intenzív-
nejšie podieľajú na výchove mláďat, s hniezdením začínajú 
skoro, a preto partnerstvo s takýmto samcom umožňuje dve 
až tri znášky za rok. Mláďatá v hniezde kŕmia rodičia 20 až 
22 dní. Keď mláďatá opustia hniezdo, rodičia ich ešte istý čas 
kŕmia, a to väčšinou počas letu.

Lastovičky pred odletom do teplých krajín

Biológia Biológia
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tovičiek na vedení vysokého napätia, znamená to, že sa zhro-
mažďujú pred odletom do teplých krajín. 

Okrem Európy žije lastovička domová i v Ázii, severový-
chodnej a severozápadnej Afrike a Severnej Amerike, kde 
obýva dediny a mestá.

Vzhľadom na to, že skonzumuje obrovské množstvo hmy-
zu, patrí k veľmi užitočným vtákom. Podľa súčasnej legis-
latívy patrí k zákonom chráneným druhom národného  
významu. Spoločenská hodnota jedného jedinca predstavu-
je 165,95 €.

Danica Božová
Fotografie: Simon Pierre Barrette (1), Vladimír 

Boža st. (2 – 4), J. J. Harrison (pozadie)

Ak má lastovička šťastie a neuloví ju dravec, môže sa dožiť 
až desiatich rokov. Ak však dlhé obdobie neustále prší, lasto-
vička trpí hladom, pretože potravu – hmyz – loví iba vo vzdu-
chu. Nedokáže tak ani nakŕmiť mláďatá, a tak mnohé z nich 
predčasne zahynú. 

Tento operenec patrí k sťahovavým druhom s typickou 
diaľkovou migráciou. Medzi európskymi spevavcami patrí 
k najzdatnejším letcom. Až na výnimky (niektoré jedince 
v zimnom období ostávajú v Stredomorí) je zimoviskom las-
tovičky domovej Afrika – zimuje v oblasti medzi juhom  
Sahary a južným cípom Afriky. V našich končinách sa lasto-
vičky opäť objavujú v apríli, niekedy už i koncom marca.  
Zostávajú tu počas celého leta. Keď človek spozoruje kon-
com augusta alebo v septembri odpočívajúce veľké kŕdle las-

Biológia Biológia

rastliny okolo nás
Margaréta biela

Staršia literatúra uvádza margarétu bielu pod názvom krá-
lik biely. Latinsky sa nazýva Leucanthemum vulgare, pričom 
sa používa aj synonymum Chrysanthemum leucanthemum. 
Patrí medzi krytosemenné dvojklíčnolistové rastliny do čeľa-
de astrovité (Asteraceae).

Táto trváca bylina pretrváva obdobie vegetačného pokoja 
valcovitým, trochu uzlinatým a šikmo položeným podzem-
kom. Z podzemku vyrastá priama olistená stonka – byľ, kto-
rá dosahuje výšku od 20 do 90 cm. Prízemné listy sú lopatko-
vitého tvaru, na báze majú hrubo zúbkatý okraj. Ostatné listy 
na stonke vyrastajú striedavo.

Margaréta biela (Leucanthemum vulgare)

Stonka je mierne hranatá, pevná, väčšinou sa nerozkonáru-
je. Pozorovateľovi sa zdá, že je zakončená jedným veľkým 
kvetom. V skutočnosti je to však súkvetie úbor. Jeho priemer 
je tri až šesť centimetrov. Obsahuje v strede žlté rúrkovité 
kvety a po obvode biele jazykovité kvety. Rúrkovité kvety 
v strede sú usporiadané na špirálovitých segmentoch, sú 
obojpohlavné a tvoria dobrú pristávaciu plochu pre hmyz.

Fúzač škvrnitý na rúrkovitých kvetoch margaréty bielej 

Naspodku pod rúrkovitými a jazykovitými kvetmi sa na-
chádza zelený zákrov, ktorý je zložený zo škridlicovito uspo-
riadaných listeňov. 

Kvitne od mája do októbra. Rastie na lúkach, pasienkoch, 
lesných čistinkách, na medziach a násypoch. Vyskytuje sa 
v celej Európe, na východe siaha od Sibíri až po pohoria Al-
taj a Kaukaz. Napriek tomu, že táto krásna rastlina je ozdo-
bou každej lúky, poľnohospodári ju nemajú v láske, najmä ak 
sa tam nachádza väčší počet jedincov, pretože odoberá živiny 
pestovaným rastlinám – rovnako ako iná burina. 

V záhradách sa pestuje niekoľko veľkokvetých odrôd – 
najväčšie úbory dosahujú priemer až 16 cm.

Danica Božová 
Fotografie: Vladimír Boža st. 
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žitá výroba nového chlorofylu je dôležitá najmä na jar a v lete, 
keď je pre stromy výhodné vyrábať si energiu fotosyntézou, 
pretože majú dostatok svetla, vody aj oxidu uhličitého. 

Rastlinné bunky s chloroplastmi (zelené vrecúška) obsahujúcimi 
zelený chlorofyl

Skrytí	farební	pomocníci

Okrem chlorofylu sú v chloroplastoch listov aj farbivá zo 
skupiny karotenoidov a xantofylov – medzi najčastejšie pat-
ria oranžový β-karotén a žltý luteín. Ich farba je prekrytá 
mnohonásobne koncentrovanejším zeleným chlorofylom, 
takže ich nie je vidno, ale sú veľmi dôležité. Jednou z ich 
hlavných úloh je absorbovať svetlo s vlnovou dĺžkou, ktorú 
nedokáže efektívne absorbovať chlorofyl, a potom túto ener-
giu odovzdať susediacej molekule chlorofylu. Chlorofyl naj-
lepšie absorbuje modré svetlo s malou vlnovou dĺžkou 
(400 – 450 nm) a oranžové a červené svetlo s veľkou vlnovou 
dĺžkou (600 – 650 nm). Karotenoidy zas najlepšie absorbujú 
modrozelené a zelené svetlo so stredne veľkou vlnovou dĺž-
kou (500 – 550 nm). Vďaka karotenoidom sa preto zvyšuje 
efektivita fotosyntézy – listy dokážu zužitkovať viac svetla. 

Pokiaľ však na list dopadá až priveľa svetla, prejaví sa ďal-
šia výhoda karotenoidov – dokážu odoberať nadbytočnú 
energiu z chlorofylu, aby nenarúšala stabilitu jeho molekuly. 
Takýto chlorofyl by totiž ľahko mohol reagovať s kyslíkom 
za vzniku spomínaných kyslíkových radikálov poškodzujú-
cich rastlinné bunky. Karotenoidy túto energiu svetla zmenia 
na tepelnú energiu a vyžiaria ju von z listu. 

Ako karotenoidy vedia, či v danej chvíli majú svetelnú ener-
giu prijímať a odovzdávať chlorofylu, alebo ju naopak chloro-
fylu odoberať a vyžarovať do prostredia? Keď na list začne 
dopadať viac svetla ako obvykle, zrazu sa prijíma oveľa viac 
svetelnej energie, ako sa využíva vo fotosyntéze na výrobu 
cukru. To spôsobí hromadenie protónov (ide vlastne o atómy 
vodíka, ktorým bol odobraný elektrón) a s tým spojené znižo-
vanie pH v chloroplastoch. Takéto zníženie pH vyvolá pro-
dukciu špecifických enzýmov, ktoré menia žltý xantofyl nazý-
vaný zeaxantín na oranžový violaxantín. Violaxantín dokáže 
vyžarovať energiu vo forme tepla. Keď sa dodávka svetla zní-
ži naspäť na normálnu hladinu, zníži sa množstvo protónov, 
zvýši sa pH a violaxantín sa zmení naspäť na zeaxantín. Ten 
funguje ako klasický pigment absorbujúci slnečnú energiu. 

Predstavte si, že by ste celú zimu nejedli, iba žili zo svojich 
zásob. A ešte k tomu by ste sa pred každou zimou museli zba-
viť svojich orgánov, pomocou ktorých prijímate potravu, aby 
nezmrzli. Toto je každoročnou realitou listnatých stromov 
rastúcich v zemepisných šírkach, v ktorých sa striedajú ročné 
obdobia. S príchodom jesene začnú stromy „hladovať“ a po-
stupne prejdú do „zimného spánku“, počas ktorého už nepri-
jímajú žiadnu energiu. Začiatok „hladovania“ je sprevádzaný 
sfarbením listov, ktoré je viditeľné aj z vesmíru. Na satelit-
ných snímkach dokonca vidno, ako sa jesenná farebná vlna 
posúva po kontinentoch severnej pologule zo severu na juh 
rýchlosťou približne 45 až 72 km za deň v závislosti od nad-
morskej výšky. To je spôsobené tým, že na severe Európy, 
Ázie či Severnej Ameriky začnú listy meniť farbu o niekoľko 
dní skôr ako na juhu.

Jesenná príroda

Obdobie	hodovania

Stromy, ako väčšina iných rastlín, sa živia fotosyntézou. Slo-
vo fotosyntéza znamená v preklade skladanie pomocou svet-
la a počas tejto reakcie rastliny za pomoci svetelnej energie 
premieňajú vodu a oxid uhličitý na kyslík a cukor. Takto 
vzniknutý cukor – glukóza – potom slúži ako zdroj energie 
pre rastlinu, na výrobu stavebného materiálu – celulózy – 
a na biosyntézu tukov a aminokyselín. Fotosyntéza prebieha 
v orgáne bunky nazývanom chloroplast, ktorý obsahuje zele-
ný pigment chlorofyl. Pod mikroskopom vyzerajú chloro-
plasty ako malé zelené vrecúška. Priemerná rastlinná bunka 
má 10 až 100 chloroplastov a na jednom milimetri štvorco-
vom listu je približne 450 000 až 800 000 chloroplastov. 
Chlorofyl je dominantné farbivo a jeho farba prekrýva ostat-
né pigmenty, ktoré sú v bunkách prítomné v oveľa menšom 
množstve. Preto majú listy stromov zelenú farbu. 

Vďaka schopnosti absorbovať slnečnú energiu chlorofyl 
funguje aj ako slnečník chrániaci zvyšné časti rastlinného tela 
pred nebezpečným žiarením. Energia prijatá zo slnečného žia-
renia spôsobí, že molekula chlorofylu stratí elektrón, pretože 
ten získa energiu zo svetla a preskočí na inú molekulu. Takýto 
chlorofyl môže opäť ľahko reagovať s inými molekulami, aby 
im vzal chýbajúci elektrón. Pri reakciách s kyslíkom môžu 
takto vznikať nebezpečné kyslíkové radikály. Chlorofyl sa tak 
môže stať škodlivým pre bunku a rastliny ho musia prísne re-
gulovať – neustále rozkladajú starý a vyrábajú nový. Nepretr-

ako držia stromy diétu
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Obdobie	hladovania

V zime je situácia iná. Kvôli teplotám pod nulou majú stromy 
nedostatok vody v tekutej forme nevyhnutnej pre fotosyntézu 
a tiež nedostatok svetla, pretože slnko vychádza neskôr a za-
padá skôr ako na jar a v lete. Ďalším problémom je, že miaz-
ga v listoch, donášajúca vodu do listov a odnášajúca vytvore-
ný cukor z listov, by zamrzla. Pre stromy je preto nevýhodné 
v zime investovať energiu do vytvárania chlorofylu a zabez-
pečovania fotosyntézy. Namiesto toho prečkajú zimu „na dié-
te“ – neprijímajú žiadnu energiu a žijú iba zo svojich zásob. 
Zároveň spotrebujú menej energie, lebo nepotrebujú neustále 
vytvárať nový chlorofyl a starať sa o listy. 

Skracujúce a ochladzujúce sa dni na jeseň preto signalizujú 
stromom, aby spomalili a postupne zastavili obnovovanie 
chlorofylu. A keďže sa tým pádom viac chlorofylu rozloží 
ako vytvorí, listy postupne stratia svoju zelenú farbu. Po roz-
ložení chlorofylu však listy neostanú bezfarebné, pretože sú 
v nich ešte stále stabilné karotenoidy a xantofyly, ktoré ich 
zafarbujú na žlto až oranžovo. Niektoré listy sú však červené 
až fialové vďaka prítomnosti ďalšieho pigmentu – antocyaní-
nu. Ten v listoch predtým nie je a začne vznikať, až keď sa 
veľká časť chlorofylu rozloží. Na rozdiel od chlorofylu a ka-
rotenoidových pigmentov sa nenachádza v chloroplastoch, 
ale voľne v listovej miazge, kde vzniká premenou cukrov vy-
tvorených fotosyntézou pomocou špeciálnych enzýmov.

Žlté listy sfarbené xantofylmi

Vznik antocyanínu je podmienený svetlom a najviac sa ho 
v listoch vytvorí, keď sa na jeseň striedajú slnečné dni 
a chladné (ale nie mrznúce) noci. V Severnej Amerike sú na 
jeseň listy farebnejšie ako u nás v Európe, pretože tam majú 
viac slnečných a menej zamračených dní a vďaka tomu sa 
v listoch vytvorí viac antocyanínov. Antocyaníny však neslú-
žia len na okrasu. Vedci doteraz nemajú presné vysvetlenie, 
aká je ich funkcia, ale predpokladá sa, že predlžujú životnosť 
listu. Na jeseň sa totiž stromy snažia presunúť živiny (naprí-
klad dusík a fosfáty) z listov, ktoré neskôr odpadnú, do kore-
ňov, kmeňa a konárov. S rozpadom chlorofylu sú však listy 
oveľa citlivejšie na slnečné žiarenie. Antocyanín preto prav-
depodobne funguje ako opaľovací krém – náhrada za chloro-
fyl v ochrane listov pred slnečným žiarením. Keď vedci vy-
tvorili mutovaný strom neschopný vytvárať antocyanín, jeho 
listy na jeseň opadali oveľa skôr ako u stromov s listami s an-

tocyanínom. Vďaka antocyanínu stromy získajú viac času na 
presun všetkých živín preč z listov. 

Keď sa v listoch rozpadnú aj molekuly karotenoidov a xan-
tofylov, odhalí sa farba tanínov a listy zhnednú. Taníny sú 
taktiež v listoch prítomné celý čas, ale najprv sú zamaskova-
né chlorofylom a potom karotenoidmi a xantofylmi. Taníny 
sú produkty rastlinného metabolizmu a ostanú nahromadené 
aj v mŕtvych opadaných listoch – preto opadané listy zhned-
nú. Ich funkcia je okrem iného v ochrane rastliny pred živo-
číchmi živiacimi sa rastlinami, pretože dodávajú rastline ne-
príjemne horkú chuť a pre niektoré organizmy môžu byť vo 
väčšom množstve až toxické. 

Mŕtvy list sfarbený hnedým tanínom

Treba	listy	v	zime?

Keďže listy v zime nemôžu zabezpečovať fotosyntézu 
a zmrznú, pre strom je najvýhodnejšie sa ich zbaviť. Skracu-
júce sa jesenné dni okrem zastavenia obnovy chlorofylu vy-
volajú aj vznik tzv. oddeľovacej vrstvy buniek na mieste, kde 
vyrastá stonka listu z konáriku stromu. Ide o pevné, ako keby 
korkové bunky, ktoré zablokujú prúdenie vody do listu a cuk-
ru so živinami z listu. Takisto zabezpečia sterilné oddelenie 
listu, aby po jeho odpadnutí nevznikla otvorená rana, do kto-
rej by sa mohli dostať nežiaduce baktérie, huby alebo iné or-
ganizmy. 

Možno ste si ale všimli, že na niektorých listnatých stro-
moch listy pretrvajú celú zimu – sú to vždy mladé stromy ale-
bo mladé spodné vetvičky veľkých stromov u druhov ako 
dub a buk, prípadne hrab. Listy sú viditeľne hnedé a mŕtve, 
ale neodpadnú, pretože sa nevytvorila úplná oddeľovacia 
vrstva buniek. Niekedy to je zapríčinené príliš skorým mra-
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zom, keď listy zmrznú a umrú skôr, ako sa stihne vytvoriť 
celá oddeľovacia vrstva. Niektorí vedci sa domnievajú, že to 
je len problém mladých stromov alebo konárov, ktoré ešte nie 
sú schopné vždy dobre vytvoriť oddeľovaciu vrstvu, ale iné 
výsledky ukazujú, že v skutočnosti môže byť pre takéto stro-
my výhodné, aby listy neopadali hneď na jeseň. Ak totiž 
opadnú až na jar, ich rozkladom vzniknú živiny, ktoré môže 
strom využiť v najkritickejšom období, keď ich potrebuje na 
rast, tvorbu nových listov a kvitnutie. Takéto listy môžu tiež 
zadržiavať na stromoch sneh, ktorý mu po roztopení dodá 
vlahu, chrániť mladé vetvičky a listové pupene (miesta, z kto-
rých na jar vyrastú listy) pred mrazom a pred tým, aby ich 
v zime zjedli jelene, losy a iné zvieratá, pretože mŕtve listy 
dodajú vetvičkám pomerne zlú chuť. 

Buk so spodnými konármi, z ktorých v zime neopadli listy
 

V	čom	sú	ihličnaté	stromy	iné

Zatiaľ čo listnaté stromy zvolili stratégiu zbaviť sa listov 
a prežiť zimu „o hlade“, u ihličnatých stromov sa, naopak, 
vyvinuli rôzne adaptácie na to, aby ich listy, čiže ihličky, 
ostali funkčné celú zimu – aby nezmrzli a prípadne boli 
schopné fotosyntézy. Listnaté stromy by sa dali prirovnať 
k niekomu, kto sa na jar a v lete napcháva a na jeseň a v zime 
hladuje, zatiaľ čo ihličnaté stromy k niekomu, kto jedáva 
striedmejšie, ale dostatočne po celý rok. Ich metabolizmus je 
pomalší ako u listnatých stromov a sú menej náročné na živi-
ny, preto aj často dokážu prežiť v nehostinnejších podmien-
kach ako väčšina listnatých stromov. 

Rovnako ako listnaté stromy však musia čeliť nedostatku 
vody v zime, pretože je zamrznutá. Snažia sa preto minimali-
zovať jej straty tým, že ihličky sú pokryté hrubou voskovou 
vrstvou, a tým, že v chlade zatvoria listové prieduchy, ktorý-

mi uniká voda. Ďalšou adaptáciou je to, že keď sa ochladí, 
zvýši sa koncentrácia látok vo vode v miazge v ihličkách, čím 
sa zníži jej bod mrazu a vďaka tomu ihličky nezmrznú. Ihlič-
naté stromy tak môžu fotosyntetizovať aj v zime, ak majú  
dostatok vody, ale pri nižších teplotách prebiehajú všetky re-
akcie oveľa pomalšie. A ani ihličky nie sú na strome večne – 
opadnú po 2 až 40 rokoch. 

Dôkaz	namiesto	sľubov

Zdá sa vám podozrivé, že zelené listy obsahujú aj žlté, oran-
žové a hnedé farbivá? Alebo vás zaujíma, aké všetky farby 
nájdete v jesennom liste? Môžete si to overiť jednoduchým 
experimentom pomocou tzv. papierovej chromatografie. 
Chromatografia je metóda, pomocou ktorej sa oddeľujú jed-
notlivé zložky v nejakej zmesi. Vždy ide o to, že po niečom 
pevnom (v tomto prípade papier) putuje tekutá zmes (v tom-
to prípade zmes rôznych pigmentov v liste). Keďže jednotli-
vé zložky zmesi putujú rôznymi rýchlosťami, rozdelia sa 
a každá zložka je viditeľná samostatne – na papieri preto uvi-
díme jednotlivé farebné zložky obsiahnuté v liste. 

Čo	potrebujeme:	listy – ideálne tri veľké (alebo ekvivalent-
ný počet malých listov), sklenené uzatvárateľné nádoby  
(napríklad z malých kompótov alebo z lekváru), alkohol (ide-
álny je technický lieh, ale môžete to vyskúšať aj s vodkou, 
prípadne iným silným bezfarebným alkoholom), kávový fil-
tračný papier alebo pijak (prípadne iný podobný papier), 
malú panvičku (alebo akúkoľvek nádobu, ktorá je širšia ako 
sklenená nádoba, ktorú použijete) a horúcu vodu.

Postup: 1. Roztrhajte listy na malé kúsky a dajte ich do skle-
nenej nádoby (môžete to skúsiť aj s viacerými nádobami zá-
roveň na porovnanie).
2. Listy v nádobe zalejte alkoholom, aby ste ich akurát zakryli.
3. Zavrite nádobu s listami a položte ju do panvičky, v ktorej 
je naliata horúca voda asi do výšky troch centimetrov (voda 
nemusí byť vriaca, stačí z vodovodného kohútika).
4. Nádobu s listami nechajte v panvičke s horúcou vodou mi-
nimálne 30 minút, kým sa alkohol dostatočne nezafarbí od 
listov (čím bude tmavší, tým lepšie potom uvidíte jednotlivé 
farby). Keď voda v panvičke začne chladnúť, vymeňte ju za 
horúcu a s nádobkou s listami občas jemne zatraste, aby sa 
listy premiešali s alkoholom.
5. Pre každú nádobku s listami vystrihnite dlhý pásik filtrač-
ného papiera.
6. Vložte papier do nádobky, aby bol jedným koncom pono-
rený v alkohole a druhým smeroval von z nádobky a nechaj-
te ho tam 30 až 90 minút, prípadne aj dlhšie – kým na papie-
ri neuvidíte pekne oddelené jednotlivé pigmenty.

Alkohol sa bude vsakovať do papiera a so sebou stiahne aj 
farbivá. Tie ale budú prechádzať papierom rôznou rýchlosťou 
v závislosti od náboja molekúl a ich rozpustnosti v alkohole. 
Ak experiment úspešne zrealizujete, na papieri uvidíte rôzne 
odtiene zelenej farby, a tiež žltú, oranžovú a červenú farbu.

Lenka Veselovská 
Fotografie: Ondrej Gahura, Martin Bahmann
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V ďalších číslach časopisu nájdete

jaskyňa Mažarná

operence okolo nás

postavte si robotickú ponorku iii. 
dokončenie a testovanie ponorky 

v oceáne

Marie curie-sklodowská – 
nepoškvrnená slávou vedy

Rastliny okolo nás
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