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Na úvod 
 

V dňoch 6. a 7. decembra 2018 sa v sídle Slovenského technického múzea v Košiciach 
uskutočnilo jedno z podujatí realizovaných pri príležitosti 100. výročia vzniku 
Československa. Na verejnom odbornom programe v rámci IV. zasadnutia odbornej 
Komisie pre zbierky dejín techniky (ďalej len Komisie), zriadenej v roku 2014  
a pracujúcej pod záštitou Zväzu múzeí na Slovensku, a zároveň Slovenského 
technického múzea ako vrcholnej zbierkotvornej inštitúcie na Slovensku so 
špecializáciou na komplexnú dokumentáciu vývoja vedy, výroby, techniky, priemyslu 
a dopravy na území Slovenska, sa stretli kurátori, historici a dokumentátori z 5 múzeí 
na Slovensku, ktoré vo svojich zbierkových fondoch uchovávajú aj zbierky v kategórii 
dejiny techniky.  
V troch tematických blokoch bolo počas dvoch dní postupne prezentovaných 13 
príspevkov spracovaných múzejníkmi pôsobiacimi v odbornej Komisii, pričom všetky 
parciálne naplnili tému odborného programu a v globále priniesli prehľad o múzejne 
zdokumentovanej problematike úrovne vedy, vybraných odvetví techniky, dopravy, 
priemyslu a výroby v Československu 1918 ‒ 1992.  
V rámci v diskusných blokov odzneli pripomienky k múzejnej dokumentácii 
významných symbolov vývoja vedy a techniky a priemyselnej produkcie v období 
Československa, či už spracovanej alebo ako podnety. Zarezonovali najmä námety do 
ďalšieho múzejného výskumu v oblasti priemyselného dizajnu československej 
produkcie napr. geodetickej techniky, fotografickej techniky ai. V súbore 
prezentovaných tém absentovali príspevky najmä k téme cestnej dopravy  
a automobilového priemyslu, železničnej dopravy, robotizácie a automatizácie 
priemyselnej výroby, široká téma elektrotechniky a elektroenergetiky a ďalšie. 
Odborný program IV. zasadnutia Komisie "Veda a technika v období Československa"  
bol po prezentačných aktivitách realizovaných počas roku 2018 Slovenským 
technickým múzeom k 100. výročiu vzniku Československa síce programom pre menej 
početnú a veľmi špecifickú cieľovú skupinu, no s o to väčším významom. Diskusie 
zadefinovali výzvy na zaplnenie prázdnych miest v múzejnej dokumentácii vývoja 
vedy a techniky v Československu, ktorým sa je potrebné prioritne venovať. 
      
        
      Mgr. Zuzana Šullová 
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Prvý pokus o výrobu ľahkého piestového motora na Slovensku 
 

Ing. Peter Ondreják, STM-Múzeum letectva v Košiciach 
 
Príspevok prináša informácie o výnimočnej akvizícii Slovenského technického múzea, vďaka 
ktorej je múzejne zdokumentovaný prvý hmatateľný pokus o zavedenie výroby leteckých 
motorov na Slovensku. Technologická premena piestového motora, ktorý bol konštrukčne 
vyvinutý pre motocykel M 90 Manet na ľahký letecký motor. 

 
V roku 2018 sa podarilo získať do zbierkového fondu Slovenského 
technickéh múzea, do zbierky letectvo a letecká technika spravovanej STM-
Múzeom letectva v Košiciach veľmi vzácny dvojvalcový piestový motor, ktorý 
nie je technologicky výnimočný, ale pravdepodobne ide o historicky prvý 
pokus o výrobu malého ľahkého piestového motora na našom území.  
 

  
Obr. 1 Pravá strana motora. Foto Archív STM. Obr. 2 Ľavá strana motora. Foto Archív STM. 

 

Predmet svojím vonkajším vzhľadom javil znaky leteckého motora a aj to, že 
by mohol byť niekedy použitý v letectve. Nikto z oslovených kurátorov  
a historikov z partnerského Technického múzea v Brne, ani Národného 
technického múzea v Prahe sa k fotografiám daného motora nevedel 
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vyjadriť. Jedným slovom bola to záhada, ktorá bola ešte umocnená sumou, 
ktorú za predaj do zbierok nášho múzea požadoval majiteľ motora. 
Informácie o pôvode predmetu od posledného majiteľa z Nového Boru  
v Českej republike, ktorý bol už tretím v poradí, boli veľmi strohé. Všetko, čo 
nám vedel sprostredkovať bolo, že daný motor pochádza zo Slovenska 
údajne z "Považských strojární v Martine" (mylná informácia)  
z obdobia okolo roku 1938, pričom posledný majiteľ  ho získal od syna 
pôvodného konštruktéra Ing. Vítězslava Šaumana, ktorý pracoval  
v spomínaných strojárňach.  
Ani po množstve emailových diskusií, či už s kolegami z technických múzeí  
v Prahe a Brne alebo na amatérskej úrovni, sme nezachytili žiadnu 100 %-ne 
overiteľnú  stopu. Záhada bola o to väčšia, že technický výkres k motoru, 
dodaný tiež osledným majiteľom, neobsahoval ani výkresové razítko, ktoré 
by identifikovalo pôvodcu, ani samotný názov motora.  
Nakoniec nám šťastie prialo v podobe pána Ing. Pavla  Mikuša, bývalého 
zamestnanca Považských strojární v Považskej Bystrici v súčasnosti 
spravujúceho archív bývalých strojární, ktorý nám túto technickú záhadu 
vysvetlil a na dôvažok priniesol ešte jednu zaujímavú informáciu. Podľa 
dochovaných správ pamätníkov boli takto vyrobené pravdepodobne len dva 
kusy týchto motorov. Z personálneho archívu Považských strojární pre nás 
pán Mikuš zistil nasledovné: za celým projektom stála skupina nadšencov 
bezmotorového lietania na čele s Ing. V. Šaumanom.  
Ing. Vítezslav Šauman sa narodil 17. 10. 1903 v Blansku na Morave, nastúpil 
do Zbrojovky Brno ako konštruktér. Pravdepodobne v pohnutých časoch 
Protektorátu Čechy a Morava (1939 ‒ 1945) sa rozhodol zmeniť  pracovné 
pôsobisko a v roku 1943 nastúpil do Považských strojární, kde bol spočiatku 
na mieste konštrukcie strojov a náradia, potom pracoval ako hlavný 
technológ na príprave nových výrobkov a na záver  kariéry sa stal vedúcim 
konštrukcie upínačov Náraďovne. Do dôchodku odišiel v roku 1967. 
Posledný majiteľ motora mylne uviedol pôsobisko Martin pre Považské 
strojárne a zavádzajúci bol aj majiteľom uvádzaný rok vzniku motora ‒ rok 
1938. Samozrejme tieto informácie boli len domnienkami na základe 
informácií od syna konštruktéra Šaumana.  
Vznik Považských strojární sa datuje v roku 1929 v dobách prvej ČSR, kedy 
vznikla ako pobočný závod Zbrojovky Brno. Za éry  Slovenského štátu boli 
Považské strojárne premenované na Reichswerke Herman Göring. Po roku 
1945 boli znárodnené na základe Benešových dekrétov. Po roku 1948 niesli 
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názov Považské strojárne, národný podnik Klementa Gotwalda až do roku 
1989. Od roku 1992 je registrovaný pôvodný názov  Považské strojárne a. s.  
 
Prečo vlastne daný motor vznikol? Obdobie po 2. svetovej vojne je 
poznamenané prudkým nárastom bezmotorového lietania na celom území 
ČSR. Bolo tomu tak aj na Považí, kde sa stretlo mnoho zanietených 
amatérskych letcov ‒ plachtárov oddaných veci bezmotorového lietania. 
Všetci títo aktivisti lietania mali riadne zamestnanie, väčšinou  pracovali ako 
úradníci  alebo na rôznych postoch v továrňach, podobne aj konštruktér V. 
Šauman. On sám lietal, čo ho iniciovalo zaoberať sa pomocným pohonom 
pre vetrone, z dôvodu ich využitia pri vzlete alebo zachytenia termického 
prúdu a využitím tak energie na získanie potrebnej výšky s následným 
plachtením. Výsledkom by bola možná náhrada aerovleku alebo navijaka, 
čím by sa získala určitá nezávislosť na leteckom parku, ale hlavne by sa 
ušetrili financie na ich prevádzkovanie. Výsledok t. j. motor s vrtuľou by mal 
byť namontovaný na pokusný cvičný vetroň a testovaný v praxi. Riešenie sa 
našlo rýchlo. V tom čase sa vyrábal v Považských strojárňach motocykel 
Manet  M90. Samotná výroba začala v roku 1947. Celkovo bolo vyrobených 
37 630 kusov. Tu sa núka aj druhé rozuzlenie záhady ohľadom doby vzniku 
motora, a to údajný rok 1938. Motocykel Manet sa začal sériovo vyrábať od 
roku 1947. Po vzniku Kórejského konfliktu sa výroba v roku 1951 ukončila  
a fabrika prešla opäť na zbrojnú výrobu, konkrétne výrobu pušiek, munície  
a leteckých kanónov pre lietadlá Mig-15. Agregát pohonu motocykla  
využíval unikátnu konštrukciu dvoj-piestového systému nesymetrického  
rozvodu,  tzn. v jednom valci sú dva piesty (predný a zadný) s jednou 
sviečkou, pričom majú jeden spoločný spaľovací priestor. Pohybujú sa 
nesúmerne a vzájomne sa predbiehajú. Toto predbiehanie má za následok 
vhodnejšie časovanie otvárania kanálov satia, výfuku a výplachu. Z tohto 
dôvodu sa volá tento systém nesymetrický. Duchovným otcom tohto 
systému bol talian Adalbert Garelli, ktorý sa zaoberal  zvyšovaním výkonu 
malých piestových motorov. Motor bol jednovalcový so zdvihovým  
objemom 90 cm³, vŕtanie bolo 2 x 32 mm, pracovný zdvih činil 58 mm, 
dosahovaný výkon bol 2,6 kW (3,5 ks) pri 3800 ‒ 4200 ot./min. so spotrebou 
1,5 litra/100 km. Z hľadiska rozmerov a hmotnosti by spĺňal kritéria pre daný 
účel. V tejto súvislosti sa začalo jednať s niektorými leteckými továrňami  
v zmysle jeho zavedenie do výroby.  
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Obr. 3 Reklamný  leták motocykla  Manet M90. Zdroj Internet.                   

 

Motor musí mať technické osvedčenie – tzv. homologizácia a tiež musí prejsť 
štátnou leteckou inšpekciou, ktorá mu udelí certifikát o spôsobilosti jeho 
používania v leteckej praxi. Štátna letecká inšpekcia vydala zamietavé 
stanovisko. Pravdepodobne jednou z príčin mohol byť  nedostatočný výkon  
8 ks alebo iné nedostatky, ktoré môžeme dnes len hádať. Z tohto dôvodu sa 
uzavrel ďalší vývoj a ďalej sa už nepokračovalo. Zrejme aj z týchto dôvodov  
tento agregát nemá žiadne konkrétne typové označenie. 
Motor bol dvojvalcový, dvojdobý, s obsahom 200 cm3, osadený vrtuľou  
o priemere 89 cm v ťažnom usporiadaní. Na danom agregáte sú použité dva 
anglické karburátory Amal a magneto Bosch. Pravdepodobne inováciou vo 
forme nového odliatku prešiel  aj valec, hlava a blok s vyvedením na vrtuľu.  
Z pôvodného motora zostal  zachovaný systém dvoch piestov v jednom valci 
s pôvodnými kľukami a piestami,  čo  je potvrdené aj  technickým  výkresom. 
Ovládanie malo byť pravdepodobne pomocou boudenového lanka a malej 
páčky plynovej prípuste. 
Pozemné  testy motora sa konali iba na brzde – „vo zveráku“ na letisku v 
Orlovom, obsluhujúci „skúšobný technik“ bol pán V. Turcer (muž v baretke s 
vŕtačkou na obr. 4 a 5), ktorý roztáčal motor ručnou vŕtačkou. Tiež jeden  
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z aktívnych amatérskych pilotov tohto kraja. Motor sa nikdy nedostal do 
testovacieho režimu na palubu vetroňa, ani len v podobe krátkeho 
rolovania. Jednoducho do  vzduchu  sa motor z  Maneta nedostal.  
  

  
Obr. 4, Obr. 5 Na skúšobni pri prvých testoch motora. Zdroj Archív Považské strojárne. 

 
Obr. 6 Vlado Turcer v dobách mladosti ako bezmotorový pilot. Zdroj Archív Považské strojárne. 

 

Aj keď tento technický počin nenašiel uplatnenie v leteckej praxi,  
z historického hľadiska ho môžeme zaznamenať ako prvý pokus o výrobu  
leteckého motora na našom území, i keď sériová výroba bola skutočne 
zanedbateľná. Ale aj výrobná séria s celkovým počtom 2 kusy je zaujímavá.  
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Obr. 7, 8, 9 Technický výkres motora, vpravo hore reálny motor pre motocykel Manet.  

Zdroj 7 a 9: Posledný majiteľ motora. Zdroj 8 Internet. 

 
Ostáva vyriešiť, ktorý z vyrobených kusov sa dostal do našich zbierok. Motor 
zamýšľame prezentovať v pripravovanej expozícii "Československé letectvo" 
v STM-Múzeum letectva v Košiciach. 
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Poledniak ‒ osobnosť strojárstva  
 

Ing. Erik Benko, Slovenské technické múzeum 
 

Stručnou a výstižnou formou príspevok pojednáva o vzniku jednej strojárskej firmy, ktorá vďaka  
jej vedúcej osobnosti prerástla v neľahkej dobe do výrobnej fabriky, ktorej výrobný artikel 
prekročil aj hranice vtedajšieho Československa. Táto fabrika na čele s K. Poledniakom sa stala 
základom pre nástupcu úspešného strojárskeho podniku VSS Košice. Autor sa v príspevku venuje 
začiatkom vývoja fabriky, osobnosti K. Poledniaka (rodinný a pracovný život), výrobnému 
sortimentu firmy, historickému prierezu vývoja firmy a jej výrobným procesom. 
 
Východoslovenské strojárne (VSS) ‒ národný podnik, ktorý hádam pozná 
skoro každý, skôr narodený obyvateľ východného Slovenska. Prosperujúci 
podnik, ktorý svojou kvalitou, precíznou prácou a svetoznámymi výrobkami 
reprezentoval úroveň strojárskej výroby vtedajšieho Československa. 
Základom pre vznik tohto známeho strojárskeho podniku bola Firma Karola 
Poledniaka staršieho a následne rozšírenie tejto firmy Karolom Poledniakom 
mladším. Obaja Poledniakovci boli úspešní podnikatelia v oblasti strojárstva, 
svojou neúnavnou prácou spojenou s náročnosťou na precíznosť a detaily 
svojich výrobkov pozdvihli úroveň strojárstva v danom regióne. Čo začalo 
ako malá dielňa na opravu strojov sa postupom času rozvinula to továrne, 
ktorej pokračovateľom bol podnik VSS.  
 
Karol Poledniak st. sa narodil sa 1. 8. 1853 v Poľsku v meste Bialsko. Nižšiu 
reálnu školu navštevoval vo svojom rodnom meste. V Nemecku sa vyučil za 
strojného zámočníka. Prax a odborné zručnosti nadobudol v rôznych 
továrňach, najprv v Poľsku v Katowiciach, neskôr v mestách Berlín, Budapešť 
a Wiener Neustadt. Vrátil sa do Lipníka v Poľsku, kde pracoval vo firme 
Schneider. V roku 1880 prišiel do Košíc, kde sa zamestnal ako zámočník v už 
známej firme Fleischer. V roku 1881 zložil skúšky a získal osvedčenie, ktoré 
ho oprávňovalo na obsluhu parných strojov, a to po špeciálnom kurze na 
Štátnej reálnej škole v Košiciach. Potom odišiel na dva roky do USA. Po 
návrate z cudziny pôsobil v Liptovskom Hrádku, kde pracoval ako strojník  
v továrni na výrobu triesloviny používanej v garbiarskom priemysle.  Tam sa 
zoznámil so svojou budúcou manželkou Máriou Nezníkovou, s ktorou sa 
oženil v roku 1883 a mal s ňou tri deti ‒ syna Karola a dve dcéry Annu  
a Máriu. Po zániku tejto továrne prešiel do Slanca na pílu a odtiaľ do Košíc, 
kde v roku 1886 založil so spoločníkom Jozefom Haraszym strojno-
zámočnícku dielňu na Prešovskej ceste. Firma sa zaoberala opravou  váh, 
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menších poľnohospodárskych strojov a drobnými zámočníckymi prácami. 
Práce a opravy vykonávali ručne. Strojné vybavenie dielne nebolo skoro 
žiadne. Po krátkej dobe sa K. Poledniak st. v roku 1888 osamostatnil a zriadil 
väčšiu dielňu. Osamostatnením K. Poledniaka st. sa začala éra strojárskej 
firmy Poledniakovcov. Firmu úspešne viedol až do svojej náhlej smrti v roku 
1915. Následne sa vedenia firmy ujal jeho syn Karol Poledniak ml. 
 

  
Obr. 1 Karol Poledniak st. Obr. 2 Karol Poledniak ml., reprodukcia 

fotografie z 1. polovice 20. stor. 
 
Karol Poledniak ml. sa narodil v Košiciach 10. 2. 1894. Po absolvovaní Štátnej 
reálnej školy v Košiciach v štúdiu pokračoval vo Švajčiarsku (1913). Po 
ročnom štúdiu na Spolkovej vysokej technickej škole v Zürichu vo Švajčiarsku 
musel narukovať na vojnu (1914) a po smrti svojho otca (16. 10. 1915) ako 
21-ročný bol oslobodený od vojenských povinností a prevzal vedenie 
továrne v Košiciach, kde sa všetky práce v tom čase prispôsobovali vojnovým 
potrebám. Matka zomrela onedlho, v roku 1917. Oženil sa v roku 1923  
s dcérou košického pivovarníka Máriou Bauerneblovou, s ktorou mali tri deti 
‒ dcéry Martu, Máriu a Karolínu. Továreň viedol až do doby zatknutia 
jednotkami  štátnej polície NKVD a odvlečenia do zajatia na Ukrajinu. Zomrel 
v 3. 3. 1945 v zajateckom tábore v Janakieve  ako 51-ročný. Pochovaný je 
údajne v spoločnom hrobe na neznámom mieste. 
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Obr. 3, 4 Sobášny list K. Poledniaka ml. 

 
Karol Poledniak sa prejavoval sa ako cieľavedomý a usilovný žiak s 
technickým myslením. Zo zápisu a výsledkov z maturitných skúšok sa dá 
vyčítať, že bol lepší v technických predmetoch ako v ovládaní cudzích 
jazykov. Bol nesmierne cieľavedomý a prísny človek. Na seba aj svojich 
robotníkov. Podľa pamätníkov sa snažil zabezpečiť čo najlepšie sociálne  
a pracovné podmienky. Bol empatický k rodinám svojich zamestnancov, 
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spravodlivý, vyžadoval vysokú úroveň a kvalitu výrobkov. Vedel vymyslieť, 
nakresliť a vo vlastnej firme vyrobiť zariadenia, ktoré k výrobným procesom 
potreboval. Mal miernu povahu, ale keď išlo o kvalitu výrobkov a dobré 
meno firmy, bol veľmi prísny. Na každom svojom výrobku mal označenie, 
buď odliaty názov firmy, alebo firemný štítok. Značka „Poledniak“ bola 
zárukou kvality. Podľa pamätníkov prevládal názor, že bol lepším technikom 
ako obchodníkom. 
 

  
Obr. 5 Kópia Výkaz (vysvedčenie) zimný 
semester akademického roka 1913/14  

z Vysokej technickej školy v Zürichu 

Obr. 6 Potvrdenie o návšteve Vysokej školy 
technickej v Zürichu, dole – potvrdenie  

o zaplatení študijných poplatkov 
 
K. Poledniak ml. bol aj športovec a filantrop. V mladšom veku vyhral 
atletické majstrovstvá na východnom Slovensku v r. 1915 v disciplíne vrh 
guľou. Zaujímal sa o športové dianie v meste a aktívne sa zapájaj do 
športových podujatí. Podporoval tiež rôzne kultúrne a sociálne inštitúcie. 
Neskôr sa začal aktívne venovať organizovaniu a podpore rybárstva. 
Napríklad na vlastné náklady zarybnil Idanský potok. Bol vášnivým 
poľovníkom, podporoval Košický poľovný spolok a podobnú činnosť vyvíjal aj 
v turistickom spolku v Košiciach. 
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Obr. 7 Karol Poledniak ml. (v strede) spolu so svojimi robotníkmi,  

reprodukcia fotografie z prvej polovice 20. stor. 
 

  
Obr. 8 Nedatovaná pernamentka  

na korčuliarsky štadión 
Obr. 9 Továrnik Poledniak s futbalovým 

mužstvom približne v roku 1923 
 

V roku 1932 dal na prenajatom mestskom pozemku v čermľskom údolí 
postaviť poľovnícku chatu "Diana". Chatu dával k dispozícii aj členom 
Košického poľovníckeho spolku. V roku 1950 ju získali Štátne lesy a po 
nadstavbe zrubového poschodia v roku 1952 slúžila ako ubytovňa lesných 
robotníkov. 
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Obr. 10 Karol Poledniak ml. so svojim úlovkom. Reprofoto, zdroj: Čonka, R. a kol.:   

Zaujímavosti z košických lesov. Vydavateľstvo Karnat, Košice: 2008 

 

  
Obr. 11, 12 Chata „Diana“ situovaná v Čermeľskom údolí v 30. rokoch 20. storočia (napravo  

jej majiteľ K. Poledniak ml.) a chata dnes. Zdroj fotografií: Čonka, R. a kol.:  Zaujímavosti  
z košických lesov. Vydavateľstvo Karnat, Košice: 2008. 
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História firmy K. Poledniak  
 
V prvej polovici 19. storočia sa remeselná výroba v Rakúsko-Uhorsku riadila 
v rámci cechového zriadenia. Právomoci cechov boli postupne obmedzované 
zo strany vtedajšej vlády. Snahou vládnych úradníkov bolo zavádzať nové 
možnosti slobodného podnikania. To vyvrcholilo novým živnostenským 
zákonom č. 8/1872, ktorý cechy zrušil a umožnil zakladanie živnosti podľa 
odborov. Neskorší zákon č. 17/1884 umožnil zakladanie aj všeobecných 
živnostenských spoločenstiev, čoho výsledkom bol rozkvet jednotlivých 
priemyselných odvetví a obchodu.  
Firma Poledniak, ktorú budovali dve generácie Poledniakovcov, najprv otec  
a potom syn, obidvaja s menom Karol, bola od začiatku až do jej zániku 
zameraná na strojársku výrobu. Založenie firmy môžeme datovať do roku 
1886, kedy Karol Poledniak st. spolu so svojím spoločníkom Jozefom 
Haraszym založili strojnú dielňu s názvom „Haraszym a Poledniak“. Dokazuje 
to napríklad rozhodnutie Ministerstva poľnohospodárstva, priemyslu  
a obchodu z 15. 7. 1887, spis č. j. 32/386/IX vo veci živnostnenského 
priestupku firmy „Haraszym a Poledniak“.  Tá sídlila na Prešovskej ceste  
v dome Šterpku (neskôr Kirovova ulica č. 3). Strojárska dielňa bola vybavená 
zväčša ručným náradím a zabezpečovala najmä opravy váh, menších 
priemyselných a poľnohospodárskych strojov, realizáciu zámočníckych prác. 
Po krátkej dobe sa K. Poledniak st. v roku 1888 osamostatnil, zriadil väčšiu 
dielňu na protiľahlej strane tejto ulice už aj s prvými staršími základnými 
obrábacími strojmi na ručný pohon (vŕtačka, sústruh a malá hobľovačka). Pri 
zámočníckej dielni už mal aj malú zlievareň na farebné kovy a opraváreň 
parných kotlov, zamestnával jedného sústružníka a niekoľkých zámočníkov. 
Oprava rôznych strojov bola hlavná náplň, ale neskôr začal vyrábať aj menšie 
hospodárske stroje, ako rezačky na repu, sečkárne, fukáre (stroj na čistenie 
obilia) a pod. 
Postupne práce pribúdalo a  dopyt po kvalitných výrobkoch Poledniakovej 
firmy rástol. Tak vznikla potreba  väčších priestorov. Našli sa na Moldavskej 
ceste (dnes Štúrova ulica) v budove Repaszkého. Poledniak tam v roku 1898 
presťahoval svoju Dielňu s kovolejárňou  (názov uvedený vo vtedajšom 
firemnom registri). Zriadil tam postupne dielňu na obrábanie kovov, 
zámočnícku, kováčsku a stolársku dielňu, lejáreň farebných kovov, 
modeláreň, kotláreň, strojovňu a kotolňu. V tomto období nastal veľký 
rozmach výroby. Firma dokázala veľmi pružne reagovať na rastúci dopyt po 
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strojných zariadeniach. Postupne si vybudovala povesť firmy kvalitnej  
a spoľahlivej. Medzi artikel zavádzaný do výrobného procesu patrili: 
1892 – prvý valcový parný kotol; 
1899 – vodné kolesá drevenej konštrukcie, mlynské stroje; 
1900 – stavba kompletných mlynov a výroba mlynských valcových stolíc  
s drevenou skriňou; 
1902 – elektrifikácia vo firme;   
1903 – výroba trecích a padacích kladív a opravy parných lokomotív; 
1904 – výroba rovinných vysievačov, rámových a okružných píl a parných 
strojov; 
1905 ‒ továreň sa rozšírila o sklad materiálu; 
1907 ‒ bola daná do užívania zlievareň sivej liatiny a farebných kovov 
postavená podľa projektu kancelárie Ing. Eduarda Pabritza z Viedne budova 
pre zlievareň sivej liatiny s pojazdným žeriavom, všetky kovové stĺpy, strešnú 
konštrukciu a kuplovňu vyrobili vo vlastnej réžii, po uvedení novej zlievarne 
do prevádzky, sa v nej odlievali predovšetkým súčiastky tých strojov, ktoré 
boli vo výrobnom programe strojárne; 
1908 – výroba plynových generátorov; 
1909 – výroba Francisových vodných turbín; 
1910 – priemyselné zariadenia pre spracovanie ľanu (trepárne) a liehovary;  
1911 ‒ výroba benzínových lokomobil;  
1913 – výroba a oprava strojov pre kožiarsky priemysel; 
1914 – začiatok prvej svetovej vojny 1914, viac ako polovica zamestnancov 
narukovala a to malo za následok nedostatok pracovných síl, továreň prešla 
pod vojenskú správu, náhradou pracovnej sily boli zajatci, prevažne Srbi a 
vojaci invalidi, výroba bola preorientovaná na výrobu strojov pre kožiarsky 
priemysel – strojov na výrobu remeňa, začali sa vyrábať granáty a iný 
vojnový materiál pre vojsko;  
1915 – firma vyrobila mlyn na pušný prach pre potreby armády; 16. 10. 2015 
zomiera  K. Poledniak st., Karol Polledniak ml. bol oslobodený od vojenskej 
služby, vrátil sa do Košíc a prevzal vedenie firmy po svojom nebohom otcovi;  
1916 – Hlavný kapitanát, ako živnostenský úrad I stolice v Košiciach, vydal 
pod číslom č. j. 3779/ 16 reg. C – 1 / 1916 a E 9 / 1916 nový živnostenský list 
na vykonávanie živnosti pod názvom „Karol Poledniak a spol.“ továreň na 
stroje, železolejáreň a stavba mlynov v Košiciach; 
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Obr. 13, 14, 15 Technologické zariadenia mlyna vyrábané firmou K. Poledniaka,  

koniec 19. a začiatok 20 storočia  
   

Firma mala vlastné konštrukčné oddelenie, to zabezpečovalo celkovú 
technickú prípravu výroby a v určitom období aj projektovanie a výstavbu 
mlynov s kompletným technologickým vybavením. Karol Poledniak ml.  sa 
prejavil ako technicky veľmi zdatný človek.  Snažil sa firmu zmodernizovať  
a presadzoval moderné spôsoby výroby, ktoré spoznal pri svojom štúdiu vo 
Švajčiarsku. Do výrobného sortimentu firmy zaradil aj:  
1919 – začali sa prerábať benzínové motory na lacnejší petrolej; 
1920 – rozšírenie ryhovania mlynských valcov; 
1921 – rozšírenie opravy parných kotlov, výroba hydraulických lisov na olej 
1922 – rozšírenie výroby špirálových Francisových vodných turbín podľa 
nemeckého patentu a výroba celokovových valcových stolíc;     
1923 – začiatok niklovania súčiastok; 
1924 – výroba visiacich dvojskriňových rovinných vysievačov a nových 
čističiek a vysievačov pre krúpy, zavedenie vírivého odlievania mlynských 
valcov;  
1930 – zavedenie výbrusu automobilových valcov a brúsenia kľukových 
hriadeľov;  
1931 – začiatok generálnych opráv automobilov; 
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1932 – zavedenie elektrického zvárania el. oblúkom; 
1933 – výroba čistiacich staníc pre obilie; 
1934 – výroba zariadení pre ťažbu a výrobu ortuti – rotačná pec a výroba 
drevoplynových generátorov; 
1936 – rozšírenie výroby zváraných destilačných, kondenzačných a varných 
kotlov pre liehovary, pivovary a pod.; 
1937 – rozšírenie ryhovania mlynských valcov a kotlov; 
1939 ‒ výroba liatinových kolies na banské vozíky a výroba banských 
vozíkov; 
1941 – strojné zariadenia pre rafinériu ropy; 
1942 – veľkovýroba banských visiacich vozíkov; 
1943 – rozšírenie výroby zariadení na rafinériu ropy a výroba vyťahovaných 
parných kotlov, americká svetová naftárska firma Vacuum Oil Company si 
objednala v továrni zariadenie na spracovanie ropy; 
1944 – postavená nová strojovňa – nemeckí vojaci odsunuli špeciálne 
výrobné stroje (špec. brúsky, sústruhy, mlynské stroje, hotové výrobky  
a pod.) z mnohých strojov nemeckí vojaci vymontovali dôležité súčiastky, 
aby došlo k znefunkčneniu stroja, hoci bola továreň pod vojenskou správou, 
zamestnanci mnohé stroje poukrývali, obkreslili ich výrobnú dokumentáciu  
a tieto stroje po oslobodení tvorili základ strojového parku nového závodu. 
 
Firma Karola Poledniaka prešla počas svojej existencie nejedným krízovým 
obdobím. Vďaka flexibilite výrobného programu, ktorá bola zabezpečená 
profesionalitou zamestnancov a riadiacich pracovníkov sa firme pomerne 
darilo, o čom svedčia aj počty zamestnancov v jednotlivých obdobiach:  
1898......20 zamestnancov, 
1900......50, 
1910....140, 
1920....133, 
1927....180, 
1929....180, 
1937....178, 
1940....350, 
1943....350 plus 50 učňov, 
1945....250. 
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Podľa pracovného poriadku zamestnanci boli rozdelení do skupín 
1) majstri, 
2) odborní remeselníci /zámočníci, sústružníci, stolári, kováči a kotliari, 

zlievači/, 
3) pomocní robotníci, 
4) nádenníci, 
5) pracovníci v réžii. 

Podľa zachovaného reklamného prospektu firma K. Poledniak vyrábala  
a dodávala: 

‒ úplne mlynské zariadenia, zariadenia olejových mlynov, 
‒ zariadenia píl, 
‒ zariadenia pre liehovary, koželužne a chemický priemysel, 
‒ patentované vodné turbíny, 
‒ plynové motory a generátory na drevo a drevné uhlie, 
‒ parné stroje, 
‒ parné kotle, železné nádrže a železné konštrukcie, 
‒ stavidla, výpusty a šupatkové uzávery, 
‒ ventilátory, exhaustory a čerpadlá, 
‒ transmisie, ložiská, ozubené kolesá , prevody, remenice, 
‒ prvotriednu strojnú železoliatinu, bronzové a mosadzné odliatky, 
‒ oprava strojov a ryhovanie mlynských valcov, 
‒ elektrické zváranie,  
‒ oprava automobilov. 

Firma K. Poledniak určite nechýbala na žiadnej výstave, kde mohla 
prezentovať svoje výrobky a získať nové zákazky. 
 

 
Obr. 16 Reprodukcia reklamného prospektu firmy K. Poledniak z prvej pol. 20. stor. 
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Obr. 17, 18 Dobové fotografie z  výstav, kde vystavovala firma K. Poledniaka 

 
V roku 1945 strojáreň prešla pod dočasnú národnú správu a v roku 1947 
bola pričlenená ku Kovorobným a strojárskym závodom na Slovensku. V roku 
1948 ju pričlenili k národnému podniku Kriváň ČKD a v roku 1948 bola 
znárodnená. V roku 1950 sa národný podnik Kriváň ČKD rozčlenil na tri 
samostatné podniky, Kriváň ČKD Martin, BEZ Bratislava a Východoslovenské 
strojárne (VSS) v Košiciach , ktoré získali aj priestory firmy K. Poledniaka. To 
je už koniec jednej slávnej továrne a značky, ktorá položila pevné základy pre 
novú továreň, ktorá pokračovala v strojárskej výrobe a mesto Košice sa 
preslávilo jej výrobkami VSS Košice. 

 
Výrobky firmy K. Poledniaka v zbierkovom fonde spravovanom Slovenským 
technickým múzeom: 

 
Obr. 19 Sečkovica výrobok firmy POLEDNIÁK KÁROLY GEPGYÁRA KASSAN 
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Obr. 20  Jednoduchá mlynská valcová stolica  

od firmy Poledniak K. z roku 1913 

 

 
Obr. 21 Tabuľa firemná, liatinová 
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Obr. 22  Tlačiarenský lis na papier 

 

 
Obr. 23 Francisová radiálna pretlaková turbína "Poledniak K." 
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Obr. 24  Stroj parný zn. Poledniak 

 

 
Zdroj fotografií: 
Archív STM, ak nie je uvedené inak 
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Československá armádna výzbroj a výstroj, jej múzejná 
prezentácia, údržba a deponovanie 

 
Mgr. Juraj Pavlis, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

 
Príspevok prináša informácie o dejinách zbrojárskej výroby v bývalom Československu, zaoberá 
sa aj históriou vyzbrojovania predvojnovej československej armády, vojska slovenského štátu, 
partizánskych skupín a Československej ľudovej armády. Príspevok zároveň pojednáva o práci so 
zbierkovými predmetmi dokumentujúcimi načrtnuté témy, či už ide o ich múzejnú prezentáciu, 
uchovanie a samozrejme ošetrovanie. Spomedzi všetkých druhov výzbroje a výstroje je  
v príspevku najväčšia pozornosť venovaná strelným zbraniam a rôznym typom munície. Cieľom 
príspevku je poskytnúť nielen praktické rady a odporúčania, ale aj podnietiť múzejnú prácu  
s týmto druhom zbierkových predmetov najmä v menších múzeách bez špecializácie na 
dokumentáciu dejín vojenstva. 
 
Československá republika počas celej svojej predvojnovej aj povojnovej 
existencie bola známa svojim rozsiahlym obranným, teda zbrojárskym, 
priemyslom. Jeho počiatky siahajú ešte do dôb Habsburskej monarchie. Je 
pravda, že kvalita zbrojárskej výroby v Československu, hlavne po 2. svetovej 
vojne začala klesať, no Československá republika bola napriek tomu 
dlhodobo jedným z najväčších európskych a aj svetových producentov 
zbraní. 
Okrem hlavného mesta bola zbrojárska výroba v Československu sústredená 
v Plzni, Brne a na Slovensku najmä na Považí. Škodovka Plzeň pomohla 
tomuto mestu v 19. storočí premeniť sa z dávneho obchodného  
a remeselníckeho centra na moderné priemyselné mesto. Podobne 
zbrojársky priemysel sústredený na Považí značne pomohol tento región 
industrializovať a urbanizovať.  
V 20. rokoch 20. storočia sa za hlavných potenciálnych nepriateľov 
Československej republiky považovalo Rakúsko a Maďarsko. Spočiatku 
existovala reálna hrozba reštaurovania dynastie Habsburgovcov a to najmä  
v Maďarsku. To bol jeden z argumentov na presúvanie výroby výbušnín  
z Bratislavy do vnútrozemia. To isté platí o bratislavskej patrónke. Čoskoro 
sa však ukázalo, že hlavným potenciálnym nepriateľom Československa nie 
je ani Rakúsko ani Maďarsko, ale že ním je Nemecko. To zvýraznilo 
strategickú polohu  Slovenska. O premiestňovaní časti zbrojárskej výroby na 
Slovensko sa uvažovalo už koncom 20. rokov. Škodovka Plzeň plánovala 
vystavať továreň na kanóny v Dubnici už od roku 19281.   
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Od roku 1929 Zbrojovka Brno budovala závody na výrobu munície  
v Považskej Bystrici. S plánovanou výrobou munície sa začalo v rokoch 1934 
– 1935. Jadro strojového parku závodu tvorili zariadenia zo staršej muničnej 
továrne firmy Roth v Bratislave, ktorá však bola modernizovaná v polovici 
20. rokov. Budovanie zbrojovky v Dubnici nad Váhom realizovali Škodové 
závody. Napredovalo od roku 1934. V záujme urýchleného spustenia 
prevádzky sem Škoda premiestnila kompletné výrobné zariadenia z Plzne  
a previezla tu najmenej 500 kovoobrábacích strojov a rôznych zariadení. 
Elektrickú energiu podnik získaval z prvej hydrocentrály na Váhu pri Ladcoch. 
Ešte pred tým sa v 20. rokoch modernizovala bratislavská rafinéria Apollo. 
Modernizovala sa aj firma Matador v Bratislave. V roku 1936 bola 
dokončená nová štátna rafinéria v Dubovej

2
.  Aj keď tieto chemické továrne 

nemožno označiť za súčasť zbrojárskeho priemyslu, boli aj pre jeho 
existenciu a uspokojivé fungovanie strategické.  
Od roku 1933 sa hospodársky život Československej republiky musel 
prispôsobovať potrebám obrany štátu. Prednostne sa teda rozvíjali odvetvia 
nevyhnutné na budovanie armády, civilnú obranu a zásobovanie 
obyvateľstva. Štát inicioval výstavbu nových zbrojárskych kapacít vo 
východných častiach republiky, ktoré mali predstavovať budúce zázemie 
proti Nemecku. Urýchlila sa aj výstavba infraštruktúry. Obrana štátu sa stala 
významným argumentom za prehĺbenie úlohy štátu v ekonomike. Úlohy 
hospodárstva pri obrane štátu sumarizoval Zákon o obraně státu č. 
131/1936 Sb. z. a n. Toto všetko viedlo k požiadavke vypracovať 
národnohospodársky štátny plán3.  
Výrazne sa to prejavilo aj výstavbou infraštruktúry v 30. rokoch ako boli 
železnice, cesty, elektrárne na Váhu atď. Niektoré veľké zbrojovky si na 
Slovensku stavali pobočné závody ako napr. už spomínaná Škoda Plzeň  
v Dubnici, ale aj brnenská Zbrojovka v Považskej Bystrici, Poldina huť Kladno 
– výrobca ušľachtilej ocele v Prakovciach, Ale napr. aj strojárne Tauš a 
Michera sa presťahovali z Bratislavu na Starú Turú a Myjavu. Pre 
hospodárstvo Slovenska to bol po dlhých rokoch krízy silný impulz. Tak 
vojenská priemyselná výroba silne pôsobila na urbanizáciu a rast miest  
a obci ako Dubnica, Považská Bystrica, Nováky (chemická výroba), Dubová 
(rafinéria), Myjava a Stará Turá. Vznikli aj celkom nové mestá Svit (z názvu 
Slovenská viskózna továreň) a Baťovany (dnes Partizánske). Rast vojenskej 
priemyselnej výroby pokračoval celé 30. roky a dokonca aj počas celej 2. 
svetovej vojny. 
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Po skončení 2. svetovej vojny sa časť podnikov musela znovu preorientovať 
na civilnú výrobu ako napr. Sandrik na príbory, Tauš na výrobu armatúr, 
Michera na meracie prístroje, Matejovce na smaltované hrnce. V Považskej 
Bystrici sa mali vyrábať kanvy na mlieko. Tie nahradili nábojnice. Neskôr tam 
začali vyrábať ľahké motocykle a chladničky. V Dubnici začali vyrábať 
konštrukcie na obnovu mostov a továrni, bagre a žeriavy. Letecká továreň  
v Kubre pri Trenčíne sa pokúšala vyrábať poľnohospodárske stroje a hasiace 
prístroje.   
Od začiatku 50. rokov 20. storočia dochádza k permanentnému zbrojeniu  
a prezbrojovaniu, ktoré trvalo bezmála štyri desaťročia. V roku 1954 sa 
začalo z bezpečnostných dôvodov stavať na Považí nové mesto Vorošilovo, 
ktoré v roku 1960 dostalo štatút mesta – dnešná Nová Dubnica. Silne sa 
urbanizovali Detva a Hriňová, ale aj Martin. Menej no predsa rástla aj 
zbrojárska výroba v Snine, Strážskom, Prakovciach, Valaskej a inde. Roku 
1950 sa do Trenčína presťahovala z plzenskej Škodovky výskumná zložka. 
Martin sa stal jedným z najväčších producentov tankov na svete. Od roku 
1965 v Martine sídlilo generálne riaditeľstvo Závodov ťažkého strojárstva. 
Vrchol dosiahla zbrojná výroba na Slovensku v roku 1988 – 19,3 miliardy Kčs. 
V roku 1989 len 12 miliárd. V roku 1990 9,8 miliardy. Roku 1991 iba necelá 
pätina z produkcie roku 19884.   
V nasledujúcej časti nášho príspevku sa budeme venovať strelným zbraniam. 
Existuje množstvo druhov strelných zbraní, či už ide o pištole alebo pušky. 
Podľa typu streliva, jeho kalibru, spôsobu ako dochádza k výstrelu, podľa 
účelu použitia a pod. delíme strelné zbrane na brokové, guľové, malorážky, 
kresadlové, perkusné, vzduchové, plynové, predovky, opakovačky, 
samonabíjacie, útočné, lovecké, terčovnice, športové, krátke, dlhé atď.5  
Medzi dlhé strelné zbrane patria pušky. Puška sa pri streľbe opiera  
o rameno, má drážkovaný vývrt hlavne, ktorý dodáva streľbe rotačný pohyb 
a tým sa let strely stáva stabilnejší. Obvykle presahuje dĺžka pušky 1 m.6  
Pušky delíme podľa funkcie na jednoranové, opakovacie, samonabíjacie  
a automatické. Podľa spôsobu uzamknutia záveru na uzamkýnané rotáciou 
záveru, vloženou závorou, vykývnutím závorníku. Podľa systému ovládania 
opakovacej funkcie spodnou pákou, posuvným predpažbím, účinkom 
spätného nárazu, s využitím tlaku plynu atď. Taktiež sa pušky delia podľa 
využitia na ľahké karabíny, útočné automatické a ostreľovačské a pod.

7
  

Karabína je krátka ľahká puška, ktorej hlaveň nepresahuje dĺžku 560 mm. 
Celková dĺžka karabíny nebýva viac ako 1000 mm. Bežne sa z nej strieľa  
s oporou na ramene. Na streľbu z nej sa používa strelivo určené pre pušky, 
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ale existujú aj karabíny s kalibrom pištolí alebo revolverov. Karabína, ktorej 
kaliber sa zhoduje s kalibrom pušky, býva jej skrátenou verziou. Problémom 
tohto typu zbrane je jej stabilita. 
Guľomet je väčšia automatická puška. Obvykle má skladaciu podpernú 
dvojnožku. Väčšinou sa guľomety dodávajú so schránkovým, bubnovým 
alebo pásovým zásobníkom. Delia sa na tzv. ľahké a ťažké guľomety. 
Samopal je krátka palná zbraň, ktorá je samonabíjacia alebo samočinná. So 
samopalom sa strieľa od boku alebo z výšky ramien. Obvykle sa tu používajú 
náboje do pištolí.  
Popritom existujú aj zbrane ako napr. brokovnica s krátkou hlavňou, 
ostreľovačská puška a pod.

8
  

Medzi dôležité faktory pri streľbe patrí najmä rýchlosť strely. Od okamihu, 
keď sa strelec rozhodne vystreliť, trvá asi 0,2 sekundy, kým príkaz z mozgu 
dorazí k prstu na spúšti. Po ďalších asi 0,005 sekundy sa vznieti zápalka. 
Výbuch zápalky prebehne zhruba za 0,0004 sekundy. Toto všetko trvá cca 
0,2054 sekundy. Plameň zo zápalky zapáli prachovú náplň. Týmto vznikne 
množstvo plynu a ním je po asi 0,004 sekundy strela vytlačená z nábojnice a 
letí von skrz vývrt hlavne. Za ďalších 0,0012 sekundy vychádza z hlavne 
rýchlosťou 1000 m za sekundu pričom dosahuje asi 3000 otáčok za sekundu. 
Ak je cieľ umiestnený vo vzdialenosti 100 m dorazí k nemu strela za 0,15 
sekundy. Celkový čas, ktorý uplynul od výstrelu do zásahu cieľa je iba 0,3606 
sekundy. Strelec však pocíti spätný náraz až 0,2 sekundy potom, čo strela 
opustila hlaveň. 
Problematike dráhy, jej sklonu, rýchlosti letu strely a pod. sa venuje 
balistika. Je to teda vedná disciplína, ktorá sa zaoberá správaním sa  
a vlastnosťami streliva. Vnútorná balistika skúma správanie sa náboja  
v nábojovej komore a strely v hlavni. Vonkajšia balistika sa zaoberá štúdiom 
dejov, ktoré prebiehajú potom, čo strela opustí hlaveň. Cieľová balistika 
skúma správanie sa strely v okamihu zásahu cieľa. 
Rýchlosť, ktorou strela opúšťa hlaveň sa označuje ako úsťová rýchlosť. Dá sa 
povedať, že strela náboja s väčšou prachovou náplňou dosiahne, vďaka 
väčšiemu tlaku plynov vzniknutých pri výstrele, aj vyššiu rýchlosť. Vysoká 
úsťová rýchlosť obvykle znamená plochú dráhu strely a tým aj menšiu 
odchýlku v cieli. Kinetická energia výstrelu v jouloch sa dá vyrátať na základe 
vzorca: rýchlosť strely na druhú krát hmotnosť strely v gramoch, to všetko 
delené dvoma sa rovná kinetická energia v jouloch.9  
Medzi krátke strelné zbrane patria pištole. Ešte za Rakúsko-Uhorska bola 
navrhnutý celý rad samonabíjacích pištoli Konráda Kromara, Schönbergera, 
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Mannlichera a Karla Krnky. Všetky to boli pokusné vzory. Najznámejší z nich 
bol systém Mannlicher 1894. Ďalšiu pištoľ zostrojil český konštruktér Karel 
Krnka pod typovým označením Krnka 1895. Neskôr pribudli ďalšie Krnkove 
modely ako Krnka modely 1899, 1904 a 1907 s označením Roth-Steyr (Podľa 
mena majiteľa zbrojovky a mesta, kde sídlila fabrika). V mnohom podobný 
nemeckému Mauseru bol Mannlicher M 96 – teda model 1903, ktorý však 
bol navrhnutý už v roku 1896. Nasledovali pištole Mannlicher 1900  
a Mannlicher 1905. Medzi ďalšie rakúsko-uhorské pištole patria Steyr 1909, 
vyrábaný firmou Steyr, ktorú zostrojil Belgičan Niclas Pieper a niekedy je 
podľa neho označovaná aj ako Steyr-Pieper, ďalej pištole Steyr 1911, Steyr 
1912 a pištole zo zbrojovky v Budapešti značky Frommer.

10
  

V Československu sa začali vyrábať samočinné pištole už v roku 1919. Bola to 
pištoľ kalibru 7,65 mm. Prvú pištoľ vojenského vzoru, prijatú do výzbroje 
československej armády, zostrojil v roku 1921 Josef Nickel vo firme Mauser  
v Obendorfe nad Neckarom. Malý počet týchto zbraní sa vyrobil v Nemecku 
a od roku 1922 sa začala ich licenčná výroba v Brne. Po malých úpravách 
dostala táto zbraň označenie „vzor 24“.  
V dobe nemeckej okupácie sa vo vtedajšom Protektoráte Čechy a Morava 
vyrábal model 27 s označením „fnh“, model 38, DUO – označenie „aek“, 
nový názov „Jaga“ a „Mars“. Označenie „fnh“ a „aek“ sú nemecké kódové 
označenia výrobných firiem – Česká zbrojovka, závod Strakonice a Dušek, 
Opočno. 
Po 2. svetovej vojne bol skonštruovaný rad pokusných vzorov ako ČZ 491, ČZ 
531, ZK 524 – ktorý sa podobal na Colt 1911 alebo predĺžený Walther PP. Do 
armádnej výzbroje bol prijatá pištoľ ČZ 513 s označením „vzor 52“. Po vojne 
sa vyrábali naďalej aj predvojnové vzory vreckových pištolí ČZ 1927, ČZ 1945, 
model Z (predtým DUO). Posledné vzory československých pištolí sú „vzor 
70“ a „model 75“.   
Vo všeobecnosti sa v Československu vyrábali tieto pištole: „Praga“ 1919, 
„Praga“ 1921, „Fox“ 1919, Pištoľ „N“, ČZ vzor 24, ČZ vzor 27, „Little Tom“ – 
nazvaná podľa konštruktéra A. Tomiška, ČZ vzor 36, ČZ vzor 38, PZK (Firma 
Kohout & spol. - Pošumavská zbrojovka Kdyně), „Ideál“ – celkom rovnaká je 
aj pištoľ „Singer“, „Slavia“ (Firma A. Vilímec v Kdyni), pištole ČSZ 
(Československá zbrojovka Brno), DUO (Firma F. Dušek v Opočně), pištole 
značky „Jaga“ a „Mars“ (Pošumavská zbrojovka Kdyně), „Zbrojovka Plzeň“, 
„Perla“ (Firma Dušek v Opočně), ČZ 513 - vzor 52, ČZ vzor 50, ČZ vzor 45, 
Model Z – po znárodnení podniku Dušek, názov Z bol použitý pre pištole 
DUO po prenesení ich výroby mimo Opočno, model Z vyrábaný v Brne mal 
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názov „Brno Z“, ČZ vzor 70, Model 75 (Brno) – táto pištoľ má takéto 
označenie napriek tomu, že za miesto výroby určili Uherský Brod.11  
Medzi snáď najznámejšie strelné zbrane československej výroby patrí model 
61 Skorpion: jeho hmotnosť je 2 kg, dĺžka 270 mm (so zatiahnutou pažbou), 
kadencia 840 výstrelov za minútu, zásobník na 10 alebo 20 nábojov. Bol 
skonštruovaný pre potreby tankových osádok, pre poriadkové služby, pre 
špecialistov, teda pre tých, ktorý nemôžu používať omnoho dlhšiu zbraň ako 
je pištoľ, no zároveň potrebujú väčšiu palebnú silu. Pri použití streliva kalibru 
7,65 mm by malý záver zbrane nedokázal eliminovať spätný náraz, preto je 
zbraň vybavená závažím, ktoré tento spätný náraz zmenšuje. Napriek tomu 
Skorpion pri streľbe nadskakuje hore a dole, čo spolu s ťažko ovládateľným 
zdvihom hlavne pri streľbe v dávkach spôsobuje že zbraň strieka strely okolo 
seba. Pre svoje malé rozmery a nízku hmotnosť sa táto zbraň stala neslávne 
známou ako zbraň teroristov.

12
  

Čo sa samopalov týka, po vzniku tzv. slovenského štátu, zdedila novo sa 
formujúca slovenská armáda po bývalej československej, pomerne modernú 
výzbroj. Do nej patrila guľometná pištoľ vzor 38, no samopaly sa v jej 
výzbroji nenachádzali. Počas ťaženia proti Sovietskemu zväzu, slovenskí 
vojaci ako korisť získavali sovietske samopaly PPD-40 a PPŠ-41. Mohlo ísť až 
o niekoľko desiatok kusov. Okrem nich slovenská armáda získala aj niekoľko 
kusov fínskeho samopalu Suomi M31.  
Pod vplyvom nasadenia samopalov Červenou armádou, nemeckou armádou  
a použitím koristi na východnom fronte sa slovenská armáda rozhodla 
zaviesť samopaly do svojej výzbroje. Prvými zavedenými samopalmi pod 
menom guľometná pištoľ ZB vzor 42 sa oficiálne stali samopaly Zbrojovky 
Brno ZK-383. Bolo objednaných 20 000 kusov týchto samopalov a k ním 200 
miliónov nábojov kalibru 9 mm vzoru 08. Pre zaujímavosť uveďme, že cena 
za jeden samopal bola stanovená na 246 ríšskych mariek. Dodané mali byť 
do konca roka 1943. No nestalo sa tak. Prvých 10 kusov dorazilo do 
Ústrednej zbrojnice v Nemšovej 24. septembra 1942. 24. decembra 1942 
došlo 40 kusov a posledná dodávka prišla 21. januára 1943 v počte 140 
kusov samopalov. Dokopy to teda bolo 190 kusov. Napriek tomu, že 
Zbrojovka Brno zmluvu neplnila, slovenské Ministerstvo národnej obrany 
objednalo 4. marca 1943 ďalších 800 samopalov. Tie mali byť, pre problémy 
s materiálom, dodané až do 30. augusta 1945. Zo samopalov, ktorými 
armáda disponovala, dostala každá divízia na fronte v apríli 1943 po pár 
desiatkach kusov. Ešte pred ich pridelením Zaisťovacia divízia používala 50 
kusov nemeckých samopalov, ktoré Zaisťovacej divízii daroval H. Himmler. 
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Okrem nich Zaisťovacia divízia mala vo výzbroji aj 9 kusov koristných 
sovietskych samopalov. Už začiatkom mája prišla Zaisťovacia divízia o tri 
samopaly vzor 42. Zobrali si ich so sebou stotník Nálepka, nadporučík Lysák  
a poručík Petro pri svojom úteku k partizánom.  
Samopaly ZB vzor 42 používala počas takmer celej svojej existencie Rýchla 
divízia ako aj 1. pešia divízia, ktorá z nej vznikla. Tak isto ako aj 1. technická 
divízia, ktorá vznikla z 1. pešej divízie. Okrem frontových jednotiek boli tieto 
zbrane pridelené aj jednotkám, ktoré boli na Slovensku. Podľa generála F. 
Čatloša sa na Slovensku nachádzalo údajne 800 kusov samopalov ZK-383, 
ktoré v Brne objednalo Bulharsko. V roku 1943 boli v rámci programu 
„Eiche“ (t.j. dub v nemčine) objednané samopaly MP-41. Zároveň bola 
zrušená objednávka na 800 kusov samopalov ZK-383, nakoľko ich Zbrojovka 
Brno mohla dodať, ako sme už spomínali, až 30. augusta 1945. Namiesto 
nich bolo v Nemecku objednaných 800 kusov samopalov MP-40. Do 20. júna 
1944 bolo z 2000 samopalov, objednaných v programe „Eiche“, dodaných 
1390 kusov.  
Poľná armáda bez jednotiek Pluku útočnej vozby mala k 22. júlu 1944 161 
rôznych samopalov. Zápoľná armáda mala k 9. augustu 1944 1080 kusov 
samopalov rôznych typov. Zbrojnica 1 mala v skladoch 500 samopalov a 230 
000 kusov streliva vzor 08. Rôzne vojenské školy a armádne ústavy mali 112 
samopalov. Okrem bojových útvarov mala mať aj každá rota Technického 
zboru po dva samopaly. Na Slovensku sa nachádzali a používali aj samopaly 
Beretta M38 a rumunské samopaly Orita.  
Po vypuknutí Slovenského národného povstania obsahovali dodávky zbraní 
zo Sovietskeho zväzu aj 2000 samopalov, hlavne PPŠ-41, okrem nich dodali 
aj 360 kusov samopalov MP-40 a MP-41. Samopaly PPS-43 boli zastúpené 
najmä vo výzbroji 2. československej paradesantnej brigády. Američania 
dodali 162 pancieroviek R.L. M1 Bazooka, 220 kusov samopalov UD M1 a 99 
kusov ľahkých guľometov Bren Mk1. Celkovo tak mala povstalecká armáda 
4000 samopalov rôznych typov. Na povstaleckom území sa pravda 
nachádzali aj rôzne ďalšie samopaly.  
Jednotky, ktoré ostali verné bratislavskej vláde, bojovali proti povstalcom  
a sovietskej armáde všetkými vyššie popisovanými typmi zbraní. 
pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy mali vo svojich oddieloch viacero 
samopalov. Takisto to bolo u poľných rôt Hlinkovej gardy. Aj neslávne známa 
Špeciálna jednotka Slovenskej pracovnej služby, ktorá podliehala 
protipartizánskej jednotke Abwehrgruppe 218 „Edelweiss“, používala okrem 
samopalov MP-40 aj sovietske PPŠ-41. Na konci vojny sa všetka táto výzbroj 
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dostala do rúk víťazných armád.13  Po 2. svetovej vojne sa Československá 
republika stala súčasťou Varšavskej zmluvy, v rámci ktorej došlo k výraznej 
koordinácii vo vývoji a výrobe zbraní, vo vyzbrojovaní a prezbrojovaní armád 
krajín tohto paktu, samozrejme pod dohľadom a riadením Sovietskeho 
zväzu.  
Armádna výstroj je, rovnako ako výzbroj, pomerne široký pojem, ba dá sa 
povedať ešte širší. Patria do nej vojenské odevy, uniformy, obuv, prilby, 
rôzne vojenské čapice, rukavice, rôzne plecniaky, ruksaky, batohy, vaky, 
remene, nože, svietidlá, ďalekohľady a mnoho iného.  
Čo sa týka výzbroje treba pri zaobchádzaní s ňou za každých okolností dbať 
na bezpečnosť. Vo všeobecnosti tu platí Zákon č. 190/2003 Z. z. Zákon  
o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(v znení č. 757/2004 Z. z., 132/2005 Z. z., 529/2005 Z. z., 330/2007 Z. z., 
342/2007 Z. z., 445/2008 Z. z., 382/2009 Z. z., 440/2009 Z. z., 92/2010 Z. z., 
128/2011 Z. z., 8/2013 Z. z., 300/2014 Z. z., 120/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 
125/2016 Z. z.).14  Pravda zbrane, ktoré sú zbierkovými predmetmi múzeí sú 
často znefunkčnené. 
Ak sú rôzne predmety patriace medzi vojenskú výzbroj a výstroj zbierkovými 
predmetmi, treba pri ich múzejnej prezentácii, údržbe a deponovaní mať na 
zreteli najmä Zákon č. 206/2009 Z. z. Zákon o múzeách a o galériách a o 
ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov15  
a takisto Vyhlášku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 9. novembra 
2009 č. 523/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných 
odborných činnostiach v múzeu alebo v galérii a o evidencii predmetov 
kultúrnej hodnoty.16  
Pri múzejnej prezentácii zbierkových predmetov vojenskej povahy 
pamätajme na zámer, ktorý chceme dosiahnuť. Nejde len o strohé 
prezentovanie týchto militárií ako iných zbierkových predmetov 
dokumentujúcich dejiny techniky. Treba myslieť na to, že výzbroj bola sama 
o sebe konštruovaná ako nástroj deštrukcie a zabíjania. Mali by sme preto 
ani nie tak vyzdvihovať technické kvality týchto predmetov, ako skôr 
poukazovať aj na tienisté stránky dejín a na, dúfajme, reálnu možnosť nájsť  
v nich poučenie, ktoré nás nasmeruje nie k ďalšej deštrukcii a konfliktom ale 
naopak k ľudskosti. 
Pri údržbe a deponovaní akejkoľvek armádnej výzbroje a výstroje si treba 
uvedomiť, že ide o predmety vyrobené z rôznorodých materiálov (kovy, 
textil, koža, drevo, plasty atď.). Takže okrem ochrany pred náhodným 
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zničením, poškodením poveternostnými podmienkami a znehodnotením 
nečistotami, treba k jednotlivým zbierkovým predmetom pristupovať najmä 
na základe ich osobitých potrieb údržby, napr. kovové časti ako napr. 
mechanické systémy zbraní zabezpečiť pred koróziou, koženú obuv 
impregnovať, textilné resp. drevené predmety a ich časti zabezpečiť pred 
poškodením a zničením hmyzom, plesňami a pod. 
 V závere nášho príspevku, chceme podotknúť, že sme zvolenú 
problematiku nevyčerpali. Nebolo to ani našim úmyslom. Chceli sme len 
poukázať na zaujímavé a prínosné aspekty múzejnej práce s militáriami 
vyrobenými počas 20. storočia a to najmä preto, že dokumentujú dejiny, 
ktoré sú nám všetkým časovo aj miestne blízke.  
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11. november 2005, ISBN 80-969577-6-7, s. 131-139  
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Vývoj a výroba písacích strojov na území bývalého 
Československa 

 
Viera Tillová, Slovenské technické múzeum 

 
Príspevok prináša informácie o prvých pokusoch o zostrojenie písacieho stroja v Čechách. 
Mapuje prínosy slovenských vynálezcov k vývoju písacích strojov. Autorka taktiež prináša 
stručnú rekapituláciu histórie Zbrojovky Brno a najmä prehľad výroby písacích strojov v tomto 
významnom podniku založenom v období vzniku Československa v roku 1918 z bývalých 
rakúsko-uhorských delostreleckých dielní. Príspevok tiež prináša prehľad o zastúpení písacích 
strojov československej výroby v zbierke Kancelárskych strojov v zbierkovom fonde STM. 
 
Písacie stroje boli ešte pred pár desiatkami rokov povinnou výbavou každej 
kancelárie.  Neobišla sa bez nich žiadna sekretárka, účtovník, referent, lekár, 
spisovateľ, či novinár... Postupom času ich počítače „poslali“ do múzeí  
a dnes ich obdivujeme ako zaujímavé artefakty z dôb minulých. 
Písacie stroje sa vo svete začali priemyselne vyrábať v druhej polovici 19. 
storočia a odvtedy prešli zaujímavým historickým vývojom. Ako to bolo  
s vývojom a výrobou písacích strojov na území bývalého Československa?  
 

  
Obr. 1 W. Kempelen (1734 – 1804) Obr. 2 Kópia listu, ktorý na Kempelenovom stroji  

napísala M. Paradis 
 
Pri uvádzaní historických dát, týkajúcich sa písacích strojov nemôžeme 
opomenúť Slovensko. Písacie stroje sa tu síce nikdy nevyrábali, ale k ich 
vývoju prispeli svojim dielom aj konštruktéri a vynálezcovia pôvodom zo 
Slovenska. Bol to predovšetkým bratislavský rodák  polyhistor a geniálny 
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mechanik Wolfgang Kempelen (1734 – 1804), konštruktér rôznych strojov  
a automatov. Preslávil ho najmä šachový ale aj hovoriaci automat, postavil 
technicky náročný systém na čerpanie vody na Bratislavský hrad, navrhol 
fontánu pre cisárske sídlo vo viedenskom Schönbrune,  most cez Dunaj, 
projektoval budovu národného divadla v Budíne, stroje na čerpanie vody zo 
zatopených soľných baní v Sedmohradsku a ďalšie. V tieni týchto,  zostali 
vynálezy významné pre prax ako prototyp umelých končatín a špeciálny 
písací stroj pre slepcov, ktorý skonštruoval v roku 1775 . Bol určený pre 
nevidomú vnučku rakúskej cisárovnej Máriu Paradis. O tom, že tento stroj 
naozaj fungoval, svedčí aj poďakovanie napísané na tomto stroji. 
 
Ján Fridrich Petzval (1775 – 1852), otec Jozefa Maximiliána Petzvala 
priekopníka modernej fotografie, bol nadaným technikom a vynálezcom.  
Z roku 1824 pochádza patentový rukopis písacieho stroja, ktorý nazval 
Polygraph. Bolo to vlastne zariadenie na zmechanizovanie písma, ku 
ktorému sa zachoval aj nákres. V tomto zariadení bolo pero upevnené na 
výkyvnom ramene dômyselnej konštrukcie. Žiaľ, nie je známy podrobnejší 
opis písania na tomto stroji. 
 

 
Obr. 3 Nákres písacieho stroja „Polygrafu“ Jána Fridricha Petzvala z roku 1824 

 
Na začiatku 20. storočia do dejín vývoja písacích strojov zasiahli aj niektorí 
slovenskí vynálezcovia. Vojtech Ihriský (1899 – 1988) – sochár a priekopník 
športového lietania na Slovensku, svoju všestrannosť prejavil tiež ako 
vynálezca vreckového písacieho stroja. Autor ho odporúčal všetkým, ktorí si 
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potrebujú rýchlo zaznamenávať údaje. K jeho výhodám patrilo, že si 
nevyžadoval väčšie technické zručnosti a dalo sa na ňom písať rýchlosťou 
stenografa. Vynález si dal zaregistrovať na patentovom úrade v Prahe, v USA 
a niektorých západoeurópskych krajinách. V roku 1928 mu bol na tento 
písací stroj udelený československý patent. Na Slovensku sa žiaľ, nenašli 
dielne, ktoré by takýto originálny stroj vedeli vyrábať. 
 

 
Obr. 4 Akad. sochár Vojtech Ihriský (1899 – 1988) 

 

  
Obr. 5 Fotoreprodukcia prvej stany udeleného 
čs. patentu na vynález vreckového písacieho 

stroja V. Ihriského 

Obr. 6 Nákres z čs. patentového  
spisu č. 26266 na písací stroj  

V. Ihriského 
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Košičan Gejza Felder bol vynálezcom písacieho stroja na písanie hebrejským 
a perzským písmom a písmom, ktoré sa píše z pravej strany do ľavej. Tento 
patent pochádza z roku 1937. 
 
Ďalším slovenským vynálezcom vreckového písacieho stroja bol Jozef Bočkay 
z Levoče. Jeho vynález, ktorý umožňoval vpisovať chýbajúci text do kníh 
a zošitov  pochádza z roku 1948.  
 

 
Obr. 7 Z patentového spisu č. 76551 na vreckový písací stroj Jozefa Bočkaya  

 
Čo sa týka samotnej výroby tvrdenie, že na Slovensku sa písacie stroje nikdy 
nevyrábali už neplatí. Od roku 1993 firma ŠVEC a spol., s.r.o. Vráble, okrem 
iného vyrába mechanické písacie stroje pre nevidiacich a slabozrakých 
značky Tatrapoint. Stroje s názvom Tatrapoint Standard a Tatrapoint 
Adaptive vyváža do 25 krajín 5 kontinentov sveta. 
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Obr. 8 Písací stroj pre nevidiacich Tatrapoint 

Standard S 106 z firmy ŠVEC a spol., s.r.o. 
Vráble 

Obr. 9 Písací stroj pre nevidiacich Tatrapoint 
Adaptive  A 106 z firmy ŠVEC a spol., s.r.o.  

Vráble 

 
Bohatšiu históriu má vývoj a výroba písacích strojov v Čechách. Prvý 
zachovaný písací stroj skonštruovaný v Čechách bol stroj Jindřicha Odkolka. 
Jeho konštrukcia zo 60. rokov 19. storočia bola pravdepodobne originálna, 
hoci pripomínala známu a často publikovanú Hansenovu „písaciu guľu“ 
z roku 1867.  
 

 
Obr. 10 Písací stroj Odkolek (pomenovaný podľa konštruktéra J. Odkolka),  

zbierkový predmet Národného technického múzea Praha 

 
Písací stroj Odkolek je pomenovaný po svojom konštruktérovi Jindřichovi 
Odkolkovi. Tento významný pražský mešťan, majiteľ mlynov a pekární ho 
zostrojil v 60. rokoch 19. storočia. Vyrobil jediný model, ktorý je uložený  
v Národnom technickom múzeu v Prahe. Stroj je konštruovaný pre písanie 
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na rovnú podložku – papier, položený na stole. Má 49 znakov – veľké 
písmena, číslice a interpunkčné znamienka.  
Ďalšia konštrukcia vznikla v roku 1893 v Prahe a jej autorom bol poštový 
úradník Josef Novák, ktorý ju nazval „Aerotyp“. Stroj písal typovou lištou, 
bol zvláštny neobvyklým usporiadaním a použitým materiálom bolo hlavne 
drevo a mosadz. V Čechách nemala táto konštrukcia obdobu a bola 
pozoruhodná aj v európskom meradle.  

 

 
Obr. 11 Písací stroj Aerotyp (pomenovaný podľa konštruktéra a  výrobcu J. Nováka),  

zbierkový predmet Národného technického múzea Praha 

 
Pre širšie využitie v praxi bola ale potreba písacích strojov riešená dovozom, 
prevažne z USA a Nemecka. Prvý známy dovozca bol František Krnka z Prahy, 
neskôr aj Miroslav Švestka a tiež Gibian a spol. Samozrejmosťou týchto 
firiem bol aj servis písacích strojov a tiež predaj rôznych „doplnkov“ alebo 
dokonca kancelárskeho nábytku. 
Po 1. svetovej vojne sa začali predávať stroje Astra a po dvoch rokoch stroje 
Praga. Bola to však prevzatá výroba nemeckých strojov Triumph a vyrobilo 
sa ich len veľmi málo.  
V roku 1936 skonštruoval Ing. Franz Hübl písací stroj Tip-Tip. Stroje boli 
vyrábané  v Hanychove pri Liberci a od roku 1940 ich vyrábal Kurt Strangfeld 
v Berlíne. Konštrukcia bola inšpirovaná nemeckým strojom Mignon.  
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Obr. 12 Písací stroj Tip-Tip  

v expozícii Vývoj písacích strojov v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach 

 
V predvojnovom Československu vznikla originálna konštrukcia písacieho 
stroja konštruktéra Karla Matouša z Českých Budějovíc. Písací stroj Original 
Matouš si dal patentovať v roku 1938. Tieto písacie stroje boli ľahké, lacné 
a napriek malým rozmerom sa na nich príjemne písalo. Rozbiehajúcu sa 
výrobu však zastavila okupácia a 2. svetová vojna. Po nej bola výroba 
znárodnená a v rámci firmy Motorunion České Budějovice sa žiaľ, zhoršila aj 
kvalita výrobkov. Do roku 1952, kedy bola výroba zastavená sa vyrobilo 
celkovo 12 až 13 tisíc písacích strojov. 
 

 
Obr. 13 Písací stroj Original Matouš zo zbierkového fondu Slovenského technického múzea  
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V tomto roku sme oslávili 100 rokov od vzniku Československa.  A práve 
pred sto rokmi sa začala písať história legendárnej Zbrojovky Brno, ktorá 
v zahraničí celé Československo aj preslávila. Stala sa totiž jednou 
z najväčších zbrojárskych firiem na svete. 

 

 
Obr. 14 Logo Zbrojovky Brno 

 
Vznikla ako československá štátna zbrojovka v roku 1918 z pôvodných 
rakúsko-uhorských delostreleckých dielní. Od opráv vagónov a vojenských 
pušiek postupne prešla k výrobe súčasti telegrafnej a telefónnej výstroje, 
pomôcok pre železničné opravovne a náradie. Montáž rakúskych pušiek 
Mannlicher vystriedala výroba nemeckých pušiek Mauser, neskôr výroba 
pušky vlastnej konštrukcie vzor 24.  
Postupne sa rozširovala aj civilná výroba o automobily, bicykle, priemyselné 
váhy, letecké motory, obrábacie stroje i špeciálne náradie.  
V tridsiatych rokoch 20. storočia bolo ešte nutné doplniť v podniku vojenskú 
výrobu mierovou. Už od roku 1929 prebiehali rokovania o rozšírení výroby 
o písacie stroje s americkou firmou Remington. V roku 1932 sa začali písacie 
stroje vyrábať, spočiatku ale iba z dovezených súčiastok. Snahou  Zbrojovky 
bolo zaviesť vlastnú výrobu, nezávislú od dodávok dielcov z USA a presadiť, 
aby jednotlivé ministerstvá a väčšie podniky používali jej písacie stroje. 
Tento zámer sa nepodarilo celkom presadiť a tak sa naďalej popri 
Remingtone Z 16 zo Zbrojovky, dovážali do Československa písacie stroje 
predovšetkým z Nemecka, USA a Anglicka. 
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Obr. 15 Písací stroj Remington Z 16 z roku 1938 vyrobený v Zbrojovke Brno 

 
Tab 1 Prehľad výroby písacích strojov v Zbrojovke podľa vyexpedovaných 
výrobkov od roku 1932 do roku 1941 
 
Rok 
1932 

 
Rok 
1933 

 
Rok 
1934 

 
Rok 
1935 

 
Rok 
1936 

 
Rok 
1937 

 
Rok 
1938 

 
Rok 
1939 

 
Rok 
1940 

 
Rok 
1941 

 
80 

 
700 

 
1170 

 
1710 

 
1650 

 
2024 

 
2521 

 
1447 

 
87 

 
53 

 
Už počas vojny bol  pripravovaný vtedajším študijným oddelením nový písací 
stroj československej konštrukcie. Krátko po vojne v roku 1948 sa objavil aj 
vo výrobe pod  názvom Zeta. Celkom bolo v uvedenom roku vyrobených 
9200 kusov, ďalší rok už 28 000 a ich počet sa stále zvyšoval. Názov stroja 
bol vybratý zo 134 podaných návrhov.  
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Obr. 16 Štandardný písací stroj Zeta, model 1501  

československej konštrukcie z roku 1949 

 
Od roku 1958 bola v Zbrojovke Brno zavedená výroba písacích strojov novej 
značky Consul, ktorý mal všetky parametre moderných písacích strojov. 
Stroje sa ďalej modernizovali a boli vyrábané ďalšie nové modely ‒ 
štandardné i prenosné.  
V roku 1964 sa v Brne začala výroba elektrických písacích strojov Consul 
model 1551 a neskôr radou 254 – elektricky riadených písacích strojov, 
ktorých výroba bola ukončená v roku 1988. Posledný model bol Consul 256. 
 

 
Obr. 17 Elektrický písací stroj Consul 256 z roku 1978, 

posledný model vyrábaný v Zbrojovke Brno 
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Na záver možno konštatovať, že v rámci dejín techniky boli písacie stroje 
v poradí ďalšie (po zbraniach, bicykloch a šijacích strojoch), ktoré sa vo svete 
hromadne vyrábali. Uvedený stručný prehľad dokumentuje prínos 
konštruktérov slovenského resp. českého pôvodu do vývoja písacích strojov. 
Zároveň dokumentuje snahu Slovenského technického múzea prezentovať 
tento zaujímavý odbor strojárskeho priemyslu v bývalom Československu 
záujemcom o dejiny vedy a techniky a tiež širokej verejnosti. 
 

  
Obr. 18, 19 Pohľad do expozície „Vývoj písacích strojov“ v STM, Košice. Vľavo vývojový rad 

štandardných písacích strojov zn. Remington Z 16, Zeta a Consul; vpravo  
vývojový rad prenosných a cestovných písacích strojov Zeta a Consul 

 

 
Fotografie: 
Archív STM Košice 
Archív NTM Praha 
https://www.gonzoaviation.com/clanok/aka 
https://etconline.org/backissues/ETC079.pdf 
 
Informačné zdroje: 
1) BERNÁT, J.: Písacie stroje Slovenského technického múzea v Košiciach. Slovenské technické 

múzeum, Košice, 1985. 
2) KNÁPEK, Z.: Rukěť starožitníka a sběratele. Rubico, Olomouc, 2000. ISBN 80-85839-50-4. 
3) VRÁNKOVÁ, J.: Psací stroje, katalog sbírky. Národní technické muzeum v Praze, Praha, 

1993. 
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Lanový systém LANOR a jeho tvorca profesor Pavel Roško 
 

Ing. Bc. Mária Rošková 
 

V lesníckych kruhoch  uznávaný vynikajúci teoretický a praktický odborník slovenského lesníctva, 
ktorý riešil veľmi náročné a na celom svete  málo prebádané technické a technologické problémy 
lesníctva, najmä v oblasti  ťažbovo – výrobného procesu. Jeho trvalou zásluhou je schopnosť 
matematizovať väčšinu riešených problémov a tým postaviť pevný exaktný systém teoretických  
aj praktických činností. Základným nástrojom riešenia sa pre neho stala aplikovaná matematika. 
Príkladom jej využitia je previazanosť technických konštrukčných výpočtov a riešení pri vývoji 
lanového systému LANOR a matematické riešenie optimalizácie montáže lanovkových trás  
s univerzálnym použitím pre rôzne lanovky. 
 
Každé obdobie v histórii má osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj  rôznych 
vedných disciplín. Či už sú to všeobecné disciplíny, ktorých rozvoj  môže 
využívať každý človek, alebo disciplíny, ktorých  postupný vývoj umožňuje 
uľahčenie, zjednodušenie či skvalitnenie práce v jednotlivých špecifických 
odvetviach.  Jedným z takýchto odborov je aj lesníctvo, ktorému sa na celý 
život upísal profesor Pavel Roško.   
 

Pavel Roško sa narodil sa 3. marca 1923  
v Tisovci v roľníckej rodine, kde prežil aj 
svoje detstvo. Do ľudovej školy začal 
chodiť v Tisovci, no ukončil ju v Rimav-
skej Sobote, kde študoval aj na Štátnom 
reálnom gymnáziu. V roku 1942 začal 
študovať  lesníctvo na Slovenskej vysokej 
škole technickej a ukončil ho na novo-
zriadenej Vysokej škole poľnohospodár-
skeho a lesníckeho inžinierstva (VŠPLI)  
v Košiciach v roku 1947.  

Obr. 1 Prof. Ing. Pavel Roško, DrSC. 

 
Po ukončení  VŠPLI v Košiciach si ho prof. Binder vybral, zo štyridsiatich  
poslucháčov, za asistenta na Ústav lesných stavieb. Prof. Binder mal  bohatú 
nemeckú odbornú literatúru a tak si ako asistent lesných ciest, zahrádzania 
bystrín a lanových zariadení doštudoval všetko čo sa do študijného 
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programu nezmestilo. Vyučoval predmety Lesné lanovky, Dopravné 
zariadenia a šmyky, Zahrádzanie bystrín a Všeobecné strojníctvo.   
Po presťahovaní školy do Zvolena  odišiel v roku 1954 ako hlavný 
stavbyvedúci na Lesostav  vo Zvolene, kde v plnej miere mohol uplatniť svoje 
teoretické vedomosti pri stavbe lesných ciest  a získal cenné skúsenosti  
z výstavby stavieb rozmanitého charakteru. V roku 1958 mu Ing. J. Burgan, 
riaditeľ Výskumného ústavu lesného hospodárstva (VÚLH) v Banskej 
Štiavnici,  ktorý ho poznal ešte z obdobia keď bol správcom LS Smolnícka 
Huta – bývalý školský majetok VŠPLI v Košiciach, ponúkol funkciu vedúceho 
Výskumnej stanice v Oravskom Podzámku, kde nastúpil v auguste toho 
istého roku. Tu sa preorientoval zo stavbárskej špecializácie na strojársku. 
Doplnil si už ako inžinier vzdelanie na Strednej priemyselnej škole strojníckej 
v Ružomberku. Venoval sa hlavne konštrukcii, technológii a statickým 
výpočtom lesných lanových dopravných zariadení. Táto špecializácia mu 
zostala srdcu blízka a venoval sa jej až do konca svojho života. V roku 1971 
prešiel na funkciu  zástupcu riaditeľa pre výskum na VÚLH vo Zvolene. Na 
podnet riaditeľa VÚLH vypracoval a obhájil doktorskú dizertačnú prácu  
a v roku 1979 bol vymenovaný za riadneho profesora pre odbor technika  
a mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby. V tomto roku 
prestúpil na Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene najprv na Katedru 
lesných stavieb, neskôr na Katedru lesnej ťažby a mechanizácie, ktorej zostal 
verný až do definitívneho odchodu do dôchodku a kde bol konzultantom  
v podstate až do konca svojho života.  Tu mohol svoje teoretické vedomosti  
a praktické  skúsenosti odovzdávať ako pedagóg poslucháčom študujúcim 
odbor lesného inžinierstva a tu mohol ďalej pokračovať vo vedecko-
výskumnej práci vo  svojej špecializácii. Počas pôsobenia na Lesníckej fakulte 
vyučoval predmety Lesnícke mechanizačné prostriedky, Lesné dopravníctvo 
a Sprístupňovanie lesov.  Jeho celoživotným krédom  bolo aby celé svoje 
praktické pôsobenie vedel pochopiť a teoreticky riešiť  a všetky teoretické 
riešenia vedieť uplatniť v praxi. V tomto smere pristupoval v odbore lesných 
ciest k riešeniu cestnej siete, systému etážových a spojovacích ciest, ich 
optimálnej sklonitosti z hľadiska problémov erózie a minimálnej dopravnej 
práce. Pri riešení lesných ciest technicky a ekonomicky zdôvodnil 
odvodňovanie ciest rigolmi s vyčíslením potrebných veličín na nomogramoch 
a to tak po stránke vplyvu lesnej cesty na životné prostredie, ako aj 
optimalizácie z hľadiska požiadaviek dopravy. Pre projektovanie lesných 
ciest, hlavne zvážnic, prepracoval zjednodušenú metódu projektovania 
pozdĺžneho sklonu trasy a sklonov priečnych rezov pomocou svahomeru. Pre 
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vytyčovanie oblúkov a meranie vrcholových uhlov vypracoval metódu 
merania vrcholových trojuholníkov pásmom, pričom pre výpočet uhlov boli 
zostrojené tabuľky a taktiež na výpočet kubatúry zemných prác boli  
pomocou počítača zostrojené tabuľky, v ktorých pre rôzne sklony terénov,  
pre rôznu šírku cesty a výšku nivelety je uvedená kubatúra výkopu a násypu, 
dĺžka výkopových a násypových svahov, celková šírka cestného telesa  
a z hľadiska posúdenia dopravnej spôsobilosti aj úsek cesty vo výkope. Na 
stavané cesty podal  viacero zlepšovacích návrhov, ktoré boli realizované.  
Z pôsobenia na VÚLH sú zaujímavé  výskumné práce: Klasifikácie terénov  
a z riešenia lesných lanových dopravných zariadení je to spodné vedenie na 
dvojvozíkový približovací lanovkový univerzálny žeriav DPLu, lanovkový 
žeriav LANOR, navijak TNK, znižovacie pätky, lanové trasy a hlavne výpočty 
namáhania nosného lana pomocou nomogramov, silomer na meranie 
veľkosti napnutia nosného lana, stúpačky s otočnou a dolnou opierkou  
a dvojramenné stúpačky. 
Z pôsobenia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej patria medzi 
najvýznamnejšie  úlohy ukončené výskumnými správami  na tému teoretické 
základy bezpečnej jazdy motorových vozidiel v hraničných  prevádzkových 
podmienkach, dopracovanie teórie namáhania nosného lana s pevne 
upevnenými koncami a napínanie nosného lana podľa regulátorovej 
charakteristiky motora, ktorým sa nosné lano napína.  
Prof. Roško bol vyhľadávaným odborníkom aj pri riešení problémov  
s dopravou materiálu na ťažko prístupné miesta mimo rezort lesníctva. 
Teoretický vyriešil lanové trasy a praktický zrealizoval lanovky či už typu 
DPLu či LANOR   pri výstavbe sedačkových výťahov Jasná – Dereše, Štrbské 
Pleso – Solisko, Skalnaté Pleso – Lomnické sedlo, Dedinky – Geravy, 
Martinské Hole, Klenovec, Handlová – Remata, Jasná – Konský Grúň. Ani  
opravy a veľké rekonštrukcie slovenských hradov – Oravský hrad, 
Trenčiansky hrad, Beckovský hrad, hrad Krásna Hôrka, Devín, Spišský hrad  
a hrad Stará Ľubovňa sa bez  neho nezaobišli – naprojektoval trasy lanoviek 
a bol pri ich realizácii. Pomáhal aj pri spracovaní kalamity v Čechách, kde  
vypočítal a postavil lanovky na lesnom závode Vrchlabí a Lesnom závode 
Harachov. Spolupracoval aj pri výstavbe sedačkového výťahu na Čiernu 
Horu.  Jeho lanovky sa realizovali aj v poľnohospodárstve na JRD Krivá, mal 
objednávky aj do Bystrej pri Mýte pod Ďumbierom, Vyšného Kubína  
či Zliechove pri Ilave. Niektoré práce, ktoré by bol veľmi rád zrealizoval 
musel odmietnuť z dôvodu nedostatku času, z ktorých najzaujímavejšou 
výzvou bola oprava Hladovej zdi na Hradčanoch.  
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Profesor Roško oplýval darom mimoriadne vysokého stupňa invencie. 
Stretnutie sa s problémom bolo preňho ihneď  výzvou na  hľadanie riešenia, 
momentálne mal nápady ako problém riešiť, hneď vedel metódy i spôsoby 
ďalšieho postupu. 
Profesor Roško bol uznávaný vynikajúci teoretický a praktický odborník 
slovenského lesníctva, ktorý riešil veľmi náročné a na celom svete málo 
prebádané technické a technologické problémy, najmä v oblasti  ťažbovo – 
výrobného procesu. Jeho trvalou zásluhou je schopnosť matematizovať 
väčšinu riešených problémov a tým postaviť pevný exaktný systém 
teoretických  aj praktických činností.  Základným nástrojom riešenia sa pre 
neho stala aplikovaná matematika. Jeho práca a jej výsledky sú uznávané  
a využívané v celej Európe. Aktívne sa zúčastňoval na rôznych špecializo-
vaných lanovkárskych podujatiach a spolupracoval s takými renomovanými 
európskymi odborníkmi, akými boli prof. Christov, prof. Pestal, prof. 
Trzesniowski, Ing. Dressler a ďalšími lanovkárskymi odborníkmi.   
 
Lanový systém LANOR a jeho miesto vo vývoji dopravy dreva  
lanovými systémami na Slovensku 
Na Slovensku sa prvé lanovky na dopravu dreva začali používať po druhej 
svetovej vojne. Počas obdobia používania lanoviek v lesnom hospodárstve sa 
v prevádzke skúšalo, overovalo a používalo viacej typov  rôznych lanových 
zariadení – lesné lanovky, lanovkové a lanové žeriavy. Podľa konštrukcie 
pohonného agregátu sa používali zariadenia so saňovými alebo 
samohybnými navijakmi. V prevádzke boli najrozšírenejšie traktorové lanové 
systémy a koncom sedemdesiatych rokov a začiatkom osemdesiatych rokov   
sa začali používať ťažké lanové systémy na automobilovom podvozku.  
Prvé lesné lanovky vznikli koncom 19. storočia v Európe. Začali sa používať  
v alpskej oblasti vo Švajčiarsku, kde konfigurácia terénu pre lanovkový 
spôsob dopravy bola veľmi vhodná. Ako prvé sa používali lanovky typu 
Valtelina. Z alpských krajín sa postupne rozšírili do iných štátov a dostali sa aj 
na Slovensko. Lanovky Valtelina boli trojlanové systémy väčšinou bez 
motorického pohonu, ktoré umožňovali dopravu nákladov iba  gravitačným 
spôsobom. Hlavnou výhodou lanoviek Valtelina boli nízke náklady na 
prevádzku, nakoľko na dopravu nákladov nebola potrebná žiadna motorická 
sila, čím  bola vylúčená aj poruchovosť. K nevýhodám patrila zvýšená 
prácnosť pri montáži a demontáži lanovky, možnosť nakladania len na 
určitých miestach trasy a nevyhnutnosť približovať drevo na nakladacie 
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stanice iným približovacím prostriedkom. Nakoniec uvedené nevýhody  
spôsobili, že sa lanovky Valtelina prestali používať.  
Na Slovensku sa lanovky typu Valtelina začali používať od päťdesiatych rokov 
pod názvom DGL (dvojvozíkové gravitačné lanovky). Lanovkami Valtelina sa 
drevo približovalo aj v najextrémnejších skalnatých terénoch.  
V roku 1946 boli do Československa dovezené  zo Švajčiarska lanové systémy 
Lasso-Kabel a Wyssen. Systém Lasso-Kabel patril k jednolanovým lanovkám, 
ktorým sa väčšinou približovalo rovnané drevo. Nakoľko bolo potrebné riešiť 
približovanie dlhších sortimentov, čo tieto lanovky neriešili, i vzhľadom na 
prácnosť pri práci, nemali ani tieto lanovky dlhodobejšie a širšie uplatnenie.  
V tom čase sa ako progresívnejší  javil  lanovkový systém Wyssen, ktorý 
patril  z klasifikačného hľadiska k lanovkovým žeriavom. Lanovkový systém 
Wyssen pozostával z nosného lana, ťažného lana, zarážok, vozíka a saňového 
navijaka. Montoval sa na trasy dlhé až 2 km. Výhodou tohto systému  oproti  
iným lanovkám bola hlavne možnosť vyťahovania dreva z porastu pod nosné 
lano. Z viacerých dôvodov,  predovšetkým pre nedostatočné zaškolenie 
 a zapracovanie obsluhy, technické poruchy a malý záujem o tento spôsob 
dopravy bolo aj zavedenie tohto lanového systému do praxe  neúspešné..    
Neúspechy zavádzania dovezených  lanových systémov do lesnej prevádzky 
viedli v rámci ČSSR k začatiu vlastného výskumu a vývoju lanového 
približovania dreva. Hlavné dôvody pre zavedenie výskumu a vývoja na 
Slovensku bola nízka hustota odvoznej lesnej cestnej siete a množstvo 
horských terénov s dlhými strmými svahmi a veľkými zásobami rubných  
a prestarnutých porastov, z ktorých sa drevo približovalo hlavne gravitačným 
približovaním, spôsobujúcim značné škody na spúšťanom i stojacom dreve. 
V ČSSR boli dve pracoviská, ktoré sa venovali výskumu a vývoju lesných 
lanovkových systémov. V Čechách to bola Výskumná stanica Křtiny pri Brne 
a na Slovensku Výskumná stanica v Oravskom Podzámku.  
Vo Výskumnej stanici  Křtiny sa výskum zameriaval hlavne na krátkotraťové 
lanovkové žeriavy, ale riešil aj lanovky typu Valtelina.  
Výskumná stanica v Oravskom Podzámku sa už od roku 1951 zamerala na 
riešenie ťažších dlhotraťových lanových systémov a výkonnejších navijakov. 
Medzi  prvými sa vyrábal trojbubnový navijak na saňovom podvozku  
s motorom Tatra 114, prípadne Tatra 924. Navijak bol pôvodne určený na 
pozemné približovanie dreva. Jeho nevýhodou bola jeho veľká hmotnosť, 
rozmery a ťažká manipulácia pri jeho kotvení.  
Prvými lanovými systémami vyriešenými a vyrábanými v Oravskom 
Podzámku boli tzv. polozávesy. Systém pozostával  z nosného, ťažného  
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a vratného lana, jednoduchého vozíka s padacou kladkou a pohonného 
agregátu, na ktorý bol určený uvedený trojbubnový navijak. Používal sa na  
jedno a viacpoľových trasách o dĺžke viac ako 500 m. Nosnosť tohto systému 
bola 2 t, čo umožňovalo približovať v polozávese aj celé kmene. Systém 
polozávesu sa hodil len do holorubných  ťažieb, nakoľko vyťahovanie 
padacej kladky k nákladu zabezpečovalo vratné lano vedené cez otváraciu 
kladku pripevnú na náklade priťahovanom k trase. Ťažné a vratné lano sa 
pohybovalo po celej ploche rúbaniska. Pohonným agregátom systému bol 
trojbubnový navijak. Prvé skúsenosti  s dopravou celých kmeňov  ukázali, že 
ide o progresívnu technológiu. Na väčšie vzdialenosti a členitejšie terény  sa 
v tých časoch ukazoval spôsob približovania v polozávese ako nevýhodný, 
preto sa v šesťdesiatych rokoch 20. storočia začal výskum lanového systému 
na približovanie dreva v plnom závese.  
Za základ pri výskume lanového systému na približovanie v plnom závese  sa 
zobral princíp vozíka systému polozávesu. Na približovanie celých kmeňov 
boli použité dva samostatné vozíky, ktoré boli spojené ťažným lanom. 
Vzdialenosť rozstupu vozíkov bola závislá od dĺžky dopravovaného dreva. 
Tento systém bol nazvaný dvojvozíková lanovka alebo dvojvozík, ku ktorému 
patrili viaceré jednobubnové navijaky. Posledný mal označenie 2T, čo 
označovalo ťažnú silu navijaka v tonách.  
Po roku 1960 sa výskum pod vedením profesora Rošku zameral na rozšírenie 
použiteľnosti dvojvozíka tak, aby sa lanový systém  mohol využiť  na 
vyťahovanie nákladov zboku trasy. Výskum viedol k vypracovaniu 
univerzálneho lanového systému, v ktorom sa využili výhody existujúceho 
systému polozáves a dvojvozík, ktorý bol do výroby zavedený pod 
označením DPL (dvojvozíkový približovací lanovkový žeriav). Lanový systém 
DPL mal viaceré modifikácie, z ktorých bola sériovo vyrábaná modifikácia 
DPLu. Táto sa používala aj ako jednovozíkový systém JPL, za použitia jedného 
vozíka na približovanie v polozávese. Ostatné modifikácie sa riešili  
a overovali vo výskume ako funkčné modely. Lanový systém DPL sa najviac 
používal na Slovensku. V Čechách bol úspešne používaný pri kalamite na 
lesnom závode Vrchlabí a Harachov. Konštrukčné prednosti systému DPL pre 
dopravu na dvoch závesoch patrili medzi špičkové svetové lanové riešenia. 
Výrobné nedostatky a niektoré prevádzkové problémy spôsobili, že sa neujal 
v takom rozsahu, ako by si to bola vyžadovala malá hustota cestnej siete a 
progresívna výrobná technológia približovania celých kmeňov, prípadne 
stromov. Po roku 1970 sa zdokonaľovanie lanového systému DPL zameralo 
na zlepšenie spoľahlivosti, ľahšiu montáž a demontáž. Súčasne sa riešila 
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bezpečnosť vozíkov na nosnom lane a nový princíp konštrukcie navijaka. 
Výsledkom výskumných a vývojových prác bol lanový systém LANOR.  
 

 
Obr. 2 Schéma lanového systému LANOR 1 

 
Lanový systém LANOR bol lanovkovým žeriavom. Pôvodná koncepcia bola 
riešená na dopravu  na dvoch vozíkoch v rovnobežnej rovine s nosným 
lanom. Tento lanový systém pozostával z dvoch vozíkov, zdvojeného 
nosného lana, ťažného lana, traťového príslušenstva a saňového navijaka 
JSN 30 ako pri DPL  a bol riešený na nosnosť 2 t.  Vozíky systému LANOR boli 
riešené na dopravu po dvoch nosných lanách vedených vedľa seba  
v horizontálnej polohe vo vzdialenosti asi 7 cm. Takéto riešenie nosných lán  
sa dovtedy nevyskytovalo na celom svete. Systém LANOR bol zaradený do 
výroby pod označením LANOR 1 a LANOR 3. Obidve modifikácie sa používali 
na približovanie v polozávese na jednom vozíku.  
Lanový systém LANOR 1 je jednolanový žeriav. Pozostáva z vozíka, obežného 
lana, piatich kladiek a pohonného agregátu. Systém bol riešený na 
približovanie dreva z predrubných ťažieb alebo nákladov do hmotnosti 1 t  
a dĺžku trasy 150 až 200 m.  
Lanový systém LANOR 3 je trojlanový lanovkový žeriav. Pozostáva z troch 
nosných lán, obežného lana, vozíka a pohonného agregátu. Projektovaný bol 
pre nosnosť 3 t a dĺžku trasy do 500m.  
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Obr. 3 Schéma lanového systému LANOR 3 

 
Montáž lanového systému LANOR je mechanizovaná. Ručne sa rozťahuje po 
trase len montážne lanko s priemerom 6,5 mm. Obežné a nosné laná sa 
rozťahujú a na príves navíjajú motoricky pohonom bubnov od traktora 
kĺbovým hriadeľom. V prevádzkových skúškach sa konštrukčný princíp 
LANOR osvedčil. Bol použitý na dopravu betónu a iného stavebného 
materiálu pri stavbe sedačkového výťahu v Jasnej na Konský grúň, rovnako  
aj v Handlovej na Remate.  Jeho nedostatkom bola  nedostatočná výrobná 
kvalita.  

 
Obr. 4 Súprava lanového systému LANOR 
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Začiatkom osemdesiatych rokov sa začal overovať lanovkový systém LANOR 
5 s nosnosťou 5 t, ktorý sa od  systému LANOR 3 odlišuje použitím obežného 
lana s vyšším priemerom a traktora s výkonom motora 80 až 110 kW. 
Pôvodnosť riešenia lanového systému LANOR bola uznaná tromi 
československými patentmi – na pojazdnú časť vozíka na dve nosné laná, na 
automatický vozík LANOR 1 a na lanovú pätku.  
V osemdesiatych rokoch sa popri zavádzaní lanových systémov LS 1,5 – 300 
a LANOR 1 a 3 objavil na Slovensku aj rakúsky lanový systém so sklopnou 
vežou KSK 16. Bol to lanový žeriav určený do jednopoľových trás dlhých až 
500 m s nosnosťou  5 t na približovanie  celých kmeňov  v polozávese.  
Aj  napriek uvedenému je možné konštatovať, že v povojnovom období až 
do konca šesťdesiatych rokov bola pomerne uspokojujúca úroveň 
lanovkového sústreďovania dreva. Postupom času poklesla úroveň 
využívania lanoviek z dôvodov neuvážených tlakov na krátkodobé  
ekonomické efekty – intenzívna výstavba ciest, prudký vývoj špeciálnych 
traktorov, holoruby. Koncom deväťdesiatych rokov sa sústreďovalo 
lanovkami len cca 2 – 3 % z celkového objemu dreva. Pritom približne 50 % 
lesov Slovenska je situovaných v pásme lanovkových terénov (nad 40 % 
sklonu) a napriek tomu viac ako 90 % dreva sa sústreďuje traktormi. Napriek 
nepriaznivému stavu  v sústreďovaní dreva lanovkami je park lesných 
lanoviek používaných na Slovensku dosť variabilný. V prevádzke sa používajú 
rôzne typy domácich a zahraničných lanoviek a nové sa stále vyvíjajú. 
 
Záver 
Sústreďovanie dreva  lanovkami je považované za prirodzenú a nutnú 
technológiu v horských  podmienkach Slovenska. Je to najšetrnejšia  
a najracionálnejšia technológia sústreďovania dreva. Lanovky oproti iným 
prostriedkom vo väčšine prípadov  umožňujú dosiahnuť  uspokojivú 
prirodzenú obnovu v clonných ruboch, znižujú potrebu ciest, znižujú náklady 
na umelú obnovu, umožňujú zachovať vodoregulačné a pôdoochranné 
účinky lesa.  
Čo sa týka ťažbovo – dopravnej erózie je sústreďovanie dreva  lanovkovými 
systémami najmenej 4 x šetrnejší spôsob oproti  traktorovým technológiám. 
Samotná lanovka ešte nie je  zárukou bezškodnej technológie.  Určujúcim 
faktorom  je detailná technologická príprava pracoviska a technologická 
disciplína.  
V oblasti sústreďovania dreva  nie je známy spôsob, ktorý by menej 
poškodzoval prírodu ako lanovkové technológie, hlavne sústreďovanie 
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smerom do svahu – antigravitačné. S ohľadom na súčasný a budúci stav 
lesov na Slovensku je veľa dôvodov na  rozširovanie lanovkového 
sústreďovania dreva v našich lesoch.  
Toto všetko si uvedomoval aj prof. Roško a zanietene sa venoval  
problematike lanovkovej dopravy dreva, ktorú uplatňoval v  praxi. Napísal 
množstvo vedeckých a odborných prác, je autorom mnohých patentov na 
lanové vozíky, lanový vyťahovač, lanovú pätku a iné súčasti lanových 
zariadení. Vyvinul lanovkový žeriav LANOR, ktorý bol do výroby bol zaradený 
pod označením LANOR1 a LANOR 3. Vozíky systému LANOR boli riešené na 
dopravu po dvoch nosných lanách vedených vedľa seba v horizontálnej 
polohe. Takéto riešenie nosných lán sa dovtedy nevyskytovalo na celom 
svete. Pôvodnosť riešenia lanového systému LANOR bola uznaná tromi 
československými patentmi. Celoživotné pôsobenie profesora Pavla Rošku   
v oblasti lesníckeho technického inžinierstva  najvýstižnejšie charakterizuje  
slovné spojenie „praktik vedy – vedec praxe“.  Na záver si do volím použiť 
slová jeho spolupracovníkov z katedry lesnej ťažby a mechanizácie:  
„Matematika, ako nástroj vedy sa stala v rukách prof. Rošku tým, čím boli 
husle v rukách Paganiniho. Každý pomocou svojho nástroja obohatil kultúru 
ľudského ducha a obohatil ľudské poznanie.“  
 
Informačné zdroje: 
1) LESNÍK, Ľ.: Strojárne štátnych lesov, š.p. Slovenská Ľupča, 40 rokov výroby lesnej 

mechanizácie, Tlačiarne SNP, š.p. Martin, závod Banská Bystrica, s. 20 ‒ 21. 
2) LUKÁČ, T.: Lesné dopravníctvo, Zvolen, 1997. 
3) LUKÁČ, T.: Lesné lanovky – história, súčasnosť a perspektívy rozvoja, Zborník referátov z 

odborného seminára pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Pavla Rošku, DrSc, Zvolen, 
LF TU, 1999. 

4) MESSINGEROVÁ, V. A KOL. : Lesnícke lanovky – technika, technológia, projektovanie, 
Zvolen, 2010. 

5) ROŠKO, P.: Teoretické základy približovania dreva a sprístupňovania lesov v horských 
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Storočná tradícia stavby lodí na Slovensku 
 

Martin Goduš, STM-Múzeum dopravy v Bratislave 
 

Práca prináša prehľad o stavbe riečnych aj námorných plavidiel postavených v našich 
lodeniciach, najmä Bratislave a Komárne, za posledných 100 rokov. Na Slovensku je dlhodobá 
tradícia stavby lodí, ktorá siaha až do staroveku, kedy sa už Rimania plavili po Dunaji. Torzo 
jedného z prvých drevených člnov tzv. „vydlabancov“ (monoxylov), ktoré sa zachovali na našom 
území zo 7. storočia, bolo vystavené vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Dlhá je aj 
tradícia stavby pltí, ktoré zvážali tovar samosplavom po našich riekach až na juh bývalého 
Uhorska. V čase tureckých bojov na našom území, plávali na Dunaji vojnové lode typu šajka, 
ktoré sa podľa niektorých zdrojov stavali aj v Komárne. Vynález parného stroja doniesol na 
Dunaj nový spôsob pohonu. V Komárne postavili modernú lodenicu v 19. storočí. Po vzniku 
Česko-Slovenska ju prevzal do vlastníctva novovzniknutý štát, ktorý ju neskôr prenajal Škodovým 
závodom. Po Druhej svetovej vojne sa vybudovala nová, modernejšia lodenica, ktorá dokázala 
postaviť v priemere za mesiac jednu loď. Za posledných 100 rokov sa v Slovenských lodeniciach v 
Komárne postavilo ale aj opravilo vyše 2000 plavidiel. História modernej bratislavskej lodenice 
začína od prelomu 19. – 20. storočia, kedy bol vybudovaný Zimný prístav, kde sa na začiatku 
začali vykonávať aj opravy plavidiel a neskôr aj samotné stavby niekoľkých malých lodí, alebo aj 
rekonštrukcie väčších nákladných lodí. V 70. rokoch 20. storočia sa vybudovala moderná 
lodenica vo Vlčom hrdle. 
 
Lodenice v Komárne  
Moderná lodenica vznikala v Komárne zriadením dielne na opravu lodí na 
dunajskom Alžbetinom ostrove v r. 1898. Okrem opravárenských prác sa aj 
stavali vlečné člny, parníky a železné mostné konštrukcie. Robili sa tu 
príslušné špecifické lodiarske práce ako napríklad ohýbanie, tepanie a 
dierkovanie plechov. Po vzniku Česko-Slovenskej republiky, 1. mája 1919 
lodenicu prevzalo do svojej správy Ministerstvo verejných prác. Začali sa 
rokovania medzi novovzniknutým štátom  a akciovou spoločnosťou Škodove 
závody Plzeň. Nájomnú zmluvu podpísali 27. apríla 1923 na obdobie 25 
rokov. Projekčnú a konštrukčnú dokumentáciu pre stavbu plavidiel 
vypracovali v Škodovych závodoch na Smíchove v Prahe a neskoršie projekty 
sa robili v Hradci Králové. Škodove závody  so súhlasom Ministerstva 
verejných prác zrealizovali rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu pracovísk 
lodenice. Zmechanizovali lodný výťah. Lodenica začiatkom 30-tych rokov 
začala postupne meniť technologické postupy stavby plavidiel. Dovtedy 
používané nitovanie začali nahrádzať zváraním elektrickým oblúkom.  
Lodenica v Komárne po r. 1945 začala svoj výrobný program sústreďovať 
najmä na požiadavky Sovietskeho zväzu a východného bloku. Vybavenie 
lodenice už nestačilo plniť zvyšujúci dopyt po niektorých druhoch plavidiel, 
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preto sa rozhodlo o rozšírení lodenice. Zmenil sa aj názov na Slovenské 
lodenice Komárno. V roku 1953 Slovenské lodenice začali fungovať ako 
montážno-výrobný podnik s technologickým vybavením potrebným pre 
sériovú výrobu rôznych typov riečnych a jazerných lodí. Postavili sa veľké 
série osobný a nákladných lodí. Osobné lode v troch sériách postavili pre 
Sovietsky zväz. Nákladné lode a remorkéry stavali okrem Sovietskeho zväzu 
aj pre domáci trh. Technické plavidlá ako boli korčekové bagre okrem 
Sovietskeho zväzu stavali aj pre iných zahraničných dodávateľov východného 
bloku ako aj pre domáci trh. 
Po roku 1990 sa stali Slovenské lodenice samostatným právnym subjektom, 
v podobe štátneho podniku. Spoluprácou s obchodnou spoločnosťou 
Martimex koncom roka 1989 začala sa spolupráca so západonemeckými 
lodiarskymi kruhmi. V priebehu roku 1990 boli uzatvorené prvé zmluvy a 
začali sa vyvíjať nové typy lodí. Od 1. mája 1992 sa zmenila právna forma 
lodenice, najprv na štátnu akciovú spoločnosť, ktorá bola následne 
privatizovaná v prvej vlne kupónovej privatizácie.  
 

 
Obr. 1 Pohľad na starú lodenicu v období vzniku prvej ČSR. Zdroj: archív M. Goduš 

 
Stavba plavidiel v medzivojnovom období 
Prvú objednávku, ktorú lodenica v Komárne získala po vzniku ČSR bola 
stavba vlečného remorkéra s výkonom 450 konských síl v roku 1923, 
pomenovaného BRATISLAVA.  
 



60 

 

 
Obr. 2 Remorkér Bratislava po dokončení v lodenici v Komárne. Zdroj: Archív SLK 

 
V dvadsiatych rokov boli dodané nákladné lode a tankové člny  do 
Rumunska, Turecka, Južnej Afriky, Bulharska. Zrealizovala sa aj stavba piatich 
nákladných motorových lodí séria M-I až M-V pre  Československú plavebnú 
akciovú spoločnosť dunajskú (Č.S.D). Prvou z nich bola loď M-I, ktorú Č.S.D. 
prevzala v roku 1925 pod oficiálnym označením Č.S.D. M-I a po roku 1945 
dostala označenie TOPĽA. Neskôr sa zrealizovala stavba ďalších dvoch 
nákladných lodi v roku 1928: ŽITAVA a RESSEL. Tieto lode konštrukčne 
odlišné od predošlých.  
 

 
Obr. 3 Motorová nákladná loď RESSEL postavená v Škodových závodoch  

v Komárne v roku 1928, v roku 1945 premenovaná na RIMAVU. Zdroj: archív J. Bohunský 
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V rokoch 1929 až 1931 boli v Škodovych závodoch v Komárne pre 
podnikateľov z Číny postavené štyri vlečné bočnokolesové lode: PAN-SIAN, 
SUN-VIN, KVAN-NIN a KVAN-TSIN. Lode boli po postavení demontované a 
dopravené cez Hamburg, resp. cez Terst do čínskeho prístavu Dairen a odtiaľ 
vlakom do Habrimu, kde boli  nanovo postavené a spustené na vodu.  
V 30-tych rokov postavili trojvrtuľový motorový remorkér PRINCESS 
ELIZABETH, pre anglickú dunajskú plavebnú spoločnosť Anglo-Danubian bola 
to v tom čase najmodernejšia loď na Dunaji.  
 

 
Obr. 4 Remorkér PRINCESS ELIZABETH. Zdroj: archív SLK 

 
Stavbou bočnokolesových motorových lodí sa začala nová etapa a zároveň aj 
zmena parného pohonu na motorový. Skúsenosti s motorovým pohonom 
pre bočnokolesové remorkéry neboli takmer žiadne. S takouto technológiou 
pohonu si netrúfali vtedy začať ani veľké renomované lodenice. Riešenie 
bolo zrealizované podľa patentu Ing. Otakara Nedudorfela. 
Prvý remorkér, ktorý postavili podľa tohto návrhu bol PRESIDENT T. G. 
MASARYK, ktorý v októbri 1932 odovzdali Č.S.D v Bratislave. Vnútorná 
konštrukcia lodného telesa a paluba boli už elektrický zvárané. Obšívka bola 
ešte nitovaná. Rozdiel oproti dovtedy používanému parnému pohonu bol v 
tom, že pohon bočných lodných kolies bol od lodných motorov prevedený 
cez veľké šípové ozubené súkolesie, priemer hlavného kolesa bol 3,2 m a 
šírka 0,55 m. Posádku tvorilo 12 členov, čo znamenalo ďalšie zvýhodnenie 
oproti parnému remorkéru, ku ktorého obsluhe  bola potrebná 20-členná 
posádka. Slávnostného spustenia na Dunaj, a aj krstu lode sa zúčastnil 
prezident Tomáš Garigue Masaryk.  
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Obr. 5 PRESIDENT T. G. MASARYK s vlajkoslávou v Komárne (r. 1932)  

Obr. 6 Unikátne prevodné súkolesie remorkéra PRESIDENT T. G. MASARYK (dodnes zachované) 
Zdroj: Archív SLK 

 
Lodenica v Komárne stavala okrem civilných plavidiel aj vojenské. V 30. 
rokoch sa uskutočnila zákazka pre vojenské loďstvo, kedy postavili hliadkovú 
loď s výkonom 1600 koní. Slávnostne bola loď spustená na vodu 19. októbra 
1930 a dostala meno PRESIDENT MASARYK. Celková kolaudácia a prevzatie 
armádou prebehlo 8. augusta 1932. Loď v službách československej armády 
bola až do samotného zániku československej republiky 14. marca 1939.       
V dňoch 11. a 12. septembra 1937 sa uskutočnil v lodenici krst 3 motorových 
tankových lodí na prepravu minerálnych olejov z Rumunska do 
Československa. Mali tvoriť najdôležitejšiu súčasť čs. lodnej dopravy na 
Dunaji. Boli to v tej dobe vlajkové lode nášho petrolejárskeho priemyslu, 
pomenované po slávnych slovenských dejateľoch: ŠTÚR, VAJANSKÝ  
a ŠTEFÁN MOYSES. Všetky tri plavidlá boli postavené ako tankové s vlastným 
pohonom, s dvoma vrtuľami. Dĺžka trupu bola 70,9 m, šírka 9 m, bočná výška 
2,5 m. Každá loď mohla prepraviť 500 t minerálnych olejov alebo benzínu. 
Lode mali aj nádrž na 20 ton nafty pre vlastnú potrebu. Poháňali ich dva 8-
valcové dieselové motory značky Škoda s výkonom 1050 konských síl. Na 
začiatku svojho pôsobenia boli najvýkonnejšími svojho druhu na Dunaji. 
V marci 1938 v lodenici Škodovych závodov v Komárne začali stavať nový 
motorový bočnokolesový remorkér pre Č.S.D.. Stavba bola prerušená  
v novembri 1938 po prevzatí lodenice maďarskou správou. V stavbe sa 
pokračovalo po vyriešení všetkých otázok v roku 1940. Trup lode bol 
dohotovený v júli 1940, kedy bolo dňa 25. júla 1940 písomne určené meno 
ANDREJ HLINKA. Dňa 9. augusta 1940 bol trup lode spustený na vodu za 
prítomnosti zástupcov SDP a ďalších. Po dokončení prác v Komárne bol trup 
lode odremorkovaný do Budapešti, kde sa pokračovalo v stavbe a výstroji 
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lode. Stavba lode sa dokončila v novembri 1942. Popri parníku SVATOPLUK 
bol remorkér ANDREJ HLINKA pýchou dunajplavby. 
 

 
Obr. 7 Motorové tankové lode na lodnom sklze tesne pred spustením na vodu.  

Zdroj: Moře a plavba 9 

 
Stavba plavidiel v povojnovom období 
 
Kabínové osobné lode  
V období rokov 1952 – 1958 bola postavená séria kabínových osobných lodí  
typu OL 800 s kapacitou pre 250 cestujúcich a 45 ton nákladu. Postavených 
bolo 36 kusov. Prototyp spustený na vodu dostal názov  ROSSIJA.   
 

 
Obr. 8 OL 800 ROSSIJA na plavbe v lodeničnom bazéne. Zdroj: archív SLK 
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Ďalšou sériou postavenou v rokoch 1958 – 1962 boli kabínové osobné lode 
triedy MOL 1575. Na Dunaj bol spustený prototyp s názvom OKTÓBROVÁ 
REVOLÚCIA. V tých rokoch to boli najmodernejšej lode, aké lodenice 
dovtedy postavili. Bolo postavených 14 plavidiel. Bola to riečno-jazerná 
motorová loď, vhodná pre tranzitnú aj výletnú prepravu osôb s kapacitou 
491 cestujúcich. Na konci 80. rokoch sa v lodeniciach uskutočnila prestavba 
niekoľkých osobných lodí tohto typu.  
Poslednou sériou kabínových osobných lodí postavených v období rokov 
1975 – 1983 bol typ OL 400 s kapacitou 400 cestujúcich, postavených  
v počte 9 kusov. Na Dunaj bol spustený prototyp s názvom VALERIJAN 
KUJBYŠEV. Tieto lode boli v tej dobe najväčšími riečno-jazernými osobnými 
loďami vo svojej kategórii na svete. Typ tejto lode prešiel počas svojej 
histórie niekoľkými zmenami. Prvý prototyp vznikol pod názvom GENERAL 
SVOBODA. Konštrukčne sa loď líšila od posledného schváleného návrhu pod 
názvom VALERIJAN KUJBYŠEV. Boli určené na turisticko-rekreačné plavby po 
riekach európskej časti ZSSR s možnosťou plaviť sa aj na veľkých jazerách  
a vodných nádržiach. 
 

 
Obr. 9 OL 400 VALERIAN KUJBYŠEV. Zdroj: archív SLK 

Remorkéry 
Najväčšia séria postavených riečnych remorkérov v Slovenských lodeniciach 
bol typ RR 800 v 50. rokoch. Po niekoľkonásobnom vylepšení bolo od roku 
1952 do roku 1961 postavených 104 kusov. Všetky boli dodané pre nášho 
vtedy najväčšieho odberateľa, Sovietsky zväz.  
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V roku 1988 sa začali vývojové práce na novom tlačno-ťažnom  remorkéri 
ARKUS, ktorý bol spustený na vodu o dva roky neskôr. Bol dvojvrtuľovej 
koncepcie, projektovaný na sibírske rieky s určením na vedenie súprav člnov 
s hĺbkou plavebnej dráhy nad 2,5 m a celkovou nosnosťou do 9 tisíc ton. 
Tvar trupu plavidla bol konštrukčne riešený tak, aby zabezpečoval prácu nie 
len so súpravou člnov, ale mohol aj samostatne pracovať ako ľadoborec. Na 
remorkéry boli kajuty  v špeciálnej protihlučne a protivibračne uchytenej 
nadstavbe.  
V roku 1954 dodali plavebnému podniku Československá plavba dunajská, n. 
p, trojmotorový trojvrtuľový vlečný remorkér KRIVÁŇ. Postavili ho podľa 
projektov československej konštrukčnej kancelárie NAVIKA Praha. Podľa 
niektorých zdrojov mal dostať meno GERLACH.  
Jedným s typov remorkérov, ktoré sa používali na vlečnú plavbu a plávali 
pod Československou vlajkou na Dunaji boli riečne remorkéry typu RR 1100, 
určené na vlečenie člnov na Dunaji. Prvé naše remorkéry s vrtuľami 
umiestnenými v Kortových dýzach. Postavili 6 remorkérov tohto typu.  
 

 
Obr. 10 RR DARGOV, piaty zo šestice vlečných remorkérov postavených  

v Slovenských lodeniciach v Komárne. Zdroj: archív J. Bohunský 

 
V priebehu storočia sa vlečná plavba menila na tlačnú, preto aj stavba  
v lodeniciach sa začala orientovať na tlačné remorkéry. Prvými takýmito 
tlačnými remorkérmi boli v rokoch 1971 ‒ 1972 postavené 3 tlačno-ťažné 
remorkéry TŤR 1100 (BRADLO, DEVÍN, ZBOROV). Hoci boli vyvíjané ako 
prístavné, osvedčili sa aj ako traťové.  



66 

 

Ďalšími už čisto tlačnými boli remorkéry typu TR 1000 (SITNO, TRENČÍN, 
KOMÁRNO, ORAVA, TURIEC, ŠARIŠ, ZEMPLÍN, LIPTOV), boli vybavené 
hydraulický sklápateľnou dvojicou vysokých komínov, boli dodané roku 
1983, (GEMER, TEKOV, SPIŠ, TRÍBEČ) boli dodavané ČSPD od roku 1986 už 
bez hydraulicky sklápateľných vysokých komínov. Sú to dvojvrtuľové 
remorkéry, poháňané dieselovými motormi s výkonom 1000 kW. V súlodí so 
4 člnmi s nosnosťou po 1500 t, dosahujú rýchlosť 10 km/h a môžu byť tiež 
nasadzované na Dunaji a Rýne.  
 

 
Obr. 11 TR 1000 ZEMPLÍN. Zdroj: archív SLK 

 
Dňa 28. októbra 1986 bol na vodu spustený prototyp tlačného remorkéra TR 
1000 M s názvom ADONY pre maďarskú plavebnú apoločnosť MAHART. 
Plavidlo nadväzovalo na pôvodný typ TR 1000. Inovácia bola zameraná na 
ďalšie  zvýšenie spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, zníženie nákladov na 
údržbu a zlepšenie pracovného prostredia posádky. Všetkym remorkérom 
typu TR 1000 z dôvodu zníženia ponoru odstránili sklápateľné komíny  
s hydraulickým ovládaním.  
 
Dunajské nákladné člny 
V Slovenských lodeniciach v Komárne sa stavali aj vlečné a tlačné člny. 
Veľkým zákazníkom bola Československá plavba dunajská, ktorej boli po  
2. svetovej vojne dodané série 1000-tonových otvorených a uzatvorených 
vlečných člnov, 1000-tonové otvorené vlečné člny s označením 010001 bola 
séria prvých elektrifikovaných člnov v ČSPD. Ďalšie boli tankové člny  
s nosnosťou 850 t, člny na kameň. Poslednými člnmi na vlečnú plavbu boli 
1500-tonové uzatvorené vlečné člny. 
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Pre tlačnú plavbu v podmienkach našej dunajskej plavby dodali prvú sériu 
tlačných člnov s užitočnou nosnosťou 1500 t. Boli určené na prepravu 
najrozličnejších nákladov na celom splavnom úseku Dunaja.  
 

 
Obr. 12 Vlečný čln typu UČ 1500 s označením ČSPD 15013. Zdroj: archív J. Bohunský 

 
Nákladné lode 
V rokoch 1960 – 1968 sa v lodenici v Komárne začala stavba väčšej série 
motorových nákladných lodí MNL 2000 v počte 102 kusov. Tento typ 
plavidla sa stal v 60-tych rokoch hlavným výrobkom SLK. Nákladná loď bola 
určená na prepravu hromadného a všeobecného kusového materiálu  
a mohla plávať na všetkých európskych vnútrozemských vodných cestách. 
Podľa požiadaviek sovietskeho zákazníka bol na báze MNL 2000 
vyprojektovaný zdokonalený typ motorovej chladiarenskej lode MCHL 
600/900, ktorý bol dodaný v počte 15 kusov. Aj táto loď podobne ako MNL 
2000 mala štyri nákladné priestory. Technickým vylepšením bolo, že každý  
z nich mohol byť chladený samostatnou blokovou chladiarenskou jednotkou, 
čo umožňovalo v každom priestore inú teplotu a navyše s možnosťou znížiť 
teplotu v chladiarenskom priestore na mínus 18 stupňov Celzia a to aj za 
predpokladu, že vzduch v okolí lode bol teplý 35 a voda 25 stupňov Celzia.  
Ďalšou väčšou sériou nákladných lodí postavených v rokoch 1967 - 1968 bol 
typ motorovej nákladnej lode MNL 2700. Išlo o sériu 72 lodí, ktoré boli 
určené na dopravu hromadného sypkého, všeobecného kusového nákladu. 
Loď mohla tiež ako predošlý typ plávať na všetkých vnútrozemských 
vodných cestách.  
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Dôležitým produktom SLK bol typ riečno-morskej nákladnej lode RMNL 
2700, postavený v rokoch 1973 – 1983 v počte 79 kusov, tento typ lode sa 
staval desať rokov. Plavidlo okrem riek a jazier mohlo plávať aj po niektorých 
moriach. Bolo určené najmä na dopravu dreva, obilia, uhlia a rudy. Unieslo 
2700 t čistého nákladu. 
Ďalším veľkým projektom, ktorý nadväzoval na predošlé typy nákladných 
lodí bol projekt nákladnej lode typu NL AMUR, ktorý bol schopný plavby aj 
na morí. V troch nákladných priestoroch bolo možné prepravovať 3000 t 
zmiešaného tovaru. Oproti tradičným hasiacim materiálom po prvýkrát 
použili plyn CO2. Séria NL AMUR bola postavená v počte 44 kusov. Plavidlo 
vďaka dobrým parametrom sa udržalo vo výrobe až do začiatku 90-tych 
rokov.  
V šesťdesiatych rokoch boli postavené pre spoločnosť ČSPD, dunajské 
nákladné lode typu DNL 2000 v počte 6 kusov s názvami VÁH, TOPĽA, 
KYSUCA, NITRA, RIMAVA, ŽITAVA, boli to v tej dobe najväčšie nákladné lode 
plávajúce po Dunaji. Určené boli na dopravu rôzneho kusového a sypkého 
tovaru. 
 

 
Obr. 13 DNL 2000 na dostrojovacom nábreží v SLK. Zdroj: archív SLK 

 
Plávajúci hotel 
V roku 1989 sa začal vývoj na nesamohybnom plavidle – hotela pre 93 hostí. 
Pôvodne bol navrhnutý ako ubytovňa pre pracujúcich. Môžu byť ubytovaní  
v dvoj-, trojlôžkových kabínach. Prototyp lode s názvom GRACIA bol 



69 

 

spustený na vodu v roku 1991. Je to štvorpalubové plavidlo vybavené 
reštauráciou a barom pre 70 ľudí. Postavené boli dve  zariadenia tohto typu, 
obidve sú dnes vyviazané na ľavom brehu Dunaja v Bratislave.  
 
Korčekové bagre  
Vodné toky upravujeme pre plavbu bagrovaním, reguláciou a kanalizáciou. 
Často sa pri upravovaní rieky používajú všetky tieto spôsoby. Bagrovaním sa 
prehlbuje riečište bagrami rôznej konštrukcie. Najčastejšie sa vykonáva 
pomocou korčekových alebo nasávacích bagrov. 
Stavba týchto plavidiel bola rozdelená v rámci Československa. České 
lodenice stavali nasávacie bagre a Slovenské lodenice v Komárne boli 
zamerané na stavbu korčekových bagrov. Bolo postavených niekoľko typov. 
Prvé plavidlá boli postavené v medzivojnovom období, kedy lodenica 
postavila korčekový bager i elevátor s parným pohonom. Prvým typom v 
povojnovom období bol typ KDB 100F, ktorý postavili v rokoch 1961 - 1977 v 
počte 47 kusov. Ďalšími typmi boli či už samotné korčekové bagre alebo aj 
spolu so zostavami, KDB 500, KBT 400/200, KB 160/60, KB KAMA, KBT UFA. 
 
Stavba plavidiel po roku 1989 
 
Slovenské lodenice v Komárne v krátkom čase zmenili odbytovú orientáciu 
na západoeurópske trhy a prešli na nový výrobný program stavby 
námorných nákladných lodí, nakoľko dopyt po riečnych plavidlách praktický 
zanikol.             
Prvým väčším projektom, ktorý sa zrealizoval, bol projekt morsko-riečnej 
nákladnej lode typu NL RÝN. Prototyp námornej lode bol spustený na vodu 
26. septembra 1991 a dostal názov RHEINFELS. Do roku 1997 bolo 
postavených 34 kusov pre nemeckých a ruských zákazníkov. Neskôr sa 
postavilo ešte niekoľko lodí tohto typu aj firmou SAM.  
Po nich nasledovali námorné lode typu NL ROSTOCK, NL EMS, NL WESER, NL 
ELBE, NL SCHELDE. Všetky typy boli postavené v 90-tych rokoch.  
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Obr. 14 Morsko-riečna loď typu NL RYN. Zdroj: archív SLK 

 
Po roku 2000 väčšinu zákaziek začala preberať spoločnosť SAM 
SHIPBULDING AND Komárno. Neskôr všetky aktivity prevzala od Slovenských 
lodeníc Komárno. Začala so stavbou technických plavidiel, výsypných člnov, 
lode na kŕmenie lososov v Nórsku, vyvinuli plávajúcu elektráreň, postavili 
plávajúci žeriav, v súčasnej dobe dokončujú plávajúci hotel.  
 
 
Informačné zdroje: 
1) BOHUNSKÝ, J. – PUHA, K.: Dunajská flotila. Slovart, Bratislava, 2012. 
2) HOLKA, F.: Slovenské lodenice Komárno. Práca, Bratislava, 1969. 
3) RABA, K.: Plavebná náuka. Dopravní nakladatelství, Praha, 1958. 
4) HOLKA, F. – BEDNÁR, M.: Slovenské lodenice Komárno, 100 rokov stavby lodí, NEC ARTE, 

Komárno, 1998 
5) Kolektív pracovníkov: Slovenské lodenice Komárno. 100 rokov stavby lodí. In: Lodné 

staviteľstvo, 2/1998. 
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Umelecký kováč a zvonolejár Alexander Buchner  
(1884 – 1975)  

 
Monika Jahodová, Slovenské technické múzeum 

 
Príspevok sa venuje životu a dielu zvonolejára a umeleckého kováča A. Buchnera 
prostrednícvom bohatej písomnej a obrazovej dokumentácii o jeho činnosti. Oboznamuje so 
zbierkovými predmetmi – originálmi z tvorby A. Buchnera, momentálne spravovanými  
v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea a v mnohých prípadoch i prezentovanými  
v expozíciách STM. 
 

 „Jediné, čo je horšie, ako keď sa o človeku hovorí,  
je keď sa o ňom vôbec nehovorí “. 

                                                                                              Oscar Wilde        
    

Tak o nich hovorme, zaslúžili sa o to. 
...aj týmito slovami sa dá priblížiť dielo 
známeho remeselníka A. Buchnera 
(1884 – 1975), ktoré je v nemalej forme 
na základe zbierkotvornej činnosti za 
uplynulé desaťročia sústredené v Slo-
venskom technickom múzeu v Koši-
ciach, a to umeleckokováčskeho a zvo-
nolejárskeho charakteru. V tejto súvis-
losti dokumentujeme nielen výrobu, 
vedu a techniku, ale aj osobnosti, ktoré 
sa podieľali a podieľajú na vedeckom a 
technickom pokroku, ich prínos, ich 
zásluhy na nových vedeckých výdobyt-
koch, metód a technológiách. 
 
Obr. 1 Alexander Buchner 

 
A. Buchner sa narodil v Jágri (Maďarsko) v rodine stolára. Po získaní 
základného vzdelania nastúpil ako učeň do dielne umeleckého zámočníctva 
svojho brata Vojtecha Buchnera. Počas vojenskej služby v Košiciach bol 
vyslaný do Viedne, kde absolvoval zbrojársku školu. Po vojenčine pracoval 
ako tovariš vo Viedni a v Berlíne, tu sa vyučil kovotepectvu a získal praktické 
poznatky z oblasti zvonolejárstva. V roku 1905 sa vrátil do bratovho podniku 
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v Košiciach. Neskôr sa osamostatnil a otvoril si vlastnú umelecko-
zámočnícku dielňu v Prešove.  Počas tohto obdobia tvoril majstrovské 
umeleckokováčske a kovotepecké práce, vrátane kovaného nábytku v 
umeleckom prevedení. Jeho diela boli ocenené striebornou medailou na 
prešovskej výstave roku 1908.  
 

 

 
Obr. 3 Zástena ku kachliam  

z roku 1922 

 
Obr. 2 Príborník z umelecky kovaného železa  

z roku 1905 
Obr. 4 Súprava náčinia ku krbu 
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Obr. 5 Osadenstvo železospracujúceho podniku  

firmy Buchner v Košiciach 

 

Obr. 6 Dobová fotografia 
znázorňujúca A. Buchnera (v strede) 

pri práci na príborníku 

   
Obr. 7 Kovaný svietnik  

v podobe púčka kosatca 
Obr. 8  Kovaný popolník  

so svietnikom a stojanom  
na zápalky 

Obr. 9 Kovaná ruža 

 
V roku 1911 A. Buchner so spoločníkom Moškovičom založil v Prešove 
továreň na nábytok a obrábacie stroje pre kovospracujúce dielne  s vlastnou 
zlievarňou.  A. Buchner bol prvotriedny mechanik, konštruktér a strojár 
vyvinul a zaviedol výrobu celého radu nových obrábacích strojov určených 
pre kovospracujúce dielne, ako aj poľnohospodárske stroje. Tieto stroje za 
krátky čas vytlačili z uhorských trhov stroje dovtedy dovážané zo zahraničia. 
Ich vynikajúca kvalita bola známa v celom Uhorsku. Týmto spôsobom sa 
pričinil o významné zveľadenie priemyslu v bývalej Šarišskej stolici. Jeho 
tvorivú strojársku činnosť, ako aj zásluhy o rozvoj strojárskej výroby  
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v Uhorsku ocenila Krajinská priemyselná spoločnosť v Budapešti 16. mája 
1912 udelením striebornej medaily a diplomu.  
 

  
Obr. 10 Fotografia diplomu o udelení 

striebornej medaily A. Buchnerovi za umelecké 
kováčske práce na prešovskej výstave  

18. 11. 1908 

Obr. 11 Katalóg strojov firmy Buchner 
a Moškovič, Prešov (1912 ‒ 1913) 

 
V období I. svetovej vojny dostali zbrojári „úžasný“ nápad, prerobiť 
mierumilovné zvony na zbrane. Od roku 1915 v Košiciach dokonca existovalo 
akési Glocken komando, ktoré malo na starosti rekvirácie. Zvony sa v rámci 
ich záchrany pred preliatím alebo zničením iným spôsobom stali v niektorých 
osobitných prípadoch aj súčasťou múzejných zbierok. V danom období bolo 
zrekvirovaných 60% zvonov k výrobe zbraní. Ich nahradenie znamenalo 
obrovskú konjunktúru pre podnikateľov. A. Buchner v roku 1919 založil nový 
podnik s cieľom zužitkovať v praxi predtým získané poznatky o zvono-
lejárstve a v tom istom roku odlial prvý zvon v Prešove. V rokoch 1920 – 
1921 to už bolo vyše 450 zvonov.  
    V roku 1922 sa presťahoval do Košíc, kde spolu s bratom založili spoločný 
podnik „Bratia Buchner“ – zvonolejárstvo a umelecké zámočníctvo. 
Buchnerovci boli známi rozsiahlou obnovou zničených zvonov na východe 
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Slovenska po prvej svetovej vojne. Ich dielňa v Prešove a v Košiciach počas 
svojej existencie za prvej republiky odliala niekoľko tisíc zvonov. Výroba 
zvonov v Košiciach kulminovala v rokoch 1922 – 1930.  
 

 
Obr. 12 Prvý zvon A. Buchnera v Prešove 

 
A. Buchner  odlial v tomto období 1306 zvonov, umiestnených vo  vežiach 
slovenských, zakarpatskoukrajinských  a maďarských kostolov. Niektoré  
z nich sa nachádzajú v severnej veži Dómu sv. Alžbety v Košiciach a  to malý 
umieračik (váži 40 kg), stredný sv. Ondrej (450 kg) a veľký Božské srdce 
Ježišovo (1530 kg). Pochádzajú z 20-tych rokov 20. storočia a sú dodnes 
funkčné. Počas 2. svetovej vojny ďalšie dva jeho zvony z Dómu boli 
zrekvirované, ostali po nich iba prázdne zvonové hlavy a srdcia. V kaplnke sv. 
Michala sa nachádzajú dva zvony z roku 1924 a dva na veži staromestskej 
radnice (1935). Za špeciálnu zmienku stojí aj jediný železný oltár v Európe – 
Oltár sv. kríža, ktorý sa nachádza  v južnej časti Dómu.(obr. 16) Po prvej 
svetovej vojne sa košickí vojaci rozhodli  zbrane, ktoré im ostali, roztaviť a 
postaviť z nich železný oltár v nádeji, že sa rovnaká hrôza už nikdy 
nezopakuje. Nanešťastie sa tak nestalo. Na oltári je vyobrazený Košický erb a  
mená všetkých, ktorí prispeli na jeho výrobu. Vyhotovili ho bratia 
Buchnerovci. Meno Buchner sa nachádza ešte aj na mreži južného vchodu 
do Dómu, na bočných dverách do Divízie či na hodinách na Hlavnej ulici 
(1914).  
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Obr. 13 Vytiahnutie zvonov na vežu  

Dómu sv. Alžbety 
Obr. 14 Odovzdanie zvonov do užívania bolo 

súčasťou cirkevných obradov a slávností  

 
A. Buchner sa sústavne venoval štúdiu zvonolejárstva a zdokonaľovaniu 
technológie výroby zvonov. Ako samouk si osvojil základy geometrie, fyziky, 
ktoré tvorivo aplikoval v zvonolejárskej praxi. Tajomstvo mimoriadnej kvality 
a krásneho zvuku bolo v ich konštrukcii a v zložení zvonovej zliatiny. Kupoval 
len najkvalitnejšie suroviny a to elektrolytickú meď a anglický cín z ostrova 
Banka. Viedol si podrobnú dokumentáciu o každom zvone. V zbierkovom 
fonde STM sa nachádza jeho receptár a prevádzkový denník, v ktorých sú 
záznamy o technológii odlievania bronzových zvonov, o príprave 
formovacích materiálov, tepelného režimu pecí, spôsobov formovania  
a zdobenia zvonov, akustiky. Zaznamenával si jednotlivé tavby s uvedením 
miest a obcí, pre ktoré boli zvony odliate. Návody a záznamy doplňujú 
tabuľky a náčrtky majstra. 
 

 
Obr. 15 Receptár a prevádzkový denník 

Obr. 16 (vpravo) Výpočtová tabuľka pre konštrukciu  
zvonov  z hľadiska dosiahnutia žiadaného tónu  
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Za pripomenutie stoja aj Buchnerove zvony nachádzajúce sa v Gelnici. 
Pamätný „Zvon padlých“ z roku 1929 z farského rímsko-katolíckeho kostola  
v Gelnici patrí k dôležitým dokladom vývoja zvonolejárstva na Slovensku. Je 
zároveň pamätným zvonom zvečňujúcim pamiatku gelničanov padlých  
v I. svetovej vojne. Patrí do súboru troch nových zvonov, ktoré boli odliate 
zvonolejárskou dielňou bratov Buchnerovcov. Trojicu dopĺňajú zvony 
„Mária“ a najmenší z nich „Jozef“ (1930).  

 

 
Obr. 17 Súprava ladičiek na skúšanie 

 tónu zvonov 

 
Obr. 16 Zlievárenská šablóna 

na formovanie menších zvonov 
Obr. 18 Medená zvonolejárska šablóna  

na výrobu ornamentálnych ozdôb 
 

 
Obr. 19 Interiér predajne pohonných hmôt firmy Automobilia 
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Obr. 19 Bronzový zvon z roku 1931 Obr. 20 Pamätný zvon padlých  

bojovníkov v Gelnici 

 
Bronzové zvony odliate do roku 1916 a vo výberových kategóriách aj zvony 
tzv. medzivojnového obdobia do roku 1939 majú dnes už historický, 
spoločenský alebo kultúrny význam a pamiatkové hodnoty. 
 
Koncom 40. rokov 20. storočia nastal klesajúci dopyt po zvonoch, košická 
zvonolejáreň zanikla z hospodárskych príčin. V tom čase sa sľubne začal 
rozvíjať v Košiciach automobilizmus. A. Buchner založil roku 1928 
samostatný podnik „Automobilia“, ktorý sa zaoberal predajom áut, 
pohonných hmôt, súčiastok a opravou áut. Podnik získal zastúpenie 
motorových vozidiel Citroën a Jawa. Tento podnik bol v roku 1945 
znárodnený.  
 
Vynikajúca akosť a umelecké prevedenie výrobkov A. Buchnera  boli 
ocenené na viacerých hospodárskych a priemyselných výstavách a jeho 
práca, ako súčasť nášho kultúrneho dedičstva je predmetom výskumu 
slovenských historikov.  
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Obr. 21 Diplom o udelení zlatej medaily z hospodárskej  

a priemyselnej výstavy v Košiciach  12. septembra 1922 za zvonolejárstvo 

 
 
Fotografie: 
Archív STM 

 
Informačné zdroje: 
1) GEMBICKÝ, J. odborné spracovanie, KPÚ Košice, 2012, Karpathenpost, 1929, č. 43, rkp. 
2) GEMBICKÝ, J.: Buchnerovské zvony v Gelnici. [online] [cit. 2018-12-18] Dostupné na: 

<http://igorgollnitz.blogspot.com/2012/10/buchnerovskezvony-v-gelnici-vojtech.html> 
3) Košické zvony (IV. časť). Dielo brazov Buchnerovcov. [online] [cit. 2018-12-18] Dostupné na: 

< https://kosicednes.sk/historia/kosicke-zvony-iv-cast-dielo-bratov-buchnerovcov/> 
4) GEMBICKÝ, J. – LUNGA, R.: Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku. Metodika. Vydal 

Pamiatkový úrad SR, Bratislava 2014. ISBN 978-80-89175-64-2. [online] [cit. 2018-12-18] 
Dostupné na: < https://www.pamiatky.sk/Content/Data/Image 
/pamiatkova_starostlivost/publikacie/Pamiatkova-ochr-zvonov.pdf> 
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Fyzika počas prvej republiky 
 

Mgr. Martina Ďuricová, Slovenské technické múzeum 
 

Fyzika je pevnou oporou chémie, biológie, geológie, meteorológie, medicíny a ďalších odborov. 
Ako by sa vyvíjali vedy o živej prírode alebo medicína bez röntgenu, elektrónového mikroskopu či 
detektora ionizujúceho žiarenia? Už krátko po vzniku Československa sa podmienky pre 
vyučovanie fyziky a fyzikálny výskum výrazne zmenili. V Brne a v Bratislave boli založené nové 
univerzity, výchova fyzikov prešla z filozofických fakúlt na fakulty prírodovedecké. Na rozdiel od 
väčšiny malých európskych národov má u nás fyzika tradíciu siahajúcu až k prelomu 16. a 17. 
storočia. Rade významných fyzikov dvadsiatich a tridsiatych rokov 20.storočia sa dostalo 
medzinárodného uznania ešte za Rakúsko-Uhorska. Príspevok popisuje zameranie fyziky  
v období medzi dvoma svetovými vojnami a tiež krátko oboznamuje s významnými slovenskými 
fyzikmi, ktorí v tej dobe pôsobili. 
 
Vysokoškolské vzdelanie počas prvej republiky poskytovalo 16 vysokých škôl, 
pričom fyzika sa vyučovala na týchto vysokých školách: 

‒ Univerzita Karlova v Prahe (na fakulte prírodovedeckej a lekárskej), 
‒ Nemecká univerzita v Prahe (na fakulte prírodovedeckej a lekárskej), 
‒ Masarykova univerzita v Brne (na fakulte prírodovedeckej a lekárskej), 
‒ Česká vysoká škola technická v Prahe, 
‒ Nemecká vysoká škola technická v Prahe, 
‒ Česká vysoká škola technická v Brne, 
‒ Nemecká vysoká škola technická v Brne, 
‒ Univerzita Komenského v Bratislave (fakulta lekárska), 
‒ Vysoká škola banícka v Příbram. 

Podmienkou prijatia na štúdium bolo zloženie maturitnej skúšky na strednej 
škole (gymnázium, reálka). Z reálky mohli ísť študenti bez skúšok iba na 
vysoké školy technického zamerania, inak museli absolvovať dodatočné 
skúšky (latinčina, gréčtina...). 
 
Vysoké školy a vedecké inštitúcie 
 
Univerzita Karlova, Praha  
Do 2. polovice 19. storočia si univerzita vystačila s tradičnými fakultami: 
teologickou, lekárskou, právnickou a filozofickou. Prírodovedecká fakulta 
vznikla až po 1. svetovej vojne. Vyučovanie na PF UK začalo až v zimnom 
semestri 1920/1921 a od roku 1921 bol absolventom udeľovaný aj titul 
RNDr. (rerum naturalium doctor). Prírodovedecká fakulta zabezpečovala 
vyučovanie fyziky nielen pre budúcich učiteľov, ale aj pre medikov  
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a farmaceutov. V medzivojnovom období mali špeciálne prednášky 
osobnosti ako Čeňek Strouhal, Bohumil Kučera, Viktor Teissler, Václav 
Dolejšek.  
Kritickým bodom pre českú spoločnosť bolo obsadenie hitlerovským 
Nemeckom (15. februára 1939) a uzavretie vysokých škôl nacistami (17. 
september 1939). Prírodovedecká fakulta obnovila vyučovanie až 18. júna 
1945.  
K fyzikálnym odborom, ktorých rozvoj bol dovŕšený začiatkom 20. storočia 
(newtonovská fyzika, teória elektromagnetického poľa, geometrická a 
fyzikálna optika, termodynamika, štatistická fyzika a špeciálne teória 
relativity), či novým odborom ako rádiológia a kvantová fyzika, pribudli 
ďalšie moderné disciplíny, ktoré sa opierajú o objavy Wilhelma C. Röntgena, 
Henriho Becquerela a manželov Curieových.  
Najširším spektrom fyzikálnych problémov sa v tej dobe zaoberal Fyzikálny 
ústav Univerzity Karlovej, ktorý vychoval stovky vedecko-pedagogických 
odborníkov. 
 

 
Obr. 1 Univerzita Karlova, Praha 

 
Masarykova univerzita, Brno 
Univerzita bola zriadená zákonom z dňa 28. januára 1919 a v dobe svojho 
vzniku mala štyri fakulty: právnickú, lekársku, prírodovedeckú, filozofickú. 
Prírodovedecká fakulta zahájila svoju činnosť na jeseň 1920 iba prednáškami 
a v plnom rozsahu začalo vyučovanie až v akademickom roku 1921/1922. 
Počas prvej republiky mala fakulta 14 ústavov, ktoré viedli významné 
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osobnosti. Na rozdiel od Univerzity Karlovej boli v Brne (aj v Bratislave) už  
v medzivojnovom období vybudované ústavy lekárskej fyziky.  
 
České vysoké učenie technické, Praha 
Dňa 1. septembra 1920 vzniklo České vysoké učenie technické (ČVUT) ako 
zväzok siedmych, relatívne samostatných technických vysokých škôl: 
stavebné inžinierstvo, kultúrne inžinierstvo (t. j. zásobovanie vodou, 
zavlažovanie, odvodňovanie), architektúry a pozemného inžinierstva, 
strojárskeho a elektrotechnického inžinierstva, chemicko-technologického 
inžinierstva, poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva a špeciálnych náuk.  
Jednotlivé školy riadili dekani a v čele stál rektor. Od roku 1929 sa súčasťou 
stala aj Vysoká škola obchodná. Pri školách (ČVUT) existovali výskumné  
a skúšobné ústavy, ale aj laboratóriá. 
 
České vysoká škola technická, Brno 
Česká vysoká škola technická mala počas prvej republiky štyri odbory: 
stavebné inžinierstvo (konštruktívne, dopravné, vodohospodárske, kultúrne 
a zememeračské), strojárske a elektrotechnické inžinierstvo, chemické 
inžinierstvo a architektúru a pozemné inžinierstvo. 
 
Univerzita Komenského, Bratislava 
Vznik Univerzity Komenského v roku 1919 umožnil Slovákom prvýkrát  
v dejinách získať najvyššie vzdelanie v rodnom jazyku. Počiatky budovania 
školy neboli jednoduché. Slovensko nemalo dostatok odborníkov nielen pre 
vyučovanie na jednotlivých fakultách, ale ani učiteľov pre základné a stredné 
školy. Problémy mala fakulta prírodovedecká (otvorená až v roku 1940), ale 
aj  ďalšie. Ako jediná zahájila vyučovanie fakulta lekárska a od zimného 
semestra 1924/1925 sa vyučovalo vo všetkých piatich ročníkoch. Práve tam 
sa vďaka odborníkom z pražskej Univerzity Karlovej prednášala fyzika a 
rozvíjala sa vedecká činnosť. Prírodovedecké disciplíny museli Slováci počas 
prvej republiky študovať na českých vysokých školách v Prahe, Brne  
a Příbram. Po mníchovskej dohode (september 1938) väčšina českých 
profesorov zo Slovenska odišla, po vojne sa však kontakty opäť obnovili.  
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Obr. 2 Univerzita Komenského, Bratislava 

 
Počiatky vysokoškolského vzdelávania technikov na Slovensku  
 
Prvá slovenská vysoká škola technická bola založená 25. júna 1937 ako 
Štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach. 
Vyučovanie malo začať už v akademickom roku 1938/1939, keď však po 
viedenskej arbitráži 2. 10. 1938  Košice pripadli Maďarsku, musela byť škola 
presťahovaná, najprv do Prešova a potom do Martina. Prednášalo sa od 
decembra 1938 do februára 1939, potom bola škola zrušená a 25. 7. 1939 
pod názvom Slovenská vysoká škola technická znovu zriadená v Bratislave. 
Vysoká škola mala štyri fakulty: stavebnú, strojársku, chemicko-
technologickú a elektrotechnickú. Prvým rektorom bol slovenský matematik 
Jur Hronec.  
 
Učené spoločnosti 
 
K existujúcim vedeckým spoločnostiam pribudli ďalšie, napr. Masarykova 
akadémia práce a Československá národná garda bádateľská. V rokoch 1919 
‒ 1920 vznikli tiež samostatné štátne ústavy: Štátny ústav meteorologický, 
Štátny ústav pre geofyziku, Štátny ústav rádiologický a ďalšie. 
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Na tradíciu moravskej prírodovedy nadviazala v roku 1923 novozaložená 
Moravská prírodovedná spoločnosť a v roku 1926 bola z iniciatívy českých 
učiteľov na Univerzite Komenského v Bratislave založená Učená spoločnosť 
Šafárikova. Koncom tridsiatych rokov existovalo v Československu 146 
štátnych a súkromných výskumných a skúšobných ústavov. Systém vysokých 
škôl, učených spoločností, vedeckých a odborných spolkov a ústavov mohla 
iniciovať a teoreticky i usmerňovať Československá národná rada bádateľská 
(založená 1924). Jej hlavnou úlohou bolo organizovať a udržiavať vedecké 
styky s cudzinou, zaisťovať terminologickú správnosť a finančnú prístupnosť 
prekladov tuzemskej vedeckej literatúry a od roku 1935 tiež organizovať  
a podporovať domácu vedeckú prácu, predovšetkým udeľovaním príspevkov 
z bádateľských fondov.   
 
Jednota československých matematikov a fyzikov (JČMF) 
Vyhlásenie samostatného Československa znamenalo pre Jednotu česko-

slovenských matematikov a fyzikov rozvinutie 
rozsiahlejších aktivít v oblasti vedeckej, pedago-
gickej a popularizačnej. Predseda Čeněk Strouhal 
na schôdzi Jednoty dňa 12. 1. 1919 navrhol Dr. 
Milana Rastislava Štefánika za čestného člena 
Jednoty za zásluhy vo vede a vlasti.  
Prvými predstaviteľmi medzivojnovej Jednoty boli 
až na výnimky vysokoškolskí a stredoškolskí 
učitelia matematiky a fyziky, ktorí dosiahli 
všeobecného uznania vedeckou komunitou ešte  
v Rakúsko-Uhorsku.  

Obr. 3 Čeněk Strouhal 

 
 
Mimo pražské odbory JČMF 
Okrem pražského centra bola odborná činnosť Jednoty organizovaná tiež  
v Brne, najmä po založení Masarykovej univerzity. Svoju zložku mala Jednota 
za prvej republiky aj v Bratislave, kde na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského vznikol v roku 1929 z iniciatívy Viktora Teisslera Matematicko-
fyzikálny krúžok JČMF.  
Podobne ako na bratislavskej univerzite sa českí učitelia podieľali na 
vyučovaní fyziky aj na novozriadených stredných školách. Boli medzi nimi aj 
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členovia JČMF, ktorí pomohli pri tvorbe jednotného slovenského odborného 
názvoslovia a pri preklade českých učebníc do slovenčiny.  
 
Publikačná činnosť  
Charakteristickou činnosťou fyzikov JČMF počas prvej Československej 
republike bolo priebežne sledovať závažné objavy vo svetovej fyzike. Vďaka 
kontaktov našich fyzikov so zahraničnými kolegami a dostupným nemeckým, 
anglickým, francúzskym a ruským časopisom mohol Časopis pre pestovanie 
matematiky a fyziky uverejňovať aktuálne správy o nových objavoch. 
 

 
Obr. 4 Časopis pre pestovanie matematiky a fyziky 

 
Novinky sa s minimálnym oneskorením dostali aj k stredoškolským 
profesorom, čo sa prejavilo vo vysokej odbornosti učiteľov a v zvýšení 
záujmu žiakov o prírodovedné  a technické odbory. 
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Po vzniku samostatného Československa sa Jednota stala jediným 
kvalifikovaným vydavateľom časopisov, odborných kníh a učebníc 
matematiky a fyziky. Spomeňme napríklad časopisy: Časopis pre pestovanie 
matematiky  a fyziky, Československý časopis pre fyziku, Aktuálne vedy, 
Československý strojník a elektrotechnik, Hvezdárska ročenka a ďalšie. 
Publikačná činnosť JČMF sa značne rozšírila, keď v roku 1919 zakúpila 
tlačiareň. Neskôr sa ukázalo, že je výhodné spojiť tlačiareň Jednoty  
s tlačiarňou Zväzu banských a hutných inžinierov. Tak vznikla firma 
Prometheus, ktorá sa mohla výrazne podieľať na príprave, vydávaní  
a distribúcii stredoškolských učebníc matematiky a fyziky.  
 
JČMF a stredoškolská výučba  
Nárast počtu stredných a vysokých škôl po roku 1918 si vyžiadal nielen väčší 
počet učiteľov, ale i podstatné zmeny v koncepcii vyučovania. Bolo nutné 
vypracovať nové učebnice, ale tiež bolo dôležité reformovať stredoškolskú 
výučbu tak, aby bol  fyzike venovaný väčší počet hodín. Oba tieto ciele 
presadzovala Jednota prostredníctvom svojich členov, ktorí pôsobili na 
stredných školách, ale aj na ministerských pracoviskách, ako boli 
pedagógovia, metodici a didaktici.  

  
Obr. 5, 6 Stroj klinový (vľavo), Elektromotor na Geisslerove trubice, zbierkové predmety  

v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea získané od firmy FYSMA 
 
Koncom dvadsiatych rokov Jednota zriadila poradňu, ktorá bola nápomocná 
učiteľom pri výrobe učebných pomôcok. Dielňu Františka Kmenta, ktorý 
vyrábal učebné pomôcky, Jednota nejaký čas financovala a neskôr kúpila.  
Po roku 1935 sa výroba širokého sortimentu učebných pomôcok sústredila 
do spoločnosti „Fysma, výroba vedeckých a učebných prístrojov, spol. s.r.o. 
Praha“.  
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Fyzikálny výskum v období prvej republiky 
 
V období prvej republiky bol fyzikálny svet ohromený objavmi z konca 19. 
storočia, röntgenovým žiarením a rádioaktivitou. Výskum v oblasti 
röntgenového žiarenia vykonávali v medzivojnovom období najmä tieto 
pracoviská: Vojenský technický a letecký ústav, Mineralogický ústav UK, 
Fyzikálny výskum Škodových závodov.  
 

 
Obr. 7 Jáchymovské bane 

 
Rozvinutá ťažba a spracovanie uránovej rudy v jáchymovských baniach 
vytvorila jedinečnú surovinu ako základ pre fyzikálny a chemický výskum 
prírodnej rádioaktivity. Po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie boli 30. 
decembra 1918 štátne bane v Jáchymove, továreň na uránové farby a 
kúpele prevedené do československej štátnej správy a v auguste 1919 bol 
schválený návrh na zriadenie a vybudovanie Štátneho ústavu rádiologického 
Republiky Československej. Ústav poskytoval skúšobnú, poradenskú činnosť, 
základný výskum v začiatkoch vo fyzike a chémii a neskôr v rádiológii  
a lekárskych aplikáciách žiarenia.  
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Významní Slováci prvej republiky 
 
Milan Rastislav Štefánik  
(*21. 7. 1880 Košariská ‒ †4. 5. 1919 Ivanka pri Dunaji) 
Bol šiestym s dvanástich detí evanjelického farára Pavla Štefánika, 
stredoškolské vzdelanie získal na lýceu v Bratislave a na maďarských 
gymnáziách v Šoporni a Sarvaši. Po maturite študoval najskôr na Českej 
vysokej škole technickej v Prahe stavebné inžinierstvo, neskôr sa rozhodol 
pre astronómiu na filozofickej fakulte Karlo-Ferdinandovej univerzity. Tam 
pod vedením prof. K.V. Zengera vypracoval a v októbri 1904 obhájil 
doktorandskú dizertačnú prácu Nové hviezdy z čias pred Tychónom a Nova 
Cassiopea, pričom podklady k práci zhromaždil na študijných cestách vo 
Francúzsku, Taliansku a Zürichu. Na odporúčanie prof. Zengera sa potom 
venoval astronómii u významných francúzskych astronómov C. Flammariona 
a P. Janssena. 
 

 
Obr. 8 Štefánik pri pozorovaní zatmenia Slnka 
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V rokoch 1905 ‒ 1908 robil astronomické pozorovanie na Mont Blancu, bol 
účastníkom astronomických expedícií do Španielska, Brazílie, Ekvádoru, na 
Tahiti. Najväčší ohlas mali výsledky jeho spektroskopických výskumov 
slnečných zatmení. Tejto problematike venoval viac než desať vedeckých 
prác. Založil hvezdáreň a meteorologickú stanicu na Tahiti, reorganizoval 
observatórium v Quitu, na cestách vyvíjal diplomatickú aktivitu v prospech 
Francúzska. V roku 1912 získal francúzske občianstvo a na vojenskej leteckej 
škole výcvik, čo znamenalo, že v máji 1915 bol odvedený na front ako pilot. 
Kvôli zdravotným problémom bol na fronte iba do konca roku 1915. 
Vo februári 1916 založil spolu s T. G. Masarykom a E. Benešom 
Československú národnú radu, vrcholný orgán česko-slovenského 
zahraničného odboja. Predsedom sa stal Masaryk, podpredsedom Štefánik  
a tajomníkom Beneš. Cieľom Štefánika bolo vytvorenie samostatného česko-
slovenského vojska a kvôli tomu navštívil Rumunsko, USA, dvakrát Rusko a 
oficiálne uznanie našej armády dosiahol aj vo Francúzsku a Taliansku. 
Zahynul pri havárii lietadla, keď sa vracal z Talianska, kde zabezpečoval 
návrat zajatých Čechov a Slovákov do vlasti. 
Za svoju diplomatickú a vedeckú činnosť bol menovaný za generála 
francúzskej armády, vyznamenaný Radom Čestnej légie v hodnosti rytier, 
ruským Radom svätého Vladimíra, cenou Julesa Janssena Francúzskej 
astronomickej spoločnosti, členstvom v Belgickej astronomickej spoločnosti. 
V roku 1928 bola v Prahe na Petrine Českou astronomickou spoločnosťou 
uvedená do činnosti Ľudová hvezdáreň Štefánika.   
 
Dionýz Ilkovič  
(*18. 1. 1907 Šarišský Štiavnik  ‒ †3. 8. 1980 Bratislava) 
Pochádzal z rodiny grécko-katolíckeho farára rusínskej národnosti, ktorý 
trom zo svojich štyroch detí, dvom synom a dcére, umožnil vzdelanie v Prahe 
na Univerzite Karlovej. Maturoval na Československom gymnáziu v Prešove, 
potom navštevoval jeden rok prednášky na Vysokej škole strojárskeho a 
elektrotechnického inžinierstva ČVUT, ďalšie štyri roky študoval matematiku, 
fyziku a chémiu na Prírodovedeckej fakulte UK. Po absolvovaní v roku 1929 
nastúpil do Fyzikálno-chemického ústavu UK, kde vypracoval a obhájil 
doktorandskú dizertačnú prácu z polarografie. Tejto problematike sa 
venoval i v ďalšom období a podarilo sa mu odvodiť vzťah medzi 
polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou roztoku a charakte-
ristikami ortuťovej elektródy, tzv. Ilkovičovu rovnicu. Okrem ročného 
študijného pobytu v Paríži, učil až do konca roku 1938 na pražských 
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gymnáziách fyziku a chémiu. Ďalšiu vedeckú a pedagogickú kariéru Ilkovičovi 
umožnili vysoké koly v Bratislave. Slovenská vysoká škola technická ho vo 
februári 1940 menovala mimoriadnym profesorom technickej fyziky a 
prednostom Ústavu technickej fyziky a na jeseň toho roku sa stal 
mimoriadnym profesorom fyziky PF UK v Bratislave. Prednášal fyziku, 
chémiu a fyzikálnu chémiu, viedol Fyzikálno-chemické rozhovory. 
 

 
Obr. 9 Dionýz Ilkovič 

 
Dekrét riadneho profesora fyziky SVŠT prevzal v roku 1943, Prírodovedecká 
fakulta UK mu rovnaké postavenie priznala v auguste 1944.  
Počiatkom päťdesiatych rokov vynaložil veľké úsilie na založenie Slovenskej  
a Československej akadémie vied.  Bol menovaný riadnym členom ČSAV, 
zaslúžil sa o založenie Fyzikálneho ústavu SAV, viedol katedru fyziky 
Elektrotechnickej fakulty SVŠT.  
Napísal dve desiatky vedeckých prác, vysokoškolské učebnice FYZIKU I a II, 
ktoré vychádzali v rokoch 1957 – 1970. 
Za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenských fyzikálnych vied bol 
vyznamenaný Vedeckou cenou mesta Bratislavy, Cenou Slovenskej národnej 
rady, plaketou CŠAV, titulom dr.h.c. Univerzity Komenského, Štátnou cenou 
SSR, Medailou Komenského, Zlatou medailou SAV, Zlatou medailou J. 
Heyrovského.  
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Slovenské distribuované múzeum počítačov 
 

Doc. Ing. Martin Šperka,PhD., Centrum spoločných činností SAV v Bratislave 
 

Príspevok sumarizuje aktuálnu situáciu a rozpracovanosť zámerov v múzejnej dokumentácii 
vývoja výpočtovej techniky. Nápravu opomenutia systematického prístupu ku komplexnej 
múzejnej dokumentácii vývoja počítačov a ich častí vyvinutých a vyrábaných v Československu 
dnes už značne sťažuje ich nedostupnosť. 

 
Hospodársky a kultúrny vývoj ľudstva je bytostne závislý na úrovni vedy 
a techniky. Preto je starostlivoť o technické pamiatky nielen obrazom kultúry 
každej krajiny, ale aj prostriedkom pre šírenie poznatkov a vzdelávania. Nie 
je tomu inak ani na Slovensku, kde máme ústredné technické múzeum so 
zameraním na techniku všeobecne ako aj množstvo tematických múzeí, 
stálych výstav alebo súkromných zbierok špecializovaných na určité oblasti 
techniky zamerané na životne dôležité aktivity (doprava, energetika – 
plynárne, dodávka vody a kanalizácia, telekomunikácie – súkromná zbierka 
mobilných telefónov, ťažba nerastov, pošta, obchod alebo armáda).  
Mohli by sme namietať, že niektoré oblasti techniky nie sú adekvátne 
zastúpené, mnohé technické pamiatky chátrajú alebo už neexistujú a stali sa 
obeťou nevšímavosti, nezáujmu, hlúposti, alebo arogantného drancovania. 
Ale musíme si uvedomiť aj fakt, že skúmanie, zbieranie resp. zachraňovanie 
a prezentácia technických pamiatok zaberá priestory a vyžaduje si náklady 
na ľudské zdroje a energie. Proces rozhodovania čo a ako objavovať, zbierať, 
reštaurovať a vystavovať je náročný.  
Na rozdiel od objektov dávnej histórie, kde pravdepodobnosť ich nálezov 
klesá s časom, produkty moderného priemyslu sa množia takmer 
exponenciálne a adekvátne s frekveciou ich inovácií rýchlo zapadajú do 
histórie. Týka sa to hlavne automobilového a elektrotechnického priemyslu 
a špeciálne informačných a komunikačných technológií. Veď len si 
spomeňme koľko mobilných telefónov sme už vymenili za tých pár rokov ich 
existencie v porovnaní s dobou používania klasických prístrojov. Súčasní 
dospievajúci študenti sa v múzeu čudujú ako sa volilo číslo pomocou 
klasického telefónu a mobil, ktorý sme obdivovali ako zázrak pred 
dvadsiatimi rokmi, by zahodili do kúta, ako sa to stalo môjmu známemu, keď 
daroval synovi svoj starý prístroj. Životné cykly produktov sa neustále 
skracujú, lebo na trhu existuje silná konkurencia. Výrobcovia v snahe zarobiť 
čo najviac vypúšťajú jeden model za druhým (aj keď vylepšenia sú len 
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minimálne) a s pomocou priemyselných dizajnérov lákajú konzumentov 
k stále väčšej spotrebe. Je to jeden z príkladov deštrukcie našej planéty 
enormným a často nezmyselným plytvaním prírodných zdrojov. Preto je 
ťažké rozhodovať sa, ktoré produkty zachovať pre budúce generácie ako 
príklady stavu tej ktorej oblasti techniky. 
Virtuálne múzeá – problémy a riešenia 
Aby sa minimalizovalo zaberanie priestoru a ďalšej spotreby energie 
a zdrojov existuje riešenie ako zachovať a prezentovať výsledky vedeckého 
bádania a technologického pokroku formou virtuálnych múzeí a výstav. 
Súčasné informačné technológie hlavne rýchle počítačové siete s možnosťou 
multimediálnej prezentácie modelov „čohokoľvek“ pomocou virtuálnej 
reality s interaktívnym a superrealistickým zobrazením ich vonkajšieho 
vzhľadu, štruktúry a dokonca simulácie ich činnosti umožňujú virtuálne 
prehliadky miest, galérií a múzeí. Interaktívne obrazové panorámy sa 
používali už pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Príkladom môžu byť projekty 
s interaktívnym laserovým diskom alebo CD ROM - prehliadky múzea 
človeka a Orsay v Paríži, zámkov na Loire alebo internetová stránka Louvre, 
ktoré vytvoril slovenský rodák Andrej Hatala koncom minulého storočia. 
Dnes je jedna z možností virtuálna prehliadka pomocou herného 
prenosného počítača Nintendo 3DSTM.  
Pri prezentácii každého hmotného zbierkového predmetu je dôležitá aj 
informácia o jeho vlastnostiach, jeho vzniku, používaniu a podobne. 
Informačné technológie umožňujú obohatiť statickú obrazovo-textovú 
informáciu aj o zvuk, video alebo virtuálnu realitu. Existujú múzeá, kde sa 
pomocou obohatenej reality miešajú pohľady na reálne zbierkové predmety 
s virtuálnym okolím napríklad miestom kde sa predmet používal alebo 
našiel. 
Pre takéto spôsoby prezentácie pamiatok (virtuálne múzeá) máme na 
Slovensku predpoklady, pretože v projekte digitalizácie kultúrnych pamiatok 
sa vynaložili nemalé prostriedky a energia na tvorbu obrazovej (2D) 
a priestorovej (3D) dokumentácie zbierok mnohých galérií a múzeí. Výsledky 
zatiaľ verejnosť vníma len minimálne. Jeden aspekt tohto projektu – 
zachovať pamiatky v digitálnej podobe pre prípad katastrof alebo krádeží, pri 
ktorých by sa tieto navždy stratili (a teda dali by sa následne rekonštruovať) 
sa splnil.  
Otázka je ako sa tieto dáta (kópie obrazov a 3D modely sú digitalizované 
veľmi presne a ich súbory sú obrovské,  čo si vyžaduje množstvo 
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archivačných médií na ich uchovanie, sprístupnenie a zálohovanie) ďalej 
využijú na bádanie a prezentáciu. 
Virtuálne galérie a múzeá skrývajú aj nebezpečenstvo, že ak prezentujú 
všetko a kvalitne, môže to mnohých potenciálnych návštevníkov odradiť od 
kamenných múzeí na úkor pohodlnej prehliadky z domácnosti bez nutnosti 
cestovať, znášať horúčavu (napríklad návštevy staroegyptských pamiatok) 
alebo iné nepríjemnosti.  
Počítače sú srdcom informačno-komunikačných technológií – informačných, 
bankových, rezervačných a nákupných systémov, systémov pre vedecko-
technické výpočty, bankomatov, lekárskych prístrojov, telefónov a podobne 
a dnes sa bez nich nezaobídu ani automobily, lietadlá alebo lode. Existuje ich 
tak veľa modelov, že je problém sa v nich orientovať a nie to ešte 
systematicky kategorizovať a prezentovať vo fyzickej podobe.  
Ako sa vysporiadať s tým, aby sme budúcim generáciám mohli prezentovať 
dejiny počítačov komplexne v celej šírka spektra kategórií počítačov a ich 
príslušenstva ? V Nemecku alebo USA existujú obrovské múzeá počítačov, 
kde si dovolia aj rekonštrukciu starých strojov, ktoré sa nezachovali, alebo 
dokonca len nerealizovaných projektov napríklad mechanický diferenčný 
stroj Charlesa Babbagea z 19. storočia v londýnskom Múzeu vedy, keď 
v dobe vzniku myšlienky neexistovala technológia k jeho realizácii. 
Na Slovensku sme nemali taký sortiment počítačov (ani importovaných) ako 
v uvedených krajinách ale získať niektoré počítače a ich časti vyvinuté 
a vyrábané v Československu už neexistujú alebo je ťažké sa k nim dostať. Na 
druhej strane napríklad Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku 
(SVDVT) pri VS SAV v Bratislave [SVDVT]  má mnoho ponúk od jednotlivcov 
alebo firiem bezplatne získať stroje, ktorých sa ich majitelia chcú zbaviť z 
doby po roku 1989.  
SVDVT vlastní približne 600 objektov a veľké množstvo „historických“ kníh 
a technickej dokumentácie. Vystavovanie fyzických objektov (hardvéru) nie 
je problém, snáď s výnimkou faktu, že SVDVT nemá prostriedky na 
zakúpenie múzejného nábytku a k inštalácii zbierkových predmetov sa 
používa hlavne svojpomocná „adaptácia“ znovu použiteľných vyhodených 
a nájdených predmetov. Problémom je ale archivovanie nehmotného 
softvéru  udalostí, projektov a konferencií.  
Softvér je možné prezentovať na počítači, kde bol implementovaný, ale čo 
ak počítač už neexistuje. Tu je možnosť emulácie na novšom počítači. 
Príkladom sú emulované obľúbené domáce počítače, napríklad ZX- 
Spectrum, Atari alebo Commodore rozšírené hlavne pre hry v internete. Na 
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pôde SVDVT prezentujeme množstvo hier zo slovenského domáceho 
počítača PMD-85 na emulátore bežiacom na stolovom osobnom počítači. 
Ale prezentovať aj softvér z moderných počítačov nie je jednoduché. 
Počítače musia bežať (spotreba energie), treba ich ráno zapnúť a po 
skončení vypnú a zabezpečiť dohľad a asistenciu, lebo návštevníci nemusia 
vedieť ako ich používať. Preto sa ako optimálna prezentácia pre hmotné 
(hardvér) aj nehmotné (softvér, projekty a udalosti) exponáty ukazuje forma 
virtuálneho múzea - interaktívna a multimediálna prezentácia s textami, 
statickými a dynamickými obrazmi a 3D modelmi.  
 
Motivácia založenia SDMP 
História vývoja a výroby počítačov na Slovensku bola v podstate krátka, ale 
v obmedzenom manévrovacom priestore (embargo, nedostatok devíz, 
nekompetentné rozhodovania na najvyšších miestach) bohatá na udalosti 
a výsledky,  pomaly zapadajú do zabudnutia.  
Problémom skúmania histórie počítačov, keď schopnosti ich špičkových a 
drahých modelov spred 30 rokov majú chytré telefóny vo vreckách 
dospievajúcej mládeže je nezáujem profesionálnych historikov o túto oblasť. 
Aspoň doposiaľ sa nepodarilo takých získať pre spoluprácu pri spracovaní 
našich počítačových dejín. 
Existuje niekoľko pokusov pamätníkov (účastníkov týchto procesov) zachytiť  
fakty vo forme elektronických alebo tlačených dokumentov (zborníkov pri 
príležitostiach výročí inštitúcií, časopiseckých publikáciách zameraných na 
určité organizácie alebo projekty), ale doposiaľ neexistuje komplexný 
(historicky) profesionálny pohľad na tento úsek dejín vedy a techniky na 
Slovensku v kontexte vývoja v Československu, RVHP alebo sveta.  
Obzvlášť problematické sú čiastkové pohľady na dejiny z dielní novinárov v 
periodikách, ktoré sú často nepresné, vytrhnuté z kontextu ba až 
zavádzajúce. Tu sa často porušuje novinárska etika aj tým, že autor článku 
(bez akýchkoľvek vedomostí o problematike) v snahe vzbudiť pozornosť 
čitateľov si vymyslí bombastické alebo na druhej strane dehonestujúce 
názvy a nedá si článok autorizovať osobe, ktorá mu poskytla informácie vo 
forme dokumentácie alebo interview. Potom sa v elektronických alebo 
tlačených médiách vyskytujú nezmysly alebo mýty o tom čo sa v tomto 
smere dialo. Mohol by som uviesť mnoho takýchto príkladov.  
Objavujú sa aj študentské semestrálne, bakalárske alebo diplomové projekty 
na tému dejiny výpočtovej techniky na Slovensku, pričom študenti hľadajú 
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informácie obyčajne práve v takýchto nekorektných časopiseckých alebo 
internetových dokumentoch. 
Nepresnosti pri študentských prácach ale aj článkoch z pier domácich alebo 
zahraničných odborníkov (občas zavítajú na Slovensko zahraniční odborníci, 
zaujímajúci sa o naše dejiny, ale dostanú len čiastočné a z kontextu 
vytrhnuté informácie) možno ospravedlniť nedostatkom dostupných 
informácií pre komplexný pohľad.   
 
Distribuované múzeum – optimálne riešenie 
Riešením je vytvorenie siete jednotlivcov a inštitúcií poskytujúcich čiastkové 
informácie zo svojho prostredia a pohľadu (viac alebo menej exaktné  
a korektné) a ktoré tvoria kamienky v mozaike umožňujúcej syntetizovať  
globálny pohľad. A to je jeden z cieľov SDMP – poskytnúť platformu, kde 
budú odkazy na možné zdroje čiastkových informácií vo forme siete inštitúcií 
a jednotlivcov zaujímajúcich sa o dejiny počítačov, hlavne o svoju vlastnú 
históriu, ktorú chcú prezentovať a podeliť sa s ňou s inými.  
Po roku 1989 zanikli mnohé podnikové archívy a len v málo inštitúciách sa 
zachovali dokumenty o ich aktivitách z obdobia pred týmto rokom. 
Napríklad archív Ústavu technickej kybernetiky SAV, kde sa navrhol prvý 
slovenský počítač, ako aj dva špecializované počítače a kde existovalo 
množstvo teoretických projektov (aj medzinárodných) vo vede o počítačoch 
sa podarilo zachrániť pred zničením Štefanovi Kohútovi, zakladateľovi a 
prvému vedúcemu SVDVT. Na druhej strane, podľa neoverených informácií 
archív Výskumného ústavu výpočtovej techniky (VÚVT) v Žiline, špičkového 
pracoviska, kde sa vyvinulo a do výroby pripravilo množstvo počítačov a 
periférnych zariadení už neexistuje.   
Distribuované múzeum (sieť reálnych a virtuálnych mini múzeí) podporí 
synergický jav dopĺňania "bielych" miest globálnej slovenskej ale aj vlastnej 
(inštitucionálnej) histórie počítačov, nakoľko vývoj informačných technológií 
je tímová práca a na väčších projektoch participovalo veľa subjektov. Mnohí 
pamätníci si častokrát nepamätajú ani to, čo a prečo sami alebo ich najbližší 
kolegovia robili a nie to ešte aktivity a ľudí z iných oddelení alebo dokonca 
subdodávateľov častí projektov z iných inštitúcií. A tak fakty o aktivitách 
jednej inštitúcie sa môžu objaviť v zachovanom archíve bývalej 
spolupracujúcej organizácie alebo pamäti kolegov na ktorých už zabudli. 
Ďalším aspektom sú zbierky historických predmetov. Na Slovensku a v 
Českej republike je mnoho zberateľov (jednotlivcov alebo organizácií) 
zameraných na určité oblasti výpočtovej techniky, a aj takých, ktoré ich 
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vystavujú na príležitostných výstavách, burzách alebo majú mini múzeá. 
Dozvedieť sa kedy a prečo predmet vznikol, kto a ako ho navrhol, vyrobil  
a používal je bez dokumentácie ťažké, alebo nemožné. No pomocou siete 
spolupracujúcich subjektov je zistenie identity pravdepodobnejšie.   
Distribuované múzeum ako občianske združenie formálne vzniklo 27. 6. 
2017 podpísaním Zmluvy o združení SDMP v zmysle Zákona Č. 40/1964 
Občiansky zákonník, časť 8, hlava 16, § 829 – § 841 účastníkmi zmluvy – 
Výpočtového strediska SAV, Ústavu informatiky SAV z Bratislavy, 
Slovenského technického múzea v Košíc, občianskeho združenia SMEP etc. 
z Banskej Bystrice a fyzickou osobou Ing. Štefana Kohúta z Bratislavy.  
Prvým projektom bolo vytvorenie internetového sídla – stránky [SDMP], 
ktorej prvá verzia obsahuje odkazy na stránky jednotlivých členov SDMP, 
základné dokumenty a odkazy na kamenné a virtuálne počítačové múzeá vo 
svete. 
 

 
Obr. 1 Úvodná obrazovka internetovej stránky SDMP. Mestá na mape Slovenska sú tie, 

kde sídlia členovia združenia – to znamená, že pri novom členovi sa pridá mesto, kde tento sídli. 

 
Ďalším projektom je publikácia [Šperka 2018], ktorá čiastočne nadväzuje na 
stránku SVDVT, rubriku Pohľady do histórie [SVDVT], kde píšu pamätníci 
svoje spomienky na aktivity súvisiace s počítačmi – výskum, vývoj, výroba, 
vzdelávanie a aplikácie. Publikácia je vo forme CD ROM, ktorého súčasťou je 
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aj monografia [Kohút 2018] o živote profesora Ivana Plandera, autora 
prvého slovenského (analógového) počítača, zároveň hlavného iniciátora,  
zodpovedného hlavného riešiteľa prvého digitálneho riadiaceho počítača 
tretej generácie v Československu a dlhoročného riaditeľa Ústavu technickej 
kybernetiky SAV kde sa realizovalo množstvo teoretických ale aj v praxi 
používaných projektov. Táto publikácia nie je priamym výstupom projektu 
SDMP ale úzko s ním súvisí, nakoľko autor Štefan Kohút je iniciátorom 
projektu SDMP. 
 
SVDVT, Extrapolácie a iné súvisiace aktivity 
SVDVT je zakladajúci člen SDMP a zodpovedá za obsah, tvorbu a údržbu 
internetového sídla múzea v spolupráci s Výpočtovým strediskom SAV 
(Centrum spoločných činností SAV). Táto stála výstava nie je len nostalgia za 
starými počítačmi ale mapuje vývoj výpočtovej techniky od počítadiel  
a mechanických  kalkulačiek až po superpočítače (súčasťou exkurzií hlavne 
zo stredných škôl – za posledné dva roky približne 1200 žiakov, je aj 
návšteva najvýkonnejšieho superpočítača na Slovensku vo VS SAV) na jednej 
strane alebo smartfónov s mnohými zabudovanými špecializovanými 
počítačmi a senzormi s výpočtovým výkonom prevyšujúcim superpočítače  
z pred 30 rokov. Na výstave sú nielen staré počítače a ich časti ale aj 
moderné (aj keď nie najnovšie) servery a iné zbierkové predmety, na ktorých 
je možno názorne prezentovať extrapoláciu vývoja.  
V matematike sa extrapolácia nepovažuje za najlepšiu metódu predvídania 
vývoja funkcií. Aj v histórii poznáme veľa príkladov nepredvídaného vývoja 
udalostí, ktoré sú obyčajne deterministické ale Moorov zákon o zdvoj-
násobovaní zložitosti integrovaných obvodov – základných prvkov počítačov 
a ich rýchlosti každého 1,8 roka už platí niekoľko desaťročí, čo je v dejinách 
počítačov veľmi dlhá doba.  
A slovo Extrapolácie je aj meno, už štvrtý rok prebiehajúceho podujatia  
(prednášky, pracové dielne, výstavy o minulosti, súčasnosti a budúcnosti 
informatiky) – mesiaca informatiky, keď mesto, ktoré poriada ťažiskové 
akcie sa stáva hlavným mestom Slovenska v informatike (2015 Košice, 2016 
Bratislava, 2017 Banská Bystrica, 2018 Žilina) [Extrapolácie]. Aj toto 
podujatie tiež inicioval a pri organizovaní sa angažoval zakladateľ SVDVT Š. 
Kohút.  
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Záver 
Poznanie začiatkov a teda aj základných a jednoduchých princípov) 
informatiky nám pomáha k lepšej orientácii v súčasných  možnostiach – 
pozitívnych, ale aj negatívnych, ktoré nám ponúkajú rýchlo sa vyvíjajúce 
informačné a komunikačné technológie, využívajúce tie isté princípy ako ich 
predchodcovia z polovice dvadsiateho storočia. Ba dokonca vo svojej 
podstate využívajú teoretické základy a paradigmy známe z doby pred 
vynálezom elektrónky, napríklad klasická a elektronická pošta, prenášanie 
dát na veľké vzdialenosti z bodu do bodu signalizačným systémom (tam-
tamy, protiturecký telegraf, prenos balíčkov v internete, mobilná telefónia), 
princíp lokálnych počítačových sietí Eternet je v podstate princíp poľného 
telefónu, keď zvonenie a hovor prijímali všetci pripojení, ale adaptované 
a posunuté na vyššiu úroveň vďaka moderným technológiám.  
A napokon poznanie súčasného vývoja nám pomáha predvídať budúcnosť  
a vedieť sa na ňu lepšie pripraviť.  
Múzeá informatiky (ako aj všetky múzeá) – kamenné aj virtuálne prispievajú 
k procesu poznávania tematickej oblasti na ktorú sa zameriavajú populárnou 
a názornou formou, ale poskytujú materiály a inšpirácie aj k serióznemu 
vedeckému bádaniu. A keďže informačné technológie sú veľmi dynamicky sa 
rozvíjajúcou oblasťou techniky v dejinách ľudstva, tak je preto prirodzené, 
aby využívali práve tú techniku, ktorú prezentujú. 
 
 
Použitá literatúra a pramene: 
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Geodetická technika Srb a Štys   
Dokumentácia tovární presnej mechaniky a optiky  

v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea 
 

Ing. Pavol Takáč, Slovenské technické múzeum 
 

Českí Zeissovia. Aj takto možno titulovať priekopníkov modernej geodetickej techniky. Zlaté 
„české ručičky“ neostali svojej povesti nič dlžné ani v období prvej Česko-Slovenskej republiky  
a mená Jaroslav Srb a Josef  Štys sa stali synonymom pokroku a exaktnosti  v  zememeračskej 
praxi. Na prácu spoločnosti „SRB a ŠTYS“ sa pozrieme najlepšie cez jemnú optickú techniku, 
ktorou Slovenské technické múzeum disponuje. 
 
Turbulentné geopolitické obdobie tesne po I. svetovej vojne (r. 1918) mení 
taktiež tvár stredoeurópskeho priestoru. Nehovoríme pritom len  
o štátotvornej stránke veci, tá je zrejmá, keďže rozpadom Rakúsko-Uhorskej 
monarchie vznikajú nové štáty, prekresľujú sa štátne hranice podmienené 
Trianonskou zmluvou. I. Československá republika stojí po svojej 
medzinárodnej akceptácii pred zložitou úlohou tvorby štátoprávnych, ale 
tiež hospodárskych, priemyselných a technických štruktúr. Územie Českých 
krajín a Moravy je po priemyselno-technickej stránke veľmi rozvinuté, čo je  
v značnej miere determinované plánovaním v bývalom Rakúsko-Uhorsku, 
kde na toto územie bol sústredený takmer celý ťažký priemysel, resp. 
priemysel s vyššou mierou pridanej hodnoty, čo sa v nemalej  miere 
prejavilo vo fiškálnej sfére, ale taktiež po stránke vzdelanostnej.  
V tomto prostredí vzniká a rozvíja sa množstvo firiem, čo je aj prípad 
spoločnosti „Srb a Štys“, továrne pre presnú mechaniku a optiku. V roku 
1919 stojí pred mechanikmi Jaroslavom Srbom (1892 – 1967)  
a Josefom Štysom (1889 – 1950) zložitá úloha. Vybudovať odbornú firmu  
v konkurencii takých podnikov ako sú spoločnosti Carl Zeiss Jena, Starke & 
Kammerer, Fromme, či na domácej scéne Jan Josef Frič. Nespornou výhodou 
oboch technikov je, že priamo pôsobili v zeissových závodoch.  Jaroslav Srb 
ako mechanik a optik, Josef Štys ako optik a konštruktér. Spoločnosť 
zakladajú  21. novembra 1919 v Prahe, časti Košíře. Skromné začiatky Na 
Kavalírke, kde si prenajali dielňu o cca 40 m2 a kde pracujú s jedným 
mechanikom a tromi učňami im na entuziazme neuberajú. Ich najväčšou 
devízou sú skúsenosti a vedomosti. V prvopočiatkoch prechádzajú od výroby 
hodinárskych nástrojov, cez výrobu termostatov (neskôr prevzala firma ETA), 
opravy mikroskopov a projektorov až po dodávky prístrojov Zeiss na 
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univerzity v Bratislave a Brne. Firma dodáva v roku 1921 taktiež Zeissov 
reflektor 60 cm pre hvezdáreň v Hurbanove.  
V roku 1921 je firma zakladateľov už pomerne slušne etablovaná na 
domácom trhu a pokúša sa o štátne zákazky. Zaujímavou pre exportno-
sprostredkovateľskú činnosť je objednávka od Ministerstva obrany na 
meteorologické prístroje, barometre a guľometné zameriavače. Všetky zisky 
sú vkladané do expanzie firmy, personálneho obsadenia a vývoja nových 
prístrojov, ktoré zabezpečia samostatnosť firmy neviazanú na vonkajšie 
zdroje (Goerz, Zeiss atď.). Prvým optickým predmetom vlastnej konštrukcie 
bola mikrolampa pre osvetľovanie mikroskopisckej aparatúry. Hospodárska 
recesia na začiatku 20-tych rokov výrazne ovplyvňuje kapitálové rezervy 
spoločnosti. Ministerstvo národnej obrany v tejto dobe zadáva firme projekt 
pilotovacích teodolitov a balónových teodolitov, a hoci tieto výrobky by sme 
v portfóliu spoločnosti márne hľadali, s problematikou sa obaja konštruktéri 
zoznámia a vyvíjajú vlastný prístroj (obr. 1). Od roku 1924 sa akútnou stáva 
otázka tvorby vlastnej brúsiacej dielne na optické sklo (dodávala firma 
Schott z Jeny), keďže spoločnosť dodáva armáde aj vlastné triedre (Orlahled 
6x24, Jasohled 6x30, Tatrahled 8x30) a delostrelecké ďalekohľady. 
 

 
Obr. 1 Delostrelecký zameriavač (zbierkový fond STM)  



102 

 

Prvou veľkou zahraničnou zákazkou bolo vybavenie tureckej armády 

delostreleckými zameriavačmi v 30-tych rokoch (obr. 1) a  armády Juhoslávie 

puškovými zameriavačmi a triedrami. Týmito referenciami si zariadili 

okamžite zvýšený dopyt po svojich výrobkoch z Grécka (geodetické prístroje 

a zameriavače), Bulharska a Rumunska.  

Z hľadiska military projektov možno toto obdobie nazvať zlatým vekom 

spoločnosti, firma sa rozrastá, priestorové problémy výroby sú vyriešené 

prístavbou 2-podlažnej budovy. V roku 1937 firma zamestnáva už 860 ľudí. 

Firemná politika expanzie na západ (Anglicko, Portugalsko) však dostala 

výraznú trhlinu nástupom protektorátu 15. marca 1939. Podnik obsadzujú 

Nemci a zvýšené zbrojenie nemeckej Kriegsmarine (vojnové loďstvo 

Nemeckej Ríše) má za následok militaristickú orientáciu výroby, hlavne pre 

ponorky (U-Boot). Majitelia sú vystavení perzekúcii zo strany Gestapa a je im 

zamietnutý vstup na pôdu spoločnosti. 

Samostatnou kapitolou v rámci konštrukčno-vývojárskych aktivít firmy Srb 

a Štys je  diferenciácia portfólia, respektíve vývoj plnohodnotnej optickej 

meracej techniky, ktorá sa tak popri vojenských projektoch stáva hlavným 

odvetvím. Táto diferenciácia ako súčasť hospodárskej politiky spoločnosti 

bola v českých krajinách badateľná aj u iných veľko-továrnikov. Takto sa 

firma aj cez obdobia výraznej recesie dokázala preniesť bez väčších škôd 

a v časoch konjunktúry opäť rásť. 

Pilotným projektov v tomto odvetví sa stáva skoncipovanie nivelačného 

prístroja č. 2 v roku 1921, ktorý sa osádzal ešte na kuželový tŕň, zaostrenie 

obrazu sa zabezpečovalo teleskopickým okulárovým tubusom. Modifikácia 

NP. č. 1 už tieto nedostatky odstránila, horizontácia prístroja sa uskutoč-

ňovala pomocou trojnožky, nivelačné libely zabezpečili dokonalé uvedenie 

prístroja do vodorovnej polohy, ďalekohľad mal stálu dĺžku so zaostrovaním 

obrazu v okulárovej časti. 

Najpočetnejším výrobným artiklom sa postupne stávajú univerzálne 
teodolity s mikroskopom rady TH I. až TH III.. Modifikácia TH I. je teodolitom 
repetičným s ortoskopickým okulárom čo umožňovalo až 25 x zväčšenie. 
Horizontálny kruh je krytý a rozdelený 360°. Presnosť čítania na vodorovnom 
kruhu je do 6´´, priame odčítanie s presnosťou na 1´. Presnosť vertikálneho 
kruhu je udávaná na 30´´. Teodolity rady TH II. boli vyhotovené ako 
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repetičné, vodorovné a zvislé kruhy s delením 20´ a verniermi s lupami, 
umožňujúcim odhad 30´´. Zaujímavosťou je, že v ponuke výrobcu existovala 
možnosť delenia kruhov aj v grádových mierach na 400 g. Horizontácia sa 
deje pomocou stavacích skrutiek a zabezpečovaná je libelami. Skrutkové 
časti okulár i objektív sú estetický vkusne vyhotovené z mosadze (obr. 2). 
 

 
Obr. 2 Teodolit TH.II. (zbierkový fond STM) 

 

Po desiatich rokoch produkcie  je už spoločnosť schopná dodávať úplné 
prístrojové vybavenie pre meračov od kompasov, cez vytyčovacie 
hranolčeky a svahomery  až po zložité geodetické prístroje.  
Koncom turbulentných 30. rokov spojených so svetovou hospodárskou 
krízou a nástupom totalitných režimov v Nemecku a  Taliansku spoločnosť 
prichádza s novou modelovou radou teodolitov. Označenie Th. síce zostáva, 
avšak ďalšie typové označenia sú už odvádzané od zväčšenia ďalekohľadu a 
spôsobu odčítania hodnôt z kruhov. Tak sa stretávame s označením Th. N. 
20x (obr. 3). Už na prvý pohľad je zrejmé, že dochádza k optimalizácii 
prístrojov jednak konštrukčno-mechanickej, ako aj technicko-ergonomickej, 
čo ma za následok vytvorenie prístroja svetovej úrovne. Uhlomerné kruhy 
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majú stále kovový základ s postriebreným povrchom, čítanie sa prevádza 
nóniom (vernierový čítací systém založený na koincidencii dielikov stupnice 
posunutej o vopred prepočítanú konštantu). Povrchová úprava sa nesie  
v tónoch khaki farby, príp. chrómovaných častí, mosadz ustúpila úplne. 
Ďalekohľady prešli taktiež konštrukčnými zmenami, zámerný kríž vrátane 
diaľkomerných rysiek bol vyrytý na sklenenej doštičke, vnútorné 
zaostrovanie ďalekohľadu bolo zabezpečené nápadnými zaostrovacími 
skrutkami v okulárovej časti ďalekohľadu, rovnako rak i zaostrovanie 
nitkového kríža. Prístroje boli minútové prípadne 23´´ – 30´´.Táto rada 
predstavuje technický vrchol vo vývoji teodolitov, pričom sa možno stretnúť 
s modifikáciami TH.O.20x – observácia v noci, Th.L – lesný teodolit, Th.Š – 
školský, Th.B.25x – buzolový teodolit určený pre banskú prevádzku a lesné 
závody. Vychádzal síce z platformy Th.N.20x, no mal už výkonnejší 
ďalekohľad a nadstavbu na vodorovnom kruhu. Modifikovaný prístroj 
Th.N.20x vyvíjaný pre africký kontinent a využitie v podmienkach 
zlatonosných baní bol charakteristický sústavou zrkadiel pre libelu 
vertikálneho kruhu (obr. 4). 
 

  
Obr. 3 Teodolit Th.N.20x (STM)  Obr. 4 Teodolit Th.N.20x modifikovaný (STM) 

 
Zvlášť vydarená bola rada Th.M 25x – tzv. mikroskopický teodolit s 25 
násobným zväčšením s priamym čítaním 5´´ na bubienku mikroskopu  
a odhadovala sa 1´´. 
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Pilotovacie teodolity rady Th.P1 a Th.P2 mali stotinné delenie kruhu na 400 
grádov. Usporiadanie zvislých osí bolo repetičné. 
Na stanovovanie nadmorských a relatívnych výšok bol vyvinutý nivelačný 
prístroj typ NN. Ďalekohľad z hľadiska optimalizácie nákladov bol zhodný  
s teodolitom Th N 25x, zámerný kríž mal aj diaľkomerné rysky. Zvláštnosťou 
bola libela ďalekohľadu uložená v krycej skrinke so zrkadlom (pravde-
podobne inšpirácia u nivelačných prístrojov z dielne Carl Zeiss Jena), pričom 
jej citlivosť bola 15´´/2mm (obr. 5). Modifikácia NNK s horizontálnym 
kruhom pre jednoduché meranie uhlov a tachymetriu v rovinatom prostredí. 
Akýmsi hybridom medzi presnou geodetickou technikou reprezentovanou 
teodolitmi, a armádnou zameriavacou technikou bol tzv. delostrelecký 
teodolit vzor 34 (obr. 6). Vybavený je 4 V batériou, možné je ho pripojiť na 
elektrický prúd a tým zabezpečiť jeho použitie v nočných podmienkach, príp. 
na astronomické merania. V roku 1939 československá armáda disponovala 
týmto vzorom teodolitu o počte 396, pričom ich lokácia bola takmer 
výhradne v Čechách a na Morave a len 9  teodolitov v Podkarpatskej Rusi. 
 

  
Obr. 5 Nivelačný prístroj NN (STM) Obr. 6 Teodolit delostrelecký vz. 34 (STM) 

 
Ucelenosť sortimentu dokladá rada kartografických pomôcok na presné 
vyhodnocovanie nameraných dát a ich transportácia do mapovej podoby.  
V katalógových listoch spoločnosti sú známe najmä polárne transportéry 
polkruhovitého tvaru v kovovom vyhotovení (obr. 7). Delenie uhlomernej 
stupnice je v ° a využitie našiel pri topografickej a polygonálnej kartografii.  
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Kvalitatívne vysoko prepracovanou pomôckou z tejto oblasti je tachy-
metrický transportér mosadzného vyhotovenia, mierka vynášania je 
stanovená na 1:1000, uhlomerná stupnica je prevedená v °, smery sú 
vynášané ramenom (s ložiskovým upnutím) s vernierovým čítacím 
zariadením (obr. 8). Kartograficky výrazne platnou sa stala pomôcka na 
vynášanie ortogonálnych súradníc, menovite vynášacie trojuholníky  
v mierkach 1:2500 a 1:1250 s vernierovým čítacím systémom najmenšieho 
dieliku. 
 

  
Obr. 7 Transportér polárny (STM) Obr. 8 Transportér polárny mosadzný (STM) 

 
Okrem geodetickej techniky sa továreň zaoberá aj vývojom astronomických 
prístrojov a podporuje Českú astronomickú spoločnosť. Významným 
počinom v tejto oblasti bol vývoj dvojtubusového astroďalekohľadu, 
pyrheliometru, či refraktoru 72/1000 mm 100x, ktoré sú dnes súčasťou 
zbierkového fondu Národného technického múzea v Prahe. 
Koncom roku 1943 Jaroslav Srb dostáva z nemeckej strany ponuku na 
definitívne odkúpenie jeho zvyšného podielu v spoločnosti, s týmto však 
nesúhlasí. Obdobie protektorátu však už nepotrvá dlho.  Po ňom sa Jaroslav 
Srb a Jozef Štys vracajú ako výkonný manažéri späť do fabriky, ukončujú 
vojenskú výrobu a snažia sa o oživenie predvojnového systému výroby. To 
všetko sa už ale deje v intenciách Košického vládneho programu, podnik je 
znárodnený a majitelia sa znovu dostávajú do nemilosti systému, Štys je 
dokonca zatknutý. O rok neskôr zomiera. Spoločnosť už v tom čase nesie 
názov MEOPTA n. p. Košíře, dokončujú sa zmluvné zákazky, čo dáva vedeniu 
klamný pocit výkonnosti podniku. Avšak myšlienka tvorcov o stálom 
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zdokonaľovaní a vývoji ich sortimentu je podcenená, nastáva úpadok, čo sa 
nadarí zvrátiť ani výmenou vedenia. Na základe rozhodnutia štátnych 
orgánov je výroba v roku 1963 v rámci programu Rady vzájomnej 
hospodárskej pomoci odstúpená Maďarsku firme MOM (Magyar Optikai 
Művek, Budapest), a tak sa končí história úspešnej medzivojnovej 
spoločnosti.  
Značka „Srb a Štys“ na dlhý čas zmizla z povedomia technickej verejnosti, 
napriek tomu sa však zakladatelia Jaroslav Srb a Josef Štys nezmazateľne 
zapísali do histórie Československa a svojim dielom  naplnili veľavravný 
výrok otca prvej republiky T. G. Masaryka: „Dělej, pracuj, dokud tvé minuty 
plynou.“ 
 
Fotografie: 
Beatrica Pešáková – Gabriel Takáč 

 
Informačné zdroje: 
1) HÁNEK, P. – ŠVEJDA, A.: Přístroje stavební geodézie druhé poloviny XIX. století  a počátku 

XX. století. Žďár nad Sázavou, 2002. 
2) BERAN, L. – VALCHÁŘOVÁ, V.: Pražský industriál: technické stavby a průmyslová 

architektura Prahy. Praha: České vysoké učení technické, 2007. 
3) ŠVEJDA, A.: Srb a Štys, továrna pro přesnou mechaniku a optiku. In: Práce s dějin techniky  

a přírodních věd. Praha 2014. 
http://www.fernglasmuseum.at/museum/srb_stys_druckdichtes_zielfernrohr/bmk_druckd
ichtes_zielfernrohr_dz_c2.html 
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Letom svetom s Flexaretom 
 

Ing. Marián Majerník, Slovenské technické múzeum 
 

Z historického hľadiska je iróniou osudu, že tak počiatok , tak i zánik produkcie zn. Flexaret 
zapríčinila politická situácia, konkrétne roky 1938 a 1968. V dobe svojej najväčšej slávy patril 
Flexaret medzi svetovú špičku, a to po technologickej aj optickej stránke. Vo svojej triede nemal 
adekvátnu konkurenciu. Po politickom rozhodnutí nepokračovať vo vývoji a spojiť sa v rámci 
RVHP s východnými Nemcami skončili ambiciózne plány autorov Flexaretu. Meopta bola 
poverená „vyššími“ úlohami a výroba fotoaparátov sa nikdy neobnovila. 
 
Éra dvojokých zrkadloviek 
Keď nemecká firma Franke & Heidecke sídliaca v Brunšviku (Braunschweig) 
uviedla v januári 1929 na trh prvú dvojokú zrkadlovku Rolleiflex, rozpútala 
malú revolúciu. Dovtedajšie komorové veľkoformátové fotoaparáty boli 
veľké a ich obsluha zložitá, avšak táto kompaktná dvojoká zrkadlovka spájala 
prednosti väčšieho formátu (produkovala štvorcové negatívy s veľkosťou 6 x 
6 cm) s prednosťami vtedy sa prudko rozvíjajúcich maloformátových 
hľadáčikových fotoaparátov (napr. značky Leica), ktoré zase spočívali  

v rýchlej a jednoduchej obsluhe. 
Navyše mal prvý Rolleiflex výhodu  
v tom, že vďaka princípu dvojokej 
zrkadlovky bolo možné objektív 
reálne zaostriť podľa obrazu 
videného na matnici, tým odpadávali 
zložité odhady vzdialenosti, poprí-
pade spoliehanie sa na hĺbku ostrosti, 
alebo sofistikované diaľkomery zabu-
dované do vtedajších ostatných 
fotoaparátov. Mnoho známych foto-
reportérov pracovalo práve s týmto 
fotoaparátom, medzi nimi napríklad 
aj Robert Capa, kým nepresedlal  
v druhej polovici 30-tych rokov na 
fotoaparát Leica.   

Obr. 1 Rolleiflex Original (1929) 

Roku 1932 prišiel na trh zlepšený model Rolleiflexu (Art Deko) známi pod 
číslami 620, 621 a 622. Týmto fotoaparátom (modelom) sa začala éra 
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dvojokých zrkadloviek, ktorú s malými konštrukčnými zmenami prevzali aj 
iné spoločnosti  zaoberajúce sa výrobou fotografických prístrojov. 
 
Prvé dvojoké zrkadlovky u nás 
Firma Bratři Bradáčové (Jan a Jindřich Bradáč) založená v roku 1926  
v Hovorčovycích,  ako závod presnej mechaniky  s názvom SYNCHRONO 
mala vo svojom výrobnom programe  výrobu kinematografických prístrojov, 
ale neskôr sa začala venovať kompletnému vybaveniu premietacích kabín 
pre zvukový film. V rokov 1936 – 1938 uviedla firma na trh niekoľko modelov 
zrkadloviek s dvoma objektívmi.  
Kamarád vzor I. (1936)  a Kamarád vzor II. a M II. (1937) – zaostrovanie  bolo 
možné oboma objektívmi súčasne čo bolo oproti Rolleiflexu veľkou výhodou. 
Tieto zrkadlovky majú  nielen originálne konštrukčné prevedenie, ale aj 
veľmi kvalitné technické spracovanie. Prístroje boli označované buď 
KAMARÁD, alebo modeli určené pre export pod  názvom COMPANION.  
Roku 1938 – 1939 (niekde je uvádzaný január 1939) od závodu Bratři 
Bradáčové kupuje licenciu na výrobu zrkadlových prístrojov (dvojoké 
zrkadlovky) spoločnosť Optikotechna Přerov. Táto spoločnosť zo začiatku 
bez akýchkoľvek úprav pokračuje vo výrobe optických prístrojov Autoflex 
(1938) a Flexette (1938) so zaostrovaním oboch objektívov súčasne. 
Závod Bratři Bradáčové naďalej pokračuje vo svojom výrobnom programe, 
kompletné vybavenie premietacích kabín pre zvukový film. 
 

  
Obr. 2 Kamarád I (1936) 

 
Obr. 3 Flexette vyrábaný firmou  
Bradáč a Optikotechna (1938) 
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Optikotechna Přerov 
Začiatky optickej výroby v Československej republike sú úzko spojené  
s vznikom spoločnosti Srb & Štýs, Praha 1919. Bola to prvá  továreň na 
optiku v českých krajinách, ktorá sa najprv venovala brúseniu jednoduchých 
šošoviek, neskôr začala vyrábať vlastné optické prístroje pre geodéziu, 
meteorológiu a laboratóriá.  
Spoločnosť Optikotechna  Přerov (1933) založil dr. Alois Mazurek, pracujúci  
v miestnej priemyselnej škole. Intenzívne sa zaujímal o optiku, venoval sa 
samoštúdiu a usiloval o zavedenie výučby optického odboru na priemyselnej 
škole. Jeho úsilie došlo naplnenie a v roku 1933 sa jeho priania a sny 
realizovali v novovzniknutej firme so siedmimi zamestnancami, do ktorej 
vložil počiatočný kapitál přerovský staviteľ Ing. Alois Beneš. 
Spoločnosť sa venovala  výrobe základných súčiastok (šošoviek ai.), Čoskoro 
však dr. Mazurek vyvinul prvý československý objektív Benar, a tým určil 
ďalšie smerovanie firmy: zväčšovacie prístroje (sprvu v licencii pána Kalusche 
Ideal a Unicum, neskôr vlastnej konštrukcie Multifax, Herkules a Magnifax), 
pozorovacie a armádne ďalekohľady, trichynoskopy, laboratórne mikroskopy 
a iné. V začiatkoch sa výrobný program sústredil na výrobu lúp, okulárov, 
objektívov, kondenzorov, optických hranolov.  Neskôr sa výroba rozšírila  
o produkciu snímacích prístrojov, filmových projektorov, diaprojektorov 
opticko mechanických prístrojov. V roku 1935 bola  Optikotechna začlenená 
(patrila) pod závod ZBROJOVKA BRNO (ktorá sa okrem zbraní zaoberala 
výrobou „iných“ priemyselných výrobkov, a v rokoch 1924 – 1936 taktiež 
výrobou automobilov). Preto sa veľká (podstatná) časť výrobnej produkcie 
preorientovala na vojenskú výrobu. 
 
Flexaret I (1939) 
Následkom Mníchovskej dohody, podpísanej 29. 9. 1938 prišla nielen 
Československá republika o Sudety, ale aj Optikotechna Přerov o svoje 
armádne zákazky. Na vývoj nových výrobkov nebolo dosť času a preto 
Optikotechna v januári 1939 kúpila firmu Bratov Bradáčovcov a pokračovala 
v jej výrobnom programe – výrobe fotografických prístrojov Autoflex vzor I. 
(1938), Autoflex vzor II. (1938) a Flexette (1938). Po krátkom konštrukčnom 
vývoji  ešte v tom istom roku uzrel svetlo sveta prvý Flexaret, dnes nazývaný 
v niektorej  literatúre menom Flexaret Original (príp. Flexaret I.). Je prakticky 
totožný pôvodným výrobkom bratov Bradáčovcov, prístrojom Flexette. Od 
ostatných Flexaretov je možné ho ľahko rozpoznať podľa frontálneho 
zaostrovania (zaostrovanie pohybom predných šošoviek objektívov). 
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Objektív Mirar s ohniskovou vzdialenosťou 75 mm, závierka Prontor II  
s časmi 1s - 1 / 150s, alebo Compur 1s - 1 / 250s, nemožnosť použitia filtrov 
a predsádkových šošoviek tento model predurčujú prakticky výhradne pre 
zberateľov.   
 

 
Obr. 4 Flexaret I (1941) 

 
Druhá sv. vojna a obdobie po nej 
V období druhej svetovej vojny podliehali všetky továrne veleniu nemeckej 
armády, teda produkcia sa sústredila na výrobu najmä optických súčiastok  
a prístrojov pre potreby nemeckého zbrojného priemyslu. Civilná výroba sa 
realizovala len okrajovo, vývoj nových výrobkov bol obmedzený. V priebehu 
vojny bolo popravených alebo umučených celkom 17 zamestnancov firmy, 
ktorým je venovaný pamätník Matka vlasť sochára Bajáka pred hlavnou 
budovou. Krátko po skončení vojny a zmenou politického smerovania štátu 
boli všetky „súkromné“ firmy zoštátnené. 
 
Zlatý vek Meopty  
Zoštátnením a reorganizáciou československého priemyslu sa Optikotechna 
Přerov kapitálovo aj manažérsky osamostatnila od brnenskej zbrojovky. Na 
základe dekrétov boli 27. decembra 1945 znárodnené súkromné podniky Eta 
Praha, Srb & Štýs Praha, Somet Teplice, Loschner Modřany a v nasledujúcom 
roku podľa vyhlášky ministerstva priemyslu vznikol kombinát Meopta (ME – 
Mechanická, OPTA – Optická výroba) spojené závody pre jemnú mechaniku 
národný podnik so sídlom v Přerove.  
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Firma výrazne rozšírila produkciu civilnej výroby a nastáva "Zlatý vek 
Meopty". Pokračovala a značne sa rozšírila ako výroba zväčšovacích 
prístrojov (Axom, Opemus, Magnifax) vrátane príslušenstva a objektívov 
(Meogon, Benar), tak i fotoaparátov (Flexaret, Mikroma), filmových 
snímacích kamier (Admira) a tiež filmových projektorov. 
 
Flexaret II a IIa (1940 – 1964) 
Konštruktéri Optikotechny v priebehu 2. sv. vojny vyvinuli dva prakticky 
úplne nové modely Flexaret – model II a III. Optikotechna, premenovaná na 
Meopta, začala zavádzať nové modely Flexaret do sériovej výroby hneď po 
skončení vojny (niektoré zdroje uvádzajú, že už v priebehu vojny). Pri 
povojnovom nedostatku prakticky všetkého je pochopiteľné, že oficiálne 
zdroje uvádzajú spustenie výroby u Flexaret II a III až na rok 1948. Technicky 
prelomovým bol už Flexaret II, z ktorého konštrukčne vychádzajú všetky 
nasledujúce modely. Novátorsky je predovšetkým riešený spôsob 
zaostrovania. Je realizovaný pohybom celých objektívov, pevne  monto-
vaných v pohyblivom nosiči v tvare osmičky. Prvé Flexaret II boli opatrené 
osvedčeným objektívom Mirar, avšak s ohniskovou vzdialenosťou predĺ-
ženou na 80 mm, neskoršie dostali nový objektív Mirar II 1:3,5/80 mm, ktorý 
nebol ničím iným ako objektívom Belar, s ktorým sa stretávame pri všetkých 
neskorších modelov. Názov Mirar II však niesol čisto z obchodných dôvodov. 
Väčšina "dvojok" však bola vybavená iba nastavovaním filmu pomocou 
priehľadových červených okien na zadnej strane prístroja. Vylepšený 
Flexaret IIa sa vo výrobe udržal až do roku 1965, do príchodu Flexaret 
Standard. 
 
Flexaret III (1948 – 1950) 
Flexaret III priniesol početné vylepšenia. Model III je možné ľahko rozpoznať 
pomocou kľuky pre pretáčanie filmu. Mechanické počítadlo snímok bolo 
použité v niektorých (veľmi zriedkavých) modeloch Flexaret II a pri všetkých 
modeloch Flexaret III  a hlavne novú uzávierku Metaxa s časmi od 1s do 1 / 
400 s. Neskôr ešte pribudlo blokovanie dvojitého osvitu a vylepšený objektív 
Belar 3,5 / 80 mm. Prístroje Flexaret  III, Flexaret Crown (totožný s modelom 
III.) boli v tej dobe úspešne vyvážané do USA a propagačná kampaň 
vyzdvihovala práve kvalitu pôvodných objektívov Mirar. 
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Obr. 5 Flexaret III (1941 – 1956) 

 
Flexaret IV (1950 – 1957) 
V roku 1956 prišiel na trh výrazne inovovaný Flexaret IV. Jeho svetlík bol 
dvojdielny, a v úlohe snímacieho objektívu sa u niektorých sérií prvýkrát 
oficiálne objavuje obľúbený štvoršošovkový objektív Belar 1: 3,5 / 80. 
Postupné zdokonaľovanie modelu IV prinieslo modifikácie IVa a IVb. Model 
IVa ako prvý z Flexaretov dokázal za pomoci kinofilmového adaptéru 
pracovať aj s kinofilmom. Flexaret IVa priniesol niečo, čo sa zdá dnes  
(u amatérskych prístrojov) trochu neuveriteľné, totiž možnosť použitia 
dvoch rôznych filmov v jednom prístroji – po vložení špeciálneho adaptéra 
bolo možné fotografovať na kinofilm (formát 24 x 36 mm). Veľmi populárny 
sa stal v tej dobe model Flexaret IV – Školní přístroj určený pre školy, čo bol 
v podstate model IV v  jednoduchšom prevedení. 
 
Flexaret V (1958 – 1961) 
Od typu Flexaret V sa s posunom filmu samočinne naťahovala závierka 
(predtým to bolo nutné urobiť osobitne), kinofilm bolo možné posunúť 
dozadu do kazety (nemuselo sa už teda pracovať potme) a spúšť bola 
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premiestnená vpravo vedľa hľadáčikového objektívu – tak už to zostalo  
v posledných dvoch modifikáciách VI a VII. 
Logicky nasledujú modely V (1958), Va, VI (1961), ktoré na sebe nesú ďalšie 
"evolučné vylepšovanie". Model V priniesol svojim užívateľom naťahovanie 
uzávierky spriahnuté s pretáčaním filmu a variant Va pohodlnejšiu prácu  
s kinofilmom. 
 
Flexaret VI (1961 – 1967) 
Model VI má ako prvý z Flexaretov bajonetové uchytenie filtrov  
a predsádkových šošoviek na oboch objektívoch. V roku 1965 je pod názvom 
Flexaret Standard uvedená zjednodušená lacnejšia verzia modelu VI, ktorá 
mala vypustené mechanické počítadlo. Z modelu VI bol taktiež odvodený 
úplne "očesaný" špecializovaný model Astro (iba čas B, objektív pevne 
zaostrený na nekonečno). O rok neskôr bol na trh uvedený model VII, ktorý 
umožňoval pohodlnú prácu s obdĺžnikovým formátom 6 x 4,5 a bol vybavený 
prídavným naťahovaním spúšte pre možnosť tvorby viacnásobných expozícií. 
Tento model sa objavil v niekoľkých farebných modifikáciách ako čierny, 
šedozelený, šedivý, model Flexaret Štandard v béžovom prevedení. 
Označovaný bol aj ako Flexaret automat.   

 
Obr. 6 Flexaret Standard (1964 – 1969) 
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Flexaret VII (1966 – 1971) 
Všetko to "zhrnul" posledný Mohykán, Flexaret VII – ten mohol používať 
formáty 4,5 x 6 a 6 x 6 cm (zvitkový film typu 120) a tiež formáty 24 x 24,  
resp. 24 x 36 mm (kinofilm). Flexaret VII mal novú uzávierku Pentacon  (1s – 
1 / 500s), vypínateľnú záskokmi pre rýchle trojbodové zaostrenie a možnosť 
opakovanej expozície toho istého záberu. V záverečnom modeli VII bolo 
naťahovanie spúšte vypustené a prístroj bol vybavený západonemeckými 
závierkami Prontor. A práve nedostatok týchto uzávierok bol oficiálnym 
dôvodom ukončenia výroby Flexaret v roku 1970. Najpravdepodobnejším 
dôvodom asi bolo to, že Meopta potrebovala uvoľniť viac kapacít pre 
špeciálnu (vojenskú) výrobu. Paradoxne politika bola pri vzniku prístrojov  
Flexaret, politika spôsobila aj ich koniec.  
 
Špeciálne modely Flexaret 
Flexaret Astro (1961) 
Flexaret Astro je veľmi zaujímavý model určený pre astronomickú fotografiu 
pre zvitkový film 120 na cievke B2. Je odvodený od modelu Flexaret VI. Na 
rozdiel od neho mu chýba hľadáčikový objektív, matnica a clona. V úlohe 
snímacieho objektívu zostal osvedčený objektív BELAR 1 : 3,5 / 80 mm 
vybavený vnútorným bajonetom B36 avšak bez možnosti zaostrovania.  
Jednoduchá uzávierka Metaxa bola vybavená iba časom B.  Mechanické 
počítadlo bolo spriahnuté s posuvom filmu. Prístroj bol špeciálne navrhnutý 
len pre astronomickú fotografiu, preto bol  nepoužiteľný pre bežné 
fotografovanie.   

 
Obr. 7 Flexaret Astro (1961) 
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Flexaret Reporter  
V tomto fotografickom prístroji sa opäť objavuje obľúbený štvoršošovkový 
objektív Mirar  II 1: 3,5 / 80. Postupné zdokonaľovanie modelu Flexaret  
prinieslo modifikácie ako bol aj napríklad  model Reporter, v ktorom sa 
objavuje uzávierka Metax. Tento model je ľahko rozpoznateľní od všetkých 
ostatných Flexaret prístrojov  podľa tyrkysového prevedenia a nápisu 
„Reporter“ na bočnej strane prístroja. 
 
Tab 1. Súhrn modelov Flexaret, a modelov vyrobených pred ním 

č. Výrobca Model Rok výroby 

1. Bratři Bradáčové 
 

Kamarád vzor I. 1936 

2. Kamarád vzor II. a M II. 1937 

3. Bratři Bradáčové 
Optikotechna 

Autoflex vzor I. a vzor II. 1938 

4. Flexette 1938 

5. Optikotechna Flexaret I. 1939 

6. Optikotechna Optiflex 1941 

7. Optikotechna 
Meopta Přerov 

Flexaret II. 
Flexaret II.a 

1940 – 1964 
 8. 

9. Meopta Přerov Flexaret III. a  IIIa. 1941 – 1956 

10. Meopta Přerov Flexaret Crown 1952 – 1953 

11. Meopta Přerov Flexaret IV. 1955 – 1959 

12. Meopta Přerov Flexaret - Školní přístroj 1957 – 1958 

13. Meopta Přerov Flexaret  IVa. a IVb. 1956 – 1958 

14. Meopta Přerov Flexaret V. 1958 – 1959 

15. Meopta Přerov Flexaret Va. 1959 – 1961 

16. Meopta Přerov Flexaret VI. 1961 – 1967 

17. Meopta Přerov Flexaret (VI.) Astro 1961 

18. Meopta Přerov Flexaret Štandard 1965 

19. Meopta Přerov Flexaret VII. 1966 – 1970 

20. Meopta Přerov Flexaret Reporter ? 

 
Existovalo tiež pomerne široké spektrum príslušenstva zahŕňajúce slnečné 
clony, filtre, priehľadový hľadáčik, predsádkové makro-šošovky, kinofilmový 
adaptér, statívovú hlavicu pre stereo-fotografiu či panoramatickú hlavicu.  
Žiadny zo sériových modelov „Flexaret“ neobsahoval expozimeter ani 
priehľadový hranol. Flexaret bol vo svojej dobe koncipovaný skôr ako 
prístroj pre "širokú verejnosť". Napriek tomu oslovil aj mnohých 
profesionálov. Pracovali s ním napríklad Taras Kuščinskij fotograf Jan Saudek 
ho používa, Erich Einhorn, ktorý o prístroji Flexaret dokonca napísal celú 
knižku vydanú v niekoľkých vydaniach.   
 



117 

 

 
Obr. 8 Flexaret príslušenstvo 

 
V čase československej normalizácie v 70. a 80. rokoch potom ovládla 
vojenská výroba viac ako 75 % produkcie v hlavnom závode v Přerove, kde  
z civilnej výroby zostala len sofistikovaná výroba zväčšovacích prístrojov  
a projektorov. Výroba snímacej filmovej a fotografickej techniky bola úplne 
opustená v prospech produkcie z krajín „východného bloku“ NDR (Praktica, 
Pentacon) a Sovietskeho zväzu (Zenit). V druhej polovici 80. rokov sa začína 
prejavovať úbytok vojenských zákaziek a časť výrobných kapacít sa postupne 
uvoľňuje pre civilné a športové výrobky (napríklad v roku 1988 bola 
obnovená výroba puškohľadov).  
Lenže potom prišlo rozhodnutie nepokračovať vo vývoji a spojiť sa v duchu 
spolupráce v rámci RVHP s východnými Nemcami. Smelým ambicióznym 
plánom autorov Flexaret bolo  odzvonené. Meopta bola poverená "vyššími" 
úlohami a výroba fotoaparátov sa do mesta na Bečve už nikdy nevrátila. 
V súčasnej dobe je Meopta celosvetovo uznávaným výrobcom optiky.  
V posledných niekoľkých rokoch sa výroba v spoločnosti MEOPTA zameriava 
na tri oblasti trhu: 
• Športová optika 
• Priemyselné aplikácie 
• Vojenské aplikácie   
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Obr. 9 Meopta súčasnosť 

 
Bolo by určite zaujímavé špekulovať o ďalšom "živote" Flexaret, keby sa 
nestalo tak ako sa stalo. Dožili by sa digitálnej doby rovnako ako napríklad 
ROLLEIFLEX, alebo by sa stali "obeťou" kvalitných kinofilmových prístrojov 
Praktica, ktoré na náš trh prišli práve na začiatku 70. rokov? Kto vie? 
 
 
Fotografie: 
Archív STM 
Československé fotoaparáty: http://www.kostikidis.estranky.cz/, 
http://cevela.eu/static/tech/flexaret2.html 
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Prepeličia odysea 
 

Magdaléna Semanová, Slovenské technické múzeum 
 

Autorka prináša informácie o múzejnej dokumentácii slovenskej a československej participácie 
na dlhodobom výskume v oblasti možností vývoja života v beztiažovom stave a o kľúčových 
experimentoch realizovaných  v roku 1979 na biologickej družici KOZMOS 1129 a v roku 1999 na 
orbitálnej stanici MIR. Originály "kozmických inkubátorov" uchovávané v Slovenskom 
technickom múzeu dokumentujú túto výnimočnú vedeckú udalosť 20. storočia. 
 
Ivan Bella je pilotom vojenskej stíhačky od roku 1983, neskôr sa stal pilotom 
taktických lietadiel. Od roku 1993 slúžil v 33. leteckej základni stíhacích  
a bombardovacích lietadiel v Malackách. Lietal na strojoch MiG-21 a SU-22. 
V auguste 1998 bol zvolený za člena rusko-francúzsko-slovenskej posádky 
27. expedície na orbitálnu stanicu MIR, v ktorej pôsobil ako kozmonaut –   
výskumník. 
Let prvého kozmonauta Slovenskej republiky sa konal na základe uznesenia 
vlády z roku 1997. Ivan Bella prešiel prísnymi testami a absolvoval takmer 
rok trvajúci náročný výcvik v centre pre prípravu kozmonautov v Hviezdnom 
mestečku. Let sa uskutočnil z kozmodrómu Bajkonur v kazašskej stepi 20. 
februára 1999 o 5.17 h nášho času. Trval 7 dní 21 hodín a 56 minút. 
Veliteľom  kozmickej lode SOJUZ TM-29 bol Rus V. Afanasiev a palubným 
inžinierom Francúz J.- P. Haigneré. Po štarte kozmická loď dosiahla po 9 
minútach obežnú dráhu. Po tridsiatich štyroch obletoch Zeme sa dopravný 
modul bez ťažkostí spojil s orbitálnou stanicou MIR v rýchlosti 28 tisíc km/h.  
Ivan Bella počas pobytu na kozmickej stanici MIR pracoval na 6 vedeckých 
projektoch. Štyri projekty boli realizované z oblasti medicíny, jeden projekt 
bol z biológie a jeden z fyziky. Vedecký program Ivana Bellu niesol názov 
„Štefánik“. Celkové náklady na experiment dosiahli výšku 15,6 mil. Sk a boli 
uvoľnené v rámci deblokácie ruského dlhu. Po 8 dňovom pobyte Ivan Bella  
v module s padákom úspešne pristál v zasneženej kazašskej stepi s ďalším 
ruským kozmonautom. Slovenská republika sa tak stala 21. krajinou, ktorá 
má svojho kozmonauta. 
 
Prepeličia odysea 
Ústav biochémie a genetiky živočíchov v Ivanke pri Dunaji (od roku 2017 
zlúčený s Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV do Centra biovied 
SAV v Bratislave-Staré Mesto, miestna časť Patrónka) v rokoch 1979 – 1999 
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sa zaoberal výskumom v oblasti možnosti vývoja života v beztiažovom stave. 
Kvôli realizácii tejto výskumnej úlohe boli vyvinuté a zhotovené kozmické 
inkubátory a prepravník na kozmo-prepeličie vajíčka. 
Medzníkom v prepeličej vesmírnej odysei bol práve rok 1999, keď  
spolupracovalo Slovenské letectvo, Slovenská akadémia vied (SAV) a tiež 
Roskozmos pod vedením Dr. Tamari Gureeva. Cieľom experimentu „Quail 
SK-6“ bola „embryogenéza“ japonských prepelíc v podmienkach mikro-
gravitácie a post-embryologický výskum v podmienkach umelej gravitácie. 
Experiment „prepelica“ bol jedným zo šiestich pokusov misie „Štefánik“ 
nazvanej po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, slovenskom astronómovi, 
meteorológovi a diplomatovi.  
 

  
Obr. 1 Plukovník Ivan Bella, prvý slovenský 

kozmonaut na kozmickej stanici MIR 
Obr. 2 Kozmický prepravník  

na prepeličie vajíčka 

 
Inkubačný systém bol navrhnutý s ohľadom na vytvorenie dobrých 
podmienok, najmä čo sa týka vlhkosti a regulácie teploty. Transportný 
inkubátor SK-6-01 vážil 7,5 kg, bol tepelne izolovaný a schopný hostiť 60 
vajíčok, pričom mal také prídavné zariadenia ako je ventilátor, vykurovací 
systém a zvlhčovač. Po ukončení 2/3 inkubačného procesu na Zemi 
prepeličie embryá dokončili finálny trimester vo vesmíre. Od 17. do 22. 2. 
1999 bola vnútorná teplota inkubátora udržiavaná na príjemných 37,3° ± 
0,2° C. Okrem toho prúd vzduchu slúžil aj na otáčanie vajec, ktorý 
napodobňoval pohyb pri prirodzenej inkubácii. Dňa 22. 2. 1999 posádka 
začula pukanie vajec, čo naznačovalo že sa liahnu prepeličky. Po použití 
tohto inkubátora 12 z 56 embryí bolo mŕtvych a 8 embryí utrpelo smrť 
zlomením škrupiny. 
Kozmonaut, výskumník Ivan Bella spomína, že bolo veľmi stresujúce starať 
sa o 36 prepeličích mláďat. Kozmické prepelice boli kŕmené jedlom 
rozpustným vo vode. Týmto bola snaha predísť dehydratácii kvôli 
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neschopnosti prijímať, teda prehĺtať vodu v podmienkach mikrogravitácie. 
V experimente boli prepeličky vystavené umelej gravitácii v centrifúge 
pracujúcej v rozmedzí od 0,3 G do 0,8 G. Centrifúga sa pokazila len jeden 
deň po prvom použití a bolo evidentné, že mláďatá trpia, pretože neboli 
schopné prijímať potravu a vodu. Bohužiaľ, niektoré zahynuli na podvýživu aj 
napriek úsiliu posádky. Kozmonauti boli nútení ich kŕmiť ručne! 
 

  
Obr. 3 Prepeličie mláďatá boli závislé  

na kŕmení posádkou 
Obr. 4 Chladné komory pre zostup  

na Sojuzu TM 28 

 
Desať preživších prepeličích mláďat bolo zachránených pre návrat na Zem, 
ale mohli byť iba v prepravnom priestore, kde bolo 10 – 11° C, preto sedem 
z nich zahynulo pravdepodobne na podchladenie. Ivan Bella a veliteľ Padalka 
sa vrátili zo Sojuzu TM-28 s troma živými prepeličími mláďatami na Zem, 
ktoré ale slabo prospievali a nakoniec predčasne zahynuli.    
Výsledky výskumu SAV v Ivanke pri Dunaji z medzinárodného hľadiska boli 
vysoko hodnotené, nakoľko v začiatkoch sa touto problematikou zaoberal 
jedine náš ústav. Prvý, kľúčový experiment sa uskutočnil ešte v roku 1979 na 
biologickej družici „KOZMOS 1129“, keď sa na nej nachádzal inkubátor so 60 
oplodnenými vajíčkami. Bola riešená otázka, či je možná embryogenéza  
v beztiažovom stave, respektíve v mikrogravitácii. Kladnú odpoveď na túto 
otázku sme dostali práve 22. 2. 1999. 
Za vývoj a realizáciu nového „Inkubátora 2“ pre projekt INTERKOZMOS bol 
zodpovedný 25-členný realizačný vedecký tím vedený Prof. Ing. Jánom 
Součkom, CSc. Vývoju a neskoršiemu výskumu venoval tento realizačný tím 
celých 20 rokov. Výsledky výskumu boli spracovávané ešte počas ďalších 10 
rokov. Tento výskum bol považovaný za jednu z najvýznamnejších vedeckých 
udalostí  20. storočia. 
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Obr. 5 Kozmický inkubátor, od roku 1999  

v zbierkovom fonde Slovenského technického múzea 

 
Samotnú realizáciu inkubátora uskutočnila Slovenská vysoká škola technická, 
Strojnícka fakulta, Katedra automatizovaných systémov technologických 
procesorov. Kozmický inkubátor z roku 1999 je spravovaný ako predmet 
kultúrnej hodnoty, od roku 2009 je súčasťou zbierkového fondu STM 
v Košiciach.  
 
Fotografie: 
Archív STM 
 
Informačné zdroje: 
Technická a výrobná dokumentácia kozmického inkubátora. SVŠT, SjF, Katedra 
automatizovaných systémov technologických procesov. Bratislava, 1983. 
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Hvezdáreň v Hurbanove 
a obdobie prvej česko-slovenskej republiky 

 

Mgr. Adrián Takáč, SÚH-Múzeum Mikuláša Th. Konkolyho v Hurbanove 
 

Na pozadí významných dejinných udalostí sa začala písať druhá kapitola histórie hvezdárne  
v Starej Ďale ‒ dnes Hurbanovo. Po smrti zakladateľa hvezdárne a rozpade Rakúsko-Uhorska 
bola takmer polstoročná vedecká činnosť prerušená. Vznikom Československej republiky však 
prišlo znovuzrodenie, nové osobnosti, prístrojové vybavenie a tiež významný počin na európskej 
astronomickej scéne. Oživenie astronomickej a vedeckej činnosti v Starej Ďale ale netrval dlho, 
smutné udalosti v roku 1938 priniesli úpadok pretrvávajúci dlhé obdobie. 
 
V roku 1871 Dr. Mikuláš Thege Konkoly, vtedy ešte začínajúci astronóm, 
založil jedno z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe – hvezdáreň  
v Starej Ďale (dnes Hurbanovo). Usilovnou vedeckou prácou sa Dr. Konkoly 
postupne zaradil k popredným osobnostiam konca 19. a začiatku 20. 
storočia a ním založené observatórium sa stalo jedným z najlepšie 
vybavených a najznámejších v Európe. Po smrti zakladateľa hvezdárne však 
takmer polstoročná činnosť hvezdárne ochabla. Veľké politické zmeny  
a rozpad Rakúsko-Uhorska nakoniec spôsobili jej prerušenie. 
 

 
Obr. 1 Hvezdáreň v Starej Ďale v období počas 1. ČSR 
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Vznikom Československej republiky sa hvezdáreň v Starej Ďale stala Štátnym 
astrofyzikálnym observatóriom pražskej hvezdárne v Klementine, ktorú 
zriadilo Ministerstvo školstva a národnej osvety. Prvým správcom 
observatória sa 13. marca 1919 stal asistent pražskej hvezdárne Dr. Jiří 
Kaván a novými kvalifikovanými pracovníkmi stredoškolský profesor Josef 
Malíř a doc. Dr. Arnošt Dittrich.  
 
Jiří Kaván 
Jiří Kaván sa narodil 3. februára v roku 1877 v Prahe. Vyštudoval matematiku 
a fyziku na Univerzite Karlovej, kde po štúdiách pracoval v univerzitnom 
astronomickom ústave. Výsledky svojej pozorovateľskej činnosti publikoval  
v článkoch astronomických ročeniek ako Astronomischer Jahresbericht  
a Astronomische Nachrichten a vydal knihu Úvod do sférickej astronómie. 
Na observatóriu v Starej Ďale pôsobil v rokoch 1919 ‒ 1928, kde 
zabezpečoval potrebné prístrojové vybavenie a organizoval astronomické 
pozorovania. Okrem astrofyzikálneho observatória obnovil aj činnosť 
meteorologického a geofyzikálneho, ktoré tiež spravoval. V roku 1922 pre 
hvezdáreň objednal od nemeckej firmy Zeiss väčší astronomický ďalekohľad, 
ktorý mal zlepšiť pozorovateľské možnosti vedeckých pracovníkov. Doktor 
Kaván si častým používaním numerických výpočtov vo svojej práci 
nesmierne vycibril svoje matematické schopnosti, čo využil pri tvorbe 
tabuliek numerických funkcií. V Starej Ďale dokončil tabuľku rozkladu čísiel  
1 – 256 000 na prvočinitele. V roku 1928 sa vrátil do Prahy, kde 30. marca 
1933 zomrel. 
 
Josef Malíř 
Josef Malíř sa narodil 7. marca 1874 v Práchoviciach v Čechách. Vyštudoval 
matematiku a fyziku na Karlovej univerzite v Prahe, kde neskôr pracoval aj 
ako asistent na astronomickom ústave. Následne absolvoval učiteľskú 
kvalifikáciu a stal sa stredoškolským profesorom na gymnáziu v Zábřehu. Bol 
členom Komisie pre prípravu mierovej konferencie v Paríži, na ktorej sa 
zúčastnil ako poradca. Od roku 1919 pôsobil v pražskej hvezdárni,  
nasledujúci rok odišiel na observatórium v Starej Ďale, kde sa venoval 
fotometrii a štúdiu Ptolemaiových máp. V roku 1927 sa vrátil do Prahy, kde 
pracoval ako stredoškolský profesor na gymnáziu vo Vinohradoch. Od roku 
1935 penzionovaný, dátum smrti neznámy. 
 
 



125 

 

Arnošt Dittrich  
Novým kvalifikovaným pracovníkom staroďalského observatória bol aj 
Arnošt Dittrich, ktorý sa narodil 23. júla 1878 v Dubé, v Čechách. Študoval na 
Univerzite Karlovej v Prahe, na univerzite vo Viedni a v roku 1901 získal 
doktorát profesora fyziky a matematiky. Učil na gymnáziu v Jičíne a Třeboni 
a neskôr sa stal docentom kozmickej fyziky na Univerzite Karlovej. Od 1. 
novembra 1920 začal pôsobiť na observatóriu v Starej Ďale, kde v rokoch 
1927 – 1936 vykonával aj funkciu správcu astrofyzikálneho, meteoro-
logického a geofyzikálneho observatória, ktoré prevzal po doktorovi 
Kavánovi. Správu nad hvezdárňou – astrofyzikálnym observatóriom neskôr 
prenechal doktorovi Šternberkovi. Hlavnou oblasťou Dittrichovho záujmu 
bola fyzika, matematika a dejiny astronómie. Písal články aj samostatné 
odborné a popularizačné publikácie. 
 

  
Obr. 2 Dittrich, A.:  Slunce, Měsíc a hvězdy Obr. 3 Dittrich, A.:  Praehistorie našeho 

hvězdářství 
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Z oblasti elektrodynamiky a matematiky to bola napr. Das Weltbild in 
Riemannschen Raume (1913) a z teoretickej fyziky a relativity Methoda 
Hamilton-Jacobi v mechanice Einsteinově (1923). Po príchode do Starej Ďale 
to boli výlučne práce z dejín astronómie, ako napr. Slunce, Měsíc a hvězdy 
(1923), Praehistorie našeho hvězdářství (1931), Matematické prostředky 
babylonských astronómů (1933) alebo Náhrada astronomických tabulek 
babylonských trigonometrickými vzorci (1934). Po odchode zo Starej Ďale 
ešte pracoval v pražskej hvezdárni v Klementine. Zomrel 15. decembra 1959.  
 
Bohumil Šternberk a Bohumila Nováková-Bednářová 
V nasledujúcich rokoch sa rozšírili rady vedeckých pracovníkov o astronóma 
Bohumila Šternberka a geofyzičku Bohumilu Novákovú-Bednářovú. Po 
odchode profesora Dittricha v roku 1936 sa novým správcom 
astrofyzikálneho, meteorologického a geoyzikálneho observatória v Starej 
Ďale stal Bohumil Šternberk. Narodil sa 21. januára 1897 v Chrudime. 

Študoval na Univerzite Karlovej v Prahe 
a zúčastnil sa na zahraničnom 
študijnom pobyte v Berlíne, kde 
navštevoval aj prednášky Alberta 
Einsteina a Maxa Plancka. Počas štúdia 
pracoval na observatóriu v Berlíne – 
Babelsbergu, kde napísal svoj prvý 
príspevok do Astronomische Nachrich-
ten (1923), ktorý popisoval identi-
fikáciu predpokladanej novy. O rok 
neskôr obhájil na prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Karlovej doktorskú 
dizertačnú prácu Photographisch-
photometrische Untersuchungen, ktorá 
pojednávala o moderných metódach 
fotografickej fotometrie a kolorimetrie.  

Obr. 4 Bohumil Šternberg 

V roku 1928 prišiel do Starej Ďale, kde mal obnoviť astronomické 
pozorovania a uviesť do činnosti 60 cm reflektor – zrkadlový ďalekohľad 
vyrobený nemeckou firmou Zeiss. Po doktorovi Arnoštovi Dittrichovi sa stal 
správcom samostatného astrofyzikálneho observatória, čo bolo preňho 
veľkou výzvou. Súčasne pracoval aj na zavedení fotobuniek do fotometrie, 
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keď prišiel s originálnou myšlienkou zosilniť fotoprúd pomocou zosilňovačov 
striedavých frekvencií, takže výstupný prúd bolo možné počuť a jeho 
intenzitu aj merať. Tieto skutočnosti využil pri tvorbe „rozhlasových 
reportáží“ zhudobnenia svetla hviezd. Rozhlasové reportáže mali taký veľký 
ohlas, že ich nahrala anglická spoločnosť British Broadcasting Corporation na 
gramofónovú platňu v roku 1934. Ďalším významným projektom bolo 
meranie fotometrického prierezu Finslerovej kométy – prvý pokus na svete 
o štúdium rozloženia intenzity svetla v hlave kométy. Svojou vedeckou 
prácou sa veľkou mierou zaslúžil o rozvoj hvezdárne v Starej Ďale. Pred II. 
svetovou vojnou sa Šternberk vrátil na fyzikálny ústav Univerzity Karlovej  
v Prahe a v roku 1954 sa stal prvým riaditeľom Astronomického ústavu 
ČSAV. Veľkej pocty sa mu dostalo menovaním za viceprezidenta 
Medzinárodnej astronomickej únie v rokoch 1958 – 1964 a neskôr aj za 
predsedu Československej astronomickej spoločnosti. Zomrel 24. marca 
1983 v Prahe.  
 
Bohumila Nováková-Bednářová sa narodila v Přistoupime, pri Českom  
Brode, absolvovala štúdium na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity  

v Prahe a následne študovala na 
fyzikálnom observatóriu v talianskom 
Arcetri, pri Florencii, kde bola žiačkou 
astronóma Giorgia Abettiho. Abetti sa 
špecializoval na výskum Slnka a orga-
nizoval expedície za pozorovaniami 
slnečnej koróny počas zatmení. Po 
návrate do Prahy sa veľkou mierou 
zaslúžila o stavbu hvezdárne na Petříne 
a v tridsiatych rokoch začala pôsobiť na 
astrofyzikálnom observatóriu v Starej 
Ďale. Tu sa venovala rozvoju nových 
metód pozorovania Slnka, bola 
iniciátorkou stavby moderného spek-
trohelioskopu Haleovho typu na 
pozorovanie slnečných erupcií, prvého 
prístroja tohto druhu vo vtedajšom 

Československu. V roku 1936 spoluorganizovala expedíciu za zatmením 
Slnka do ruského Orenburgu. Išlo o prvú výpravu, ktorej sa zúčastnili 
pracovníci zo Štátneho astrofyzikálneho observatória v Starej Ďale.  

Obr. 5 Bohumila Nováková-Bečvářová 
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Po návrate do Prahy pôsobila až do dôchodku na Geofyzikálnom ústave 
ČSAV v Prahe ako vedecká pracovníčka. Zomrela 23. augusta 1985 v Prahe.  
 
Ďalšími známymi vedeckými pracovníkmi staroďalských observatórií boli 
meteorológ Dr. Emil Veselý, geofyzik Jan Bouška a iní. 
 
Ďalekohľad zo Starej Ďale  
V roku 1922 správca observatória v Starej Ďale doktor Jiří Kaván objednal vo 
firme Zeiss zrkadlový ďalekohľad – reflektor s priemerom objektívu 60 cm, 
ktorý dostala Československá republika ako súčasť náhrad za vojnové škody.  
 

 
Obr. 6 Zrkadlový ďalekohľad od firmy Zeiss s priemerom objektívu 60 cm 
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Uviesť do prevádzky ďalekohľad takých rozmerov vôbec nebola jednoduchá 
úloha, podarilo sa to až s príchodom Dr. Bohumila Šternberka. S osadením 
ďalekohľadu bolo nutné prerobiť aj celú elektrickú inštaláciu, nakoľko bol 
skonštruovaný na 120 V jednosmerného prúdu. Od uvedenia do  prevádzky 
sa stal na dlhé roky najväčším ďalekohľadom československej astronómie. 
Dosiahli sa ním aj významné výsledky európskeho, ba až svetového 
významu. Dr. Šternberk pomocou neho ako prvý v Európe 18. a 21. marca 
1930 určil fotograficky polohu novoobjavenej planéty Pluto

1
. Boli to prvé 

merania polohy fotografickou cestou v Československu a získané výsledky 
patrili k najpresnejším na svete.  
Po desiatich rokoch astronomickej práce s ďalekohľadom však hrozilo, že ho 
česko-slovenský astronómovia stratia. Po napätých mesiacoch sa schyľovalo 
k Viedenskej arbitráži, ktorej výsledkom bola strata južných území 
Slovenska, spolu so Starou Ďalou. Bolo preto veľmi dôležité zachrániť celé 
vybavenie a inventár observatória. V druhej polovici októbra sa za veľmi 
dramatických udalostí pristúpilo k evakuácii. Demontáž ďalekohľadu trvala 
iba niekoľko hodín. Pri evakuácii aktívne pomáhala aj armáda. Všetko 
vybavenie malo byť odvezené do Čiech do observatória v Ondřejove, ale 
nakoniec sa o záchranu prístrojov prihlásilo mesto Prešov. Písomne aj 
telefonicky žiadali Ministerstvo školstva a národnej osvety o prevezenie 
vybavenia observatória do prešovskej hvezdárne. Vedenie mesta vyhovelo aj 
požiadavke ministerstva o zaplatenie samotného prevozu prístrojov. 
Počas prebiehajúcej evakuácie 13. 10. 1938 tak prišla žiadosť z Ministerstva 
školstva a národnej osvety o presmerovanie presunu prístrojov do Prešova 
namiesto do Prahy. Výsledkom týchto udalostí bolo, že časť materiálu sa 
dostala do Ondřejova, išlo hlavne o spektrohelioskop. Veľký ďalekohľad sa 
dostal do Prešova. Vysvetlenia sú rôzne, ale najpravdepodobnejšie je, že na 
osobné naliehanie zo strany starostu mesta a majiteľa hvezdárne v Prešove 
Dr. Alexeja Duchoňa sa ďalekohľad nakoniec dostal do Prešova. Pred 
plánovanou inštaláciou však nastali problémy, pretože ďalekohľad bol 
priveľký na vybudovanú kupolu vodárenskej veže prešovskej hvezdárne. 
Priemer kupoly 4,5 m bol nedostatočný, bolo potrebných  aspoň 7 m. Tak sa 
napokon mesto rozhodlo postaviť novú hvezdáreň, ale tento zámer sa 
nezrealizoval. Projekt nakoniec stroskotal na nedostatku financií mesta.  
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Po nezrealizovaní projektu stavby štátnej hvezdárne v Prešove sa 
Ministerstvo školstva a národnej osvety rozhodlo postaviť astronomické 
observatórium na Skalnatom Plese, vo Vysokých Tatrách. Projekt stavby 
observatória viedol klimatológ a astronóm Dr. Antonín Bečvář. Na jar 1941 
sa v nadmorskej výške 1783 m začala výstavba štátneho observatória a už 
koncom roka 1943 bola úspešne dokončená. Súbežne počas stavby sa 
zahájila aj inštalácia ďalekohľadu. Bez úplnej dokumentácie a v ťažkých 
podmienkach sa to jednému mechanikovi a doktorovi Bečvářovi podarilo. Už 
16. októbra 1944 sa s ďalekohľadom spravila prvá fotografická snímka.  
 

  
Obr. 7 Antonín Bečvář Obr. 8 Observatórium na Skalnatom Plese 

 
Koncom vojny však ďalekohľadu hrozilo nebezpečenstvo. 21. januára 1945 
prišli na Skalnaté Pleso nemeckí vojaci s rozkazom demontovať ďalekohľad  
a zničiť astronomické zariadenie observatória. Príkaz sa im našťastie 
nepodarilo splniť, v čom veľkú úlohu zohral riaditeľ observatória doktor 
Bečvář. Rozobrať niekoľko tonový prístroj za jeden deň bolo nemožné  
a nakoniec ani optiku sa im nedarilo vybrať, pretože astronomické prístroje 
veľmi nepoznali. Nebezpečenstvo sa zdalo zažehnané, ale nebolo to tak.  
V noci z 26. na 27. januára sa nemeckí vojaci znovu pokúsili splniť rozkaz. 
Zabránili im v tom však pracovníci lanovky, ktorí ich odmietli vyviezť hore. 
Veľkou výhodou sa v tomto smere ukázalo, že strojovňa lanovky bola hore 
na plese. Preto Nemcom neostávalo nič iné, len ísť pešo, čo sa pre 
nedostatok času a zlé počasie nepodarilo. Z pomsty vyhodili do vzduchu 
dolnú stanicu lanovky, zničili prvý stožiar a prerušili aj prívod elektrickej 
energie. Činnosť observatória sa tak obnovila až po pol roku, 19. júla 1945. 
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Staroďalský ďalekohľad na Skalnatom Plese slúžil dlhých 33 rokov, až ho 
napokon v roku 1977 rozobrali a nahradili novším. V rokoch 1980 – 1988 
prešiel celkovou rekonštrukciou a bol poslaný Katedre astronómie MFF 
Univerzity Komenského v Bratislave. Po ďalšom modernizovaní bol nakoniec 
v roku 1994 inštalovaný na astronomickom a geofyzikálnom observatóriu  
v Modre – Pieskoch.  
 

 
Obr. 9 Astronomické a geofyzikálne observatórium v Modre – Pieskoch 

 
Staroďalský spektrohelioskop 
Najvýznamnejším astronomickým prístrojom, ktorý sa evakuoval do 
Ondřejova po Viedenskej arbitráži bol spektrohelioskop2 ‒ horizontálny 
slnečný ďalekohľad. Na stavbe tohto prístroja sa významne podieľala 
astrofyzička Bohumila Nováková-Bednářová. Počas Druhej svetovej vojny  
a najmä po vojne sa stal jedným z najdôležitejších prístrojov pozorovania 
dynamiky slnečnej atmosféry a procesov v nej prebiehajúcich. Ide najmä  
o slnečné erupcie, ktoré priamo súvisia s rádiovým žiarením Slnka a šírením 
rádiových vĺn v zemskej atmosfére. Súčasťou spektrohelioskopického 
pozorovania boli aj ďalšie prístroje, ako spektrograf a rádioteleskop. 
Výstavbou modernejšieho spektrografu a následne spektrohelioskopu sa 
pôvodný prístroj v roku 1969 vracia späť do Hurbanova, kde sa v menšej 
miere používa dodnes.  
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Obr. 10 Spektrohelioskop Obr. 11 Pozorovacia miestnosť 

spektrohelioskopu 

 
V blízkej budúcnosti je plánované zaevidovať prístroj ako technickú 
pamiatku Múzea Mikuláša Thegeho Konkolyho v Hurbanove.  
 
 
Poznámky: 
1
 Planétu Pluto objavil americký astronóm Clyde Tombaugh 18. februára 1930. 

2
 Prístroj vynašiel americký astronóm George Ellery Hale v  roku 1924. 
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