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Deklarácia závislosti
alebo ako môžeme prispieť k záchrane Zeme

S obavou o zachovanie evolučnej perspektívy ľudstva vyjadruje prof. Josef Šmajs z Ekonomicko-správnej fakulty Masarykovej 
univerzity v Brne a kolektív jeho spolupracovníkov, ktorí sú autormi dokumentu s názvom „Deklarace závislosti na Zemi“, vážne 
znepokojenie nad tým, ako súčasná globalizujúca sa kultúra (civilizácia) svojou expanziou ničí Zem a predpoklady na život budúcich 
generácií. Autori považujú za preukázané, že Zem človeku nepatrí a že človek nie je prírode nadradený. Ďalej uvádzame citáciu textu 
prof. J. Šmajsa k danej téme.

„Napriek tomu naša kultúra dnes nezvratne ničí veľkolepé, miliardy 
rokov sa formujúce dielo prirodzenej pozemskej evolúcie, vyčerpá-
va neobnoviteľný prírodný kapitál Zeme, zabíja milióny rokov staré 
živé organizmy, rozsiahle ekosystémy a potláča rozptýlené zvyšky 
biosféry. Likviduje prírodné podmienky, ktoré stáli pri zrode človeka 
a s ktorými sme stále doteraz biologicky zjednotení. Je načase pre-
stať s krátkozrakým samoľúbym obdivom všetkého ľudského a kul-
túrneho a naopak šíriť obdiv a pokoru pred fascinujúcou komplex-
nosťou biosféry, ktorá je jediným možným hostiteľským systémom 
kultúry. Vykorisťovateľský prístup k Zemi, ktorý bol kedysi užitočný 
pre rýchlu expanziu lokálnych kultúr v zdravej biosfére, musíme 
v ére globalizovanej kultúry korigovať. Žiadny biologický druh, 
ani ten náš, nemá schopnosť riadiť sám seba. Kolískou,  domovom 
aj hrobom človeka je biosféra, ktorej sa aj kultúra musí podria-
diť. Pri dnešnom stave vedeckého poznania dokážeme vierohodne 
 rekonštruovať vývoj vesmíru a v čase od veľkého tresku až po dne-
šok objasniť vznik a vývoj Zeme a života, vrátane evolúcie ľudského 
druhu. Rovnako vierohodne si vieme predstaviť ľudskú perspektívu 
na zdravej a kultúrou ďalej nepoškodzovanej Zemi. Ak však neukon-
číme konflikt protiprírodnej kultúry na Zemi, bude sa obývateľnosť 
našej planéty zhoršovať a celý ľudský druh môže vlastnou vinou 

predčasne vyhynúť. Centrálnym motívom všeobecných intelektuál-
nych úvah, ktorým bol v antike údiv, v stredoveku pokora a v novo-
veku pochybnosť, sa dnes stáva starosť o prežitie. Nové evolučne 
ontologické pochopenie sveta nás preto vyzýva uznať nepodmieneč-
nú hodnotu prírody a od prírody závislú, iba inštrumentálnu hodno-
tu kultúry. Filozofia, veda, umenie a vzdelávacie systémy poučené 
negatívnou skúsenosťou z doterajšej expanzie spotrebnej technickej 
civilizácie musia včas varovať pred nebezpečenstvom ničivého sa-
mopohybu protiprírodnej kultúry, pred  ľahostajnosťou a oneskoru-
júcou sa schopnosťou ľudstva chápať svet s ohľadom na vlastnú 
budúcnosť.“

Na formulácii textu sa spolu s prof. J. Šmajsom podieľali aj Antoním 
Bajaja, Bohuslav Binka, Petr Blahut, Milena Fucimanová, František 
Houdek, Vladimír Choluj, Petr Jemelka, Ivan Klíma, Aleš Máchal, 
Vratislav Moudr, Augustín Rosa, Jiří Sedlák, Jan Šmarda, Gerlinda 
Šmausová, Pavel Trpák, Marek Timko a Emil Višňovský.

Celé znenie „Deklarace závislosti“ si môžete prečítať v online 
 vydaní ATP Journalu č. 11/2011 na www.atpjournal.sk.
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Nová komunikačná brána umožňuje pripojiť zariadenia CAN k priemyselným sieťam

Spoločnosť HMS Industrial Networks uviedla na trh novú komu-
nikačnú bránu Anybus® Communicator CAN™, ktorá umožňuje 
 komunikáciu medzi priemyselnými zariadeniami s rozhraním 
CAN a priemyselnými komunikačnymi sieťami ako sú Profibus, 
Profinet, DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT alebo CANopen.

Úlohou brány Anybus Communicator CAN je umožniť výmenu 
dát medzi subsieťami pracujúcimi s CAN a sieťami vyššej úrovne, 
využívajúcimi prevádzkové priemyselné zbernice alebo ethernet. 
Dovoľuje začleniť do vysokorýchlostných sietí priemyselných 
zberníc alebo ethernetu automatizačných zariadení s pomalším 

rozhraním CAN bez akýchkoľvek obmedzení na strane rýchlejšej 
siete.

Okamžitá konektivita pre mnoho typov zariadení

V súčasnej dobe majú rôzne zariadenia, ako sú pohony, snímače, 
akčné členy, jednotky HMI, čítačky čiarových kódov alebo RFID, 
vážiace zariadenia, atď., svoje vlastné proprietárne protokoly.

Anybus Communicator umožňuje komunikáciu medzi týmito 
zariadeniami a sieťami vyššej úrovne, ako sú Profibus, Profinet, 
DeviceNet, EtherNet/IP, EtherCAT alebo CANopen. „Pri návr-

hu tohto komunikačného modulu sme široko 
 využívali skúsenosti používateľov,“ hovorí Martin 
Falkman, vedúci sekcie komunikačných brán 
v společnosti HMS. „Modul je možné konfigurovať 
pomocou nástroja Anybus Configuration Manager, 
čo znamená, že používateľ môže pomocou grafic-
kého rozhrania jednoducho a rýchlo, bez znalosti 
programovania, vytvoriť potrebný konvertor pre 
komunikačný protokol. Zariadenie veľmi ocenia 
najmä integrátori systémov, ktorým umožní jed-
noducho začleniť zariadenia s CAN do vyšších 
komunikačných sietí,“ dodáva Falkman.

Ethernetový prepínač s dvoma portami

Pri väčšine ethernetových verzií komunikátorov 
CAN je súčasťou dvojportový prepínač (switch), 
umožňujúcí zapojenie do zbernicovej topológie 
bez nutnosti používať externý prepínač. Latencia 
signálov pri prechode bránou je do piatich mili-
sekúnd. Na zariadenie je poskytovaná trojročná 
záruka.
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