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hlavními tématy podzimního vydání 
časopisu VISIONS, které držíte v rukou, 
jsou otázky, které pravděpodobně zajímají 
úplně každého – umělá inteligence 
a kybernetická bezpečnost. Zatímco 
někteří možná vyhledávají tato témata pro 
samo napětí a vzrušení, které je s nimi 
spojené – podobně jako když sledujeme 
sci-fi filmy –, pro nás v Siemens jsou velmi 
důležitá v souvislosti v podstatě se vším, 
co děláme.
Umělá inteligence či strojové učení patří 
mezi klíčové technologie Průmyslu 4.0 
a z hlediska předpokládaného budoucího 
ekonomického rozvoje zaujímají 
na pomyslném žebříčku první příčky. 
Prognostici říkají, že ekonomiky, které 
budou schopny plně využít možnosti, 
které nabízejí, dostanou do rukou 
nástroj vedoucí k prosperitě, srovnatelný 
s ropou v 70. letech minulého století. 
Tím, co bude generovat zisk, ale nebude 
umělá inteligence sama o sobě. Budou 
to inteligentní systémy a zařízení, 
které se budou schopny učit. A tady se 
dostáváme k Siemens, který jako přední 
světový výrobce a dodavatel špičkových 
technologií nemůže tento nevyhnutelný 
trend opominout. Když vybavíme naše 
vlastní produkty inteligencí, získáme tím 
nejen my, ale především naši zákazníci. 

A to je pro nás nejvyšší prioritou.
Podobně je tomu i v otázce kybernetické 
bezpečnosti. Poněvadž Siemens sám stojí 
současně na pozici výrobce i dodavatele, 
musí být schopen dobře ochránit nejen 
sám sebe, ale i systémy svých zákazníků. 
Proto je i kybernetická bezpečnost jedním 
z hlavních témat, kterému se intenzivně 
věnujeme. Důkazem toho je i to, že 
Siemens v letošním roce inicioval chartu 
o kybernetické bezpečnosti. V únoru 
t. r. jsme ji podepsali na Mnichovské 
bezpečností konferenci spolu s osmi 
dalšími partnery a vyzýváme v ní 
ke stanovení závazných pravidel 
a standardů pro zlepšení důvěry 
v kyberbezpečnost a další pokrok v oblasti 
digitalizace. Jak zdůrazňuje i generální 

ředitel a předseda představenstva 
koncernu Siemens Joe Kaeser, důvěra 
lidí v ochranu dat a propojených systémů 
je základním předpokladem úspěšné 
digitální transformace. A tam, kde v tvorbě 
příslušné legislativy selhávají vlády 
i příslušné státní organizace, se musejí 
chopit aktivity samy firmy, které nejlépe 
vědí, jak moc důležité je tyto otázky 
vyřešit co nejdříve a co nejlépe.
Velmi zřetelně se tato problematika 
promítá do oblasti chytrých měst, které 
se v Siemens rovněž intenzivně věnujeme 
a stejně tak i na stránkách našeho 
časopisu. Pokud mají digitální technologie 
v chytrých městech plnit svou hlavní 
funkci, tedy zlepšovat život jeho obyvatel, 
tito obyvatelé jim musejí věřit a aktivně je 
využívat. Jinak se jejich potenciál využije 
jen částečně, a to určitě nikdo nechceme. 
O tom, jak digitální technologie přispívají 
ke zlepšení kvality života ve městech, 
včetně konkrétních příkladů, jak chytré 
technologie mění stávající městské 
infrastruktury, si rovněž můžete přečíst 
právě v tomto vydání.
Milí čtenáři, přeji vám ještě hodně 
sluncem zalitých podzimních dní 
i klidnou zimu a budu se těšit na další 
setkání s vámi na jaře u příštího vydání 
našeho časopisu.   

Eduard Palíšek
Generální ředitel 

Siemens Česká republika 

Editorial
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Kdo vládne světu  
internetu věcí?
Každoročně zveřejňovaný IoT ONE 500 Index 

představuje společnosti, které mají největší vliv 

na ekosystém internetu věcí (IoT). Sestavuje jej 

americká analytická společnost IoT ONE na základě 

hodnocení více než 2 000 poskytovatelů řešení IoT.

Samostatně hodnocená divize 
Siemens Digital Factory dosáhla 
na páté místo, hodnotitelé ocenili 

mj. komplexní portfolio bezproblémově 
integrovaného hardwaru, softwaru 

i služeb s cílem podporovat výrobní 
společnosti po celém světě při zvyšování 
flexibility a efektivity jejich výrobních 
procesů a zkracování času při uvádění 
jejich výrobků na trh. 
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Novinky

Hořáky inspirované stromy

Emodži ve světě průmyslu

Létající taxi

Od roku 2016 spolupracuje 
společnost Siemens s Airbusem 
na vývoji hybridního elektrického 

propulzního systému pro leteckou 
dopravu. Jedním z prvních letounů 
vybavených touto technologií je 
CityAirbus – městské taxi budoucnosti.
CityAirbus by se měl již za několik 
let prohánět jako železný pták nad 
přeplněnými ulicemi velkých měst 
a rychle a spolehlivě přepravovat 
pasažéry například na letiště, vlaková 

nádraží apod. Je konstruován tak, aby 
dokázal najednou pojmout až čtyři 
cestující. V první fázi provozu bude 
létat s pilotem na palubě, později by měl 
přejít do plně autonomního režimu. Jeho 
hlavní předností by měla být rychlost, 
poněvadž dokáže zrychlit až na 120 km/h 
a nezpomalí ho žádná dopravní zácpa ani 
uzavírky, ke kterým ve velkých městech 
běžně dochází. Velkou devizou jsou 
i nízké provozní náklady, a především 
pak bezemisní provoz.

Všechno je inspirováno 
stromy. Stačí se jen pořádně 
dívat. Struktura větví stromů 

obsahuje transportní systém, který 
zajišťuje optimalizovaný cyklus živin. 
Podobně to funguje i v plicích, krevním 
řečišti nebo v kořenech rostlin. Tento 
přirozený princip podnítil výzkumníky 
ze společnosti Siemens k tomu, aby 
vypracovali studii nového designu 
hořákových hrotů, které se používají 
v elektrárnách a v energetických 
procesních technologiích, kde se 
převádějí tuhá nebo kapalná paliva či 
biomasa na palivové plyny. První kovová 

hlavice hořáku byla vyrobena s pomocí 
technologie 3D tisku již v roce 2014. 
Dnes, díky dvěma novým výrobním 
technologiím, „generativnímu navrhování“ 
a 3D tisku, je tento přístup na pokraji 
revoluce, která by jednou mohla proměnit 
průmyslová odvětví, jako je výroba 
automobilů a letadel. Do simulačního 
programu se zadají počáteční návrhy 
a vloží se do něj podmínky, které mají 
být splněny. Na konci celého procesu pak 
vznikne optimalizovaný design. V tomto 
případě bylo hlavním cílem, aby se hořák 
nepřehříval. Jedná se vlastně o zrychlenou 
evoluci, na jejímž konci je dokonalý tvar.

Funguje stroj dobře? Na displeji 
se zobrazí usmívající se smajlík. 
Spustil se alarm? Z usměváčka se 

stal mračoun. Tak bude v budoucnu 
vypadat uživatelsky přátelská 
aplikace pro chytré telefony 
určená pro sledování funkce 
strojů a výrobních systémů, 
kterou vyvíjí společnost Siemens 
Corporate Technology spolu s Technickou 
univerzitou v Mnichově. Prototyp této 
aplikace dostal název SIEMoji a využívá 

jak rozšířenou realitu, tak i průmyslový 
internet věcí. Téměř každý dnes chodí 
s mobilem v ruce. Představa je následující: 

zaměstnanec vstoupí do výrobní 
haly a aplikace, kterou má 
nainstalovanou na svém chytrém 
telefonu, si sama okamžitě vyhledá 
místní IIoT síť a připojí se k ní. 

Zaměstnanec poté namíří kameru 
zabudovanou v telefonu na zvolený systém. 
Software si sám načte všechna IoT zařízení 

– například čerpadla, motory nebo čidla – 

a identifikuje je na základě QR kódů nebo 
například pomocí LED. Poté si stáhne 
příslušná data a vyhodnotí je. Výsledek 
analýzy se pak zobrazuje přímo na displeji 
telefonu – emodži se směje, zařízení funguje 
perfektně; pokud je potřeba nějaký servisní 
zásah či změna nastavení, koutky úst 
poklesnou. Zamračený emodži však nemusí 
znamenat jen poruchu, ale také například 
neúměrně velkou aktuální spotřebu energie. 
A pokud se emodži tváří zděšeně, znamená 
to že dané zařízení nefunguje vůbec.
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Plovoucí elektrárny

Z 3D tiskárny sjíždí Stříbrný bandita

Volná kolej pro železniční internet

Společnost Siemens je první 
společností na světě, která uvedla 
na železnici do provozu digitální 

blokovací systém. Od Německého 
drážního úřadu již pro něj získala 
i oficiální povolení. Nová technologie 
Trackguard Sinet odděluje procesy 
přenosu informací a napájení. Digitální 
blokovací systém rovněž umožňuje zbavit 
se tisíců tun kabelů a zvýšit efektivitu 
železniční dopravy. Blokovací systém 
a venkovní zařízení si nyní na vlakovém 

nádraží Annaberg-Buchholz Süd v Sasku 
vyměňují data prostřednictvím sítě 
ethernet. „Železniční internet“ tak 
dostal zelenou. Nejtěžším úkolem 
tohoto projektu bylo zajistit vysoký 
bezpečnostní standard požadovaný 
největším německým železničním 
dopravcem, společností Deutsche Bahn, 
pro infrastrukturní technologie. Řídicí 
zařízení jsou sama o sobě bezpečná 
a jsou blokovacím systémem průběžně 
monitorována. Digitální blokovací 

systém se nyní úspěšně provozuje již 
několik měsíců. Podle odhadů Deutsche 
Bahn lze s Trackguard Sinet ve srovnání 
s konvenčními technologiemi dosáhnout 
úspor 25 až 30 %.

Elektrárny by se mohly přesunout 
na moře. Že to není možné?  
Start-up společnosti Siemens 

SeaFloat věří, že ano. První by, podle 
nich, mohla začít fungovat již okolo roku 
2020. Základní myšlenka odborníků ze 
SeaFloat je jednoduchá: elektrárny by se 
měly stavět na lodích nebo na plovoucích 
plošinách, a ne na souši. To by mělo 
přinést řadu výhod. Provozovatelé 
elektráren ušetří cenný stavební 
prostor a nebudou muset dopravovat 
jednotlivé komponenty po silnicích, 

protože bude možné elektrárny 
kompletně smontovat v loděnici a pak 
je na plovoucích základech s pomocí 
remorkérů odtáhnout po moři nebo 
po řekách až do místa určení. Díky tomu 
by mohly elektrárny začít elektřinou 
rychle zásobovat vzdálené pobřeží 
například po zemětřesení nebo tsunami. 
Mohly by také kompenzovat výpadek 
staré elektrárny. V okamžiku, kdy by 
elektrárny dosloužily nebo již nebyly 
na daném místě potřeba, jednoduše  
by se odtáhly jinam.

Představte si, že si sami s pomocí 
aplikace navrhnete svůj sportovní 
vůz a jediným stisknutím 

tlačítka ho odešlete do výroby. Sami 
si na obrazovce navrhnete karoserii, 
podvozek nebo interiér automobilu. I když 
se zatím stále jedná jen o představu, 
zakladatelé kalifornského start-upu 
ji již testují. S pomocí softwaru od spole-
čnosti Siemens chtějí dosáhnout toho, 
aby se tento futuristický scénář stal 
v následujících letech realitou.
Na Goodwoodském festivalu rychlosti 
v západním Sussexu společnost Hackrod 
představila ve stanu Siemens Future  

Lab studii proveditelnosti s názvem  
„La Bandita“. Jedná se o speedster 
vyrobený z uhlíku a hliníku, který využívá 
nejmodernější výrobní technologie, jako 
je tisk na zakázku. Forma byla nejdříve 
navržena ve virtuálním prostoru, a až 
poté se začal vytvářet optimalizovaný 
rámec vozidla s využitím inteligentních 
návrhových programů ze softwaru 
společnosti Siemens pro správu životního 
cyklu výrobku (PLM). Speedster je nyní 
realizován vrstva po vrstvě v 3D tiskárně 
o velikosti garáže. Výrobu řídí přesný 
produkční software. Prototyp měl být 
dokončen začátkem letošního podzimu.
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Umělá inteligence: 
v budoucnosti  
to bez ní nepůjde

Technologické inovace jsou tím, co pohání ekonomický růst, již více než 250 let. 

Hlavními impulzy pro vznik zcela nových inovací, příležitostí i obchodních modelů 

byly v minulosti například parní stroj, vynález elektřiny nebo spalovací motor.  

Říká se, že umělá inteligence, či spíše strojové učení (machine learning) jsou 

analogií těchto vynálezů dnešní doby. Kdo toto nepochopí a promarní příležitosti, 

které nabízejí, mine se s dobou, která nezvratně přichází.

text  Andrea Cejnarová   |   foto  Siemens

Umělá inteligence 
Zatím nejlepší definici vytvořil 

Marvin Minsky v roce 1967: „Umělá 

inteligence je věda o vytváření strojů 

nebo systémů, které budou při 

řešení určitého úkolu užívat takového 

postupu, který, kdyby ho dělal člověk, 

bychom považovali za projev jeho 

inteligence.“

Strojové učení

Strojové učení je podoblastí umělé 

inteligence, zabývající se algoritmy 

a technikami, které umožňují 

počítačovému systému „učit se“. 

Učením v daném kontextu rozumíme 

takovou změnu vnitřního stavu 

systému, která zefektivní schopnost 

přizpůsobit se změnám okolního 

prostředí (Wikipedia).



Proč se vlastně od umělé inteligence 
(AI) tolik očekává? Podle Erika 
Brynjolfssona, ředitele Iniciativy 

digitální ekonomiky a řádného profesora 
na IMT, jsou k tomu dva důvody. Zaprvé, 
my lidé víme víc, než umíme říct. 
Neumíme například vysvětlit, jak to či 
ono vlastně děláme – jak rozeznáváme 
tváře lidí, proč jsme se rozhodli právě 
k tomu chytrému tahu ve staré asijské hře 
go apod. Před objevem strojového učení 
(ML) tato neschopnost zformulovat své 
vlastní znalosti a schopnosti znamenala, 
že jsme nebyli schopni mnoho úkolů 
zautomatizovat. To už dnes tedy můžeme.
Za druhé, říká Brynjolfsson, systémy 
vybavené strojovým učením jsou výteční 
žáci. Jsou schopny dosáhnout nadlidských 
výsledků v širokém spektru aktivit, 
včetně odhalování podvodů a diagnostiky 
nemocí. Zapojení těchto dokonalých 

„žáků“ do světových ekonomik bude mít 
nedozírný dopad.
Na druhou stranu ale AI, stejně jako další 
nové technologie, doprovází i mnoho 
nerealistických očekávání. AI se také 
bohužel stává úspěšným marketingovým 
heslem, které přitahuje nejen pozornost, 
ale i peníze. Nálepka „AI-powered“ 
nemusí nutně znamenat, že je dané 
zařízení „chytřejší“ a „efektivnější“, ale 
mohla tam být připevněna pouze z čistě 
pragmatického důvodu – aby usnadnila 
cestu k dotacím.

Co už AI umí dobře 
Největšího pokroku bylo dosud dosaženo 
ve dvou širokých oblastech – vnímání 
(percepce) a poznávání (kognitivní 
činnosti). V rámci první z těchto 
dvou kategorií bylo dosaženo velkého 
praktického pokroku v rozpoznávání 
hlasu. I když má současný stav 
k dokonalosti ještě hodně daleko, miliony 
lidí po celém světě s touto funkcionalitou 
již běžně pracují. Vzpomeňme Siri, Alexu, 
asistenta od Google, hlasové ovládání 
strojů apod. V současné době již AI umí 
přepsat diktovaný text přibližně třikrát 
rychleji než člověk a její chybovost klesla 
za poslední dva roky z 8,5 % na necelých 5. 
Stejně tak se dramaticky vylepšilo 
rozpoznávání obrazů. Zatímco v roce 2010 

nejlepší zařízení vybavená AI chybovala 
v identifikaci obrazů v 30 % případů, 
v roce 2016 klesla chybovost pod 4 %. 
Není proto divu, že se nejrůznější aplikace 
tohoto typu šíří do světa doslova jako 
lavina a v některých oborech již začínají 
plně nahrazovat člověka. 
Pozadu ale nezůstávají ani kognitivní 
funkce a řešení problémů. Stroje už 
dokonce dokázaly porazit nejlepší 
hráče v pokeru a v go. Že se to stane, 
předpověděl již v roce 1957 ekonom 
Herbert Simon. Zmýlil se ale ve svém 
časovém odhadu. Odhadoval, že k tomu 
dojde v průběhu následujících 10 let. 
Ve skutečnosti k tomu ale bylo zapotřebí 
let 40. Mýlil se i odborník na kognitivní 
vědy Marvin Minsky, 
který v roce 1967 
řekl, že pouhá jedna 
generace bude 
stačit k tomu, aby 
byly od základů 
vyřešeny všechny 
problémy související 
s vytvořením umělé 
inteligence. Není 
divu, že takto fatální 
neodhadnutí situace 
vneslo do oboru 
velkou dávku 
skepticismu.
Umělá inteligence, přesněji strojové 
učení, ale slaví úspěchy i na mnoha 
jiných polích. Společnost Google 
například dokázala vylepšit s využitím 
ML efektivitu chlazení svých datových 
center o celých 15 %, což nedokázal 
žádný z expertních týmů. ML začíná 
pronikat i do finančnictví. Desítky 
společností se nechávají vést umělou 
inteligencí při obchodování na Wall Street. 
Amazon využívá ML systémy, aby radily 
zákazníkům, jaké produkty si koupit. 
A podobných příkladů bychom mohli 
uvést bezpočet.

Úspěchy velké, použitelnost malá     
I když jsou úspěchy a pokrok dosažené 
s ML obrovské, použitelnost těchto 
systémů je stále malá, přesněji, úzce 
zaměřená. Uveďme konkrétní příklad: 
I když je AI bezpečně schopna, díky 

využívání rozsáhlé databáze ImageNet, 
rozpoznávat obrovské množství fotografií, 
jakmile se setká s neupravenou fotografií, 
která je rozostřená, vyfocená za špatných 
světelných podmínek a focený objekt 
je třeba zaměřen ze špatného úhlu, AI 
selhává. Podobně, i když je AI schopná 
překládat mezi jednotlivými jazyky, 
význam jednotlivých slov vůbec nechápe. 
Obecné inteligenci, která by zvládala to, 
co děláme my lidé jaksi „samozřejmě“, 
jsme ještě na míle vzdáleni.

Druhý věk strojů     
Mezi strojovým učením a počítači je 
zcela zásadní rozdíl: zatímco počítače 
se explicitně programují s jasně 

definovaným cílem, 
jakou činnost mají 
vykonávat, stroje 
vybavené AI se učí 
prostřednictvím 
příkladů. To je něco 
úplně jiného, než 
co se praktikovalo 
posledních 50 let. 
Úspěch IT specialistů 
se posuzoval podle 
toho, nakolik byli 
úspěšní v kodifikaci 
existujících znalostí 
a postupů a v jejich 

vestavbě do strojů. Samo kódování 
pak znamená bolestivý proces převodu 
znalostí člověka do formy, která je 
srozumitelná pro stroje. Tento postup 
má ale velkou slabinu: není možné 
sepsat kódované přesné instrukce ani 
pro tak přirozené věci, jako je například 
jízda na kole. Tuto skutečnost vystihuje 
Polanyiho paradox z roku 1964, který 
zásadně omezuje jednak to, co si 
dokážeme vzájemně sdělit, ale současně 
stanovuje i zásadní omezení pro naši 
schopnost obdařit stroje inteligencí.
Ve druhé vlně tzv. druhého věku strojů, jak 
ho nazvali autoři stejnojmenné knihy Erik 
Brynjolfsson a Andrew McAfee, strojové 
učení tyto limity překonává. Stroje, které 
postavili lidé, se učí prostřednictvím 
příkladů a umějí využívat strukturovanou 
zpětnou vazbu, která jim pomáhá řešit 
vlastní problémy. 
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Základem tohoto budoucího 
růstu jsou data. Hodnota dat 
pro podnikání a pracovní 

prostředí bude srovnatelná s hodnotou 
ropy v sedmdesátých letech. Data jsou 
základním materiálem pro strojové 
učení: čím více dat program zpracovává, 
tím přesněji může plnit zadané úkoly – 
například detekovat chyby, předpovídat 
poruchy, rozpoznávat řeč nebo snímky 
apod.

Klíčové aplikace strojového učení 
V budoucnu se roboty, které se učí pomocí 
AI vykonávat jednoduché úkony, budou 
využívat tak, aby pomáhaly lidem 
v továrnách, skladech, nemocnicích 
a v pečovatelských domech. Programy, 
které dělají samostatná rozhodnutí, 
budou brzy schopny zvládnout 
jednoduché administrativní činnosti, 
jako je archivace a korespondence, které 
jsou založeny na standardizovaných 
postupech. Propojená elektronická 
mobilita, ve které si autonomní vozidla 
sama vzájemně koordinují svůj provoz, 
aby optimalizovala tok dopravy, mohou 
chránit megapole před kolapsem 
dopravy a pomoci tomu, aby v nich 
byl život lepší. Odborníci vidí obrovské 
přínosy v lékařských diagnostických 
systémech, které budou vyškoleny tak, 
aby odhalovaly anomálie a poskytovaly 
úvodní interpretace. 

Umělá inteligence

Data cennější než ropa

Odborníci se domnívají, že technologie AI přinášejí změnu paradigmatu 

v ekonomice. Není to ani kapitál, ani pracovní síla, které budou klíčovými faktory 

ekonomického růstu, ale to, jak průmyslové národy dokážou využít příležitosti, 

které otevírají technologie založené na umělé inteligenci. 

text  Andrea Cejnarová   |   foto  Siemens
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Optimalizace plánovaní 
dopravních tras
Současné dostupné technologie 
již umožňují přepravním 
společnostem optimalizovat 
dopravní trasy a vylepšovat 
dopravní navigaci. AI, která se 
dokáže učit metodou „pokus-
omyl“, může tato řešení ještě 
zefektivnit a sama rozhodovat, 
jestli např. upřednostnit čas, 
anebo ušetřit za palivo. Tuto 
metodu lze úspěšně aplikovat 
na projektové plánování – 
využívá se velkého počtu 
kombinací a alternativ získaných 
z podobných projektů.

Předpovídání medicínských 
výsledků testů
Farmaceutický průmysl investuje 
nemalé prostředky do R & D v oblasti 
prediktivních AI řešení, které se jim 
mnohonásobně vracejí v dlouhodobém 
plánu v ušetřených nákladech 
na testování léčiv, poněvadž výsledky 
testů jsou předpovídány dopředu. Stejné 
postupy lze aplikovat i na předpovídání 
a řízení rizik, proveditelnost jednotlivých 
řešení (např. konstrukčních) apod.

Optimalizace maloobchodního 
dodavatelského řetězce 
AI má schopnost výrazně snížit výrobní prostoje, 
zamezit přezásobení a naopak předejít situaci, 
že něco bude chybět, umí předvídat události 
v dopravě apod. Tím lze dosáhnout skutečně 
impozantních výsledků z hlediska nákladového, 
šetření energií nebo zrychlení dodání výrobku 
na trh. Tyto získané dovednosti lze použít také 
např. pro simulaci budoucích výrobních toků.

Strojové učení v robotice 
Kromě naprogramovaných robotů se začínají čím dál tím více uplatňovat 
roboty se schopností strojového učení, které jsou schopny učit se ze 
simulací a do jisté míry se v některých situacích i autonomně rozhodovat.

Strojové učení  
v lékařské diagnostice
V medicíně mají metody 
strojového učení obrovský 
potenciál především 
v analýze radiologických 
snímků, kde mohou 
významně pomoci při 
rozpoznávání známých 
markerů značících 
nějakou patologii. Stejné 
techniky lze využít i např. 
ve strojírenství k detekci 
opotřebení materiálů apod.

AI



Rolf Heuer, dřívější ředitel CERN 
a do dubna 2018 dlouholetý 
prezident Německé fyzikální 

společnosti (DPG), je přesvědčen, že 
nám chytré stroje mohou pomáhat – 
ve výzkumu, v průmyslu i v každodenním 
životě. V rozhovoru pro časopis Pictures 
of the future vysvětluje, proč stále 
potřebujeme také inteligentní lidi.

Umělá inteligence je pojem, který 
vzbuzuje naději a vyvolává zájem.  
Co znamená pro vás jako fyzika?
Umělá inteligence dříve jednoduše 
znamenala inteligentní software – 
neuronové sítě, které se trvale zlepšovaly 
ve schopnosti rozpoznávat vzory, a to 
díky rostoucímu objemu dat, kterými je 
zásobovali lidé. Software byl napsaný 
tak, aby mohl s pomocí lidí sám sebe 
trvale vylepšovat. Na první pohled je to 
stejné i dnes, na ten druhý se ale ukazují 
rozdíly: lidé zásobují software obrovským 
množstvím dat a píšou ho už rovnou tak, 
aby byl natolik inteligentní, že se dokáže 
těmito daty probírat a sám vybírat pouze 
ty kombinace, které lidi potřebují.

Máte příklad?
Vezměme si řídicí systém urychlovače 
částic v CERNu. Je vybaven miliony čidel, 
které monitorují správné fungování všeho. 
Otázkou už ale není, co dělá to či ono 
konkrétní čidlo, ale spíše to, jaká situace 
vzniká. S inteligentním softwarem, který 
kombinuje znalosti získané ze všech 
senzorů, lze například rozhodnout, že 
se výsledek některého senzoru bude 
ignorovat, poněvadž není pro danou 
situaci relevantní. Avšak, pokud 
i sousední senzor ukáže stejnou odchylku, 

která nezapadá do našich představ, 
program musí být natolik inteligentní,  
aby sám rozhodl, že se jedná o něco 
důležitého a je potřeba začít jednat. 

Takže lidé už přestávají být důležití?
V žádném případě. Tato rozhodování 
musejí být učiněna nesmírně rychle, 
takže nelze spoléhat pouze na lidi. Ti jsou 
pomalí. Kdy se ale celý stroj zastaví, určují 
lidé. Stroj to nemůže udělat sám.

Stroj nemůže, nebo ještě nemůže?
Těžká otázka; zabývá se jí i průmysl 
a týká se velkého množství peněz i lidské 
bezpečnosti. Ať již v případě výrobních 
linek, plynových turbín, nebo vlakové 
infrastruktury, senzory vytvářejí základnu 
pro definování přesného okamžiku 
vypnutí. Až doteď lidé dokázali stroj 
anulovat. Je to určitě rychlejší – ale bude 
to jednou i chytřejší? Přes veškerou 
umělou inteligenci by neměla být 
ignorována hodnota lidských zkušeností. 
Nedovedu si představit, že by nás jednoho 
dne anulovaly stroje. 

Nevěříte tedy tomu, že nám umělá 
inteligence jednoho dne vysvětlí,  
jak funguje svět? Koneckonců,  
95 % energie a hmoty ve vesmíru 
zůstává nevysvětleno...
Samotná umělá inteligence nemůže 
vysvětlit svět. Je to nástroj, který člověk 
potřebuje k dosažení pokroku.  
Jako výzkumný pracovník nemohu 
přijmout žádné vysvětlení, jakkoli 
je přesvědčivé, pokud ho nemohu 
experimentálně reprodukovat.  
Nejprve musí být prokázáno. 

„Software může být  
vysoce inteligentní.  
Nemůže však nahradit lidi“
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Každý z nás používá denně některý 
z internetových vyhledávačů. Tyto 
systémy jsou schopny okamžitě 

zodpovědět položený dotaz, aniž by 
musely nahlížet do slovníků, encyklopedií 
a pátrat v knihovnách. Zvykli jsme si 
i na to, že tato technologie má čím dál tím 
více tváří. Například je úplně normální, 
že nám vyhledávač nabídne různé 
typy informací, a dokonce i v různých 
formátech – jako text, obrázky nebo videa.

Mona Lisa..., ale která?
Vezměme si následující příklad: do Googlu 
zadáte pojem „Mona Lisa“. Výsledky vám 
řeknou, že Mona Lisa je obraz od Leonarda 
da Vinciho, který je vystaven v muzeu 
v pařížském Louvre. Dozvíte se rovněž, že 
Francouzi jí říkají „La Joconde“. Zobrazí 
se vám rovněž fotografie tohoto slavného 
plátna a odkazy na videa, například 
film „Tajemství Mony Lisy“. To vše doplní 
okno Google Maps, které vám zobrazí 

hotely v okolí s názvem „Mona Lisa“. 
Jinými slovy, jediné, co výsledky našeho 
hledání neobsahují, je obsah, avšak čím 
dál tím častěji dodávají také kontext.
Není za tím žádná magie. Vše toto je 
možné díky digitálním znalostním 
grafům. Graf je definován jako grafické 
vyjádření vztahu, například ve formě 
vyznačených vrcholů (uzlů nebo bodů) 
a spojovacích čar (hran). Digitální 
znalostní grafy fungují úplně stejně: grafy 

Umělá inteligence

Kontextová revoluce

Umělá inteligence se dostala do bodu, kdy může být nastavena tak, aby spustila 

další vlnu technologického průlomu. Techniky hlubokého učení, na kterých to  

celé stojí, jsou ale silně omezeny vlastní neschopností poskytnout kontext. 

Tyto mezery vyplňují tzv. znalostní grafy, čili grafické znázornění vztahů. 

Výsledkem může být svět nových aplikací.

text  Andrea Cejnarová   |   foto  Siemens
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extrahují data ze svých datových sil, tj. 
různých zdrojů, jako jsou 3D modely, 
schémata a historie (životního cyklu 
stroje apod.), a následně identifikují 
vzájemné vztahy mezi těmito daty. To jim 
umožňuje dávat takové typy odpovědí, 
jakých systémy umělé inteligence 
s učícími se neuronovými sítěmi 
(hluboké učení) dříve nebyly schopny.      

Znalostní grafy v energetice
Znalostní grafy lze použít úplně 
na všechno. Společnost Siemens 
se vzhledem ke svému zaměření 
pochopitelně specializuje na průmyslové 
znalostní grafy, které dávají konceptu 
Průmyslu 4.0 zcela nový rozměr. 
Základem jsou obrovské znalostní 
domény, jimiž Siemens disponuje. Tyto 
domény se procházejí krok za krokem 
a pomocí znalostních grafů dochází 
k postupné digitální automatizaci 
jednotlivých odborných znalostí. 
Siemens využívá digitální znalostní 
grafy například v energetice, konkrétně 
u paroplynových turbín. Zatímco AI 
algoritmy jsou schopny využívat big 
data analýzu k vytváření pravidel 
pro dané aplikace, třeba že určitá 

komponenta se za určitou dobu porouchá, 
systémy pracující se znalostními 
grafy formulují předpovědi na základě 
mnohem komplexnějších informací 

– o místě, kde byla komponenta 
vyrobena, o teplotě, za které se používá, 
o podmínkách okolního prostředí 
apod. Díky tomu jsou takto generované 
předpovědi mnohem přesnější.   

… a v technologii budov
Jiným příkladem je technologie řízení 
budov. Společnost Siemens BT v současné 
době využívá znalostní graf vyvinutý 
ve spolupráci s Corporate Technology 
pro správu systémů v sídle skupiny 
na Wittelsbacherplatz v Mnichově. 
Budova, která byla 
otevřena před dvěma 
lety, může být označena 
za vysoce „inteligentní“. 
Je vybavena až 50 typy 
různých senzorů!
Digitálních znalostní 
grafy dokážou 
vyextrahovat 
i informace, které 
byly dříve zcela 
nepřístupné. Například je nyní možné 
mnohem přesněji definovat způsoby, 
jakými se využívají jednotlivé prostory. 
Setkáváme se tu „naživo“ s integrací 
znalostí na nejvyšší úrovni, která je sama 
založena na integraci tří digitálních 
dvojčat do jednoho znalostního grafu. 
Jedno dvojče má znalosti o čidlech, 
tedy o počtu čidel a jejich měrných 
jednotkách. Druhé dvojče zná do detailů 
schémata celé šestipodlažní budovy. 
Třetí dvojče okamžitě odesílá data 
z čidel prostřednictvím cloudové 
platformy MindSphere. Tato kombinace 
historických a současných dat pak 
poskytuje přehled o provozu budovy, 
který dříve nebylo možné získat.
Znalosti v této formě jsou cenné pro 

Neuronová síť
Poskytovat kontext, nejen obsah: 
Znalostní grafy extrahují data 
z datových sil a následně identifikují 
jejich vzájemné vztahy

Siemens se zaměřuje 

na znalostní grafy 

průmyslu, které 

pozvednou Průmysl 

4.0 na vyšší úroveň.

uživatele budov, pronajímatele i řídicí 
pracovníky, poněvadž jim umožňují 
nejen minimalizovat spotřebu energie, 
ale také šetřit a vydělávat peníze. 
Jedním z příkladů jsou nové modely 
platby za využití pro úklidové služby 
a klimatizační systémy v budovách. Tyto 
informace jsou ale i klíčové například 
pro plánování evakuace. Digitální 
dvojčata umožňují zohlednit všechny tyto 
faktory již ve fázi plánování budov, což je 
vlastně nová služba, kterou teď Siemens 
BT může nabízet svým zákazníkům.

Nové obchodní příležitosti
Tento typ datové integrace a analýzy 
umožňuje vytvářet širokou škálu nových 

služeb ve všech odvětvích 
podnikání. Továrny řízené 
AI systémy, autonomní 
vlaky, inteligentní řízení 
měst a jejich energetických 
potřeb i spolupráce mezi 
lidmi a roboty – to vše 
se brzy stane realitou. 
Znalostní grafy jsou novými 
nástroji pro uživatele-
lidi. Jejich inteligence 

přesahuje inteligenci lidí v tom, že mohou 
integrovat a pracovat i se znalostmi 
druhých (třetích atd.) stran, což žádný 
lidský mozek nedokáže. I tak jsou 
ale navrhovány tak, aby především 
pomáhaly lidem. Proto nejdůležitější 
věcí, kterou je třeba při vytváření grafu 
zohledňovat, je, jak lidé, kteří ho chtějí 
využívat, vidí okolní svět. Jaké mají 
otázky, jaké mají zdroje dat a jaký druh 
zkušeností mají jako odborníci? Takový 
přístup pak umožní každému, aby se 
učil ze vzpomínek druhých, protože tyto 
vzpomínky pro něj začnou být dostupné.
Cílem tvůrců znalostních grafů je vytvářet 
digitální společníky, kteří budou lidem 
pomáhat lépe se rozhodovat. Nicméně, 
konečné slovo budou mít vždy lidé. 
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Když se hovoří o AI,  
může to znamenat všechno,  
ale také nic 
Vladimír Kulla

text  Andrea Cejnarová   |   foto  Siemens  
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Co je to vlastně umělá inteligence, k čemu se hodí a co 

od ní můžeme dál očekávat? Máme se jí spíš bát anebo 

ji přijmout jako nedílnou součást života?  

Odpovídá Vladimír Kulla, ředitel vývojového 

a konstrukčního centra Siemens ČR a ředitel úseku 

Corporate Technology pro ČR.

Mohli bychom se na začátku pokusit 
definovat, co to vlastně umělá 
inteligence je? 
Akční filmy typy Terminátor, 
Transformers apod. vedou k tomu,  
že si lidé spojují umělou inteligenci 
s robotem. Ve skutečnosti ale robot 
umělou inteligenci pouze reprezentuje, 
představuje tedy konkrétní entitu, objekt 
reálného světa, který umělou inteligencí 
disponuje. Důležitější otázka ale je, co tím 
míníme, když hovoříme o obecné umělé 
inteligenci (general artificial intelligency). 
General AI se svým uvažováním blíží 
člověku. To ale není to, co kolem sebe 
vidíme. Tuto skutečnost si spousta lidí 
neuvědomuje. A z toho rovněž plynou 
i široce rozšířené obavy, že roboty 
jednou nahradí lidi, či se dokonce proti 
nim vzbouří. Dnes jsme v této oblasti 
úplně na začátku, všeobecná umělá 
inteligence je nám ještě hodně vzdálená. 
Sebeuvědomění umělé inteligence je 
ještě strašně daleko. Ještě před tím by 
si totiž musela uvědomit kontext – že ji 
někdo učí, že existuje nějaký fyzický svět, 
elektronický svět, emoce apod. 
Tyto strachy podněcují nejen filmy, ale 
i články, jako ty z nedávné doby, že robot 
AlphaGo porazil ve hře go ty nejlepší 
hráče světa. Ani zde se však nejedná 
o všeobecnou AI. Pořád se pohybujeme 
jen v malé části tzv. hlubokého učení 
(deep learning), které je schopno se naučit 
velmi dobře jednu dílčí věc, ale pořád 
platí, že nedokáže samostatně uvažovat 
ani spojovat jednotlivé věci dohromady.
V současné době nám jde o to, aby prvky 
AI – např. robot nebo auto – dokázaly 

vykonávat určité úkony autonomně. 
Autonomní fungování, i když ho 
budeme nazývat umělou inteligencí, je 
ještě na hony vzdáleno obecné umělé 
inteligenci. Jinak řečeno, aby se takové 
auto, včetně řidiče, chovalo tak, jak se 
dnes chová auto a řidič. To, co autonomní 
vozidla dokážou, je jen malá část toho, 
co dokáže lidský řidič, který zde de 
facto reprezentuje všeobecnou umělou 
inteligenci. 

Vývoj umělé inteligence ale 
pokračuje stále dál a může se stát,  
že to, co platí dnes, může být už 
velmi brzy jinak?
AI je v podstatě něco, co dělá „chytré věci 
ještě chytřejšími“. Její principy jsou známy 
už poměrně velmi dlouho. V průběhu 
posledních 20 let se ale ve výzkumu AI 
nic zásadního nedělo. Najednou však 
došlo k průlomu v podobě aplikace metod 
hlubokého učení a celá oblast se najednou 
skokově posunula dopředu. No a teď už 
se zase nic tak zásadního neděje, pokud 
to tak mohu říct. A ani momentálně 
nevidím na obzoru žádnou další techniku 
či technologii, která by naznačovala další 
převratný posun tohoto oboru.
Tím ale v žádném případě nechci význam 
AI snižovat. Je bezesporu výborná 
na kognitivní, tedy poznávací činnosti, 
jako je například třídění fotografií. Umělá 
inteligence dokáže za noc zhlédnout 
desetitisíce fotografií, což by člověk nikdy 
nedokázal. Může se také spolehlivě naučit 
rozpoznávat, co na těch fotografiích je.  
Co jí ale chybí, je kontext. 
AI se umí naučit data, ale jaký kontext 
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ta data mají a co vlastě znamenají, jí 
musí „říct“ člověk. Umělá inteligence 
sama od sebe neví nic. Sice ji nazýváme 
nadneseně „inteligencí“, ale pravda je 
ta, že se pouze naučí, která množina dat 
je správná a která nesprávná. Neumí 
zobecňovat a neumí uvažovat.

Dají se vůbec nějak odlišit 
tzv. chytrá zařízení od umělé 
inteligence?
Smart zařízení lze od AI odlišit velmi 
těžko. Bylo by chybou si myslet, že 
když už jsou v nějakém zařízení 
zabudovány prvky AI, tak se toto zařízení 
nevyhnutelně musí dál učit. Třeba na to 
nemá výpočetní výkon. V tom spočívá 
zásadní rozdíl například mezi telefonem 
a digitální továrnou. V rámci digital 
factory bude fungovat vlastní výpočetní 
středisko, které umožní, aby se AI dál 
učila a rozšiřovala se podle toho, jak 
poběží výroba. Když tedy někdo mluví 
o AI, tak to může znamenat všechno,  
ale taky nic. 

Nemůže být výpočetní výkon právě 
tou limitou, která jednou zabrzdí 
další rozvoj AI?
Podle Mooreova zákona integrace 
výpočetní výkon trvale roste,  
a to implicitně vede k očekávání, že 
budou přicházet další nové technologie. 
Kompletně nové možnosti z hlediska 
výkonu a paralelního zpracování 
přinesou kvantové počítače. Růst 
výpočetního výkonu pro AI se zřejmě 
hned tak nezastaví. 
Čím dál se na tomto poli dostaneme, tím 
reálnějšími se stanou obavy, na které 
upozorňovali např. Stephen Hawking 
a Elon Musk, že přijde okamžik, kdy 
nebudeme schopni určit, jestli rozhodnutí, 
které umělá inteligence udělala, je dobré, 
anebo špatné. Přestaneme jí totiž rozumět. 
AI se budou nějak rozhodovat na základě 
toho, co se naučily, ale my nebudeme 
vědět, jak k tomu rozhodnutí dospěly, 
a už je ani nebudeme schopni korigovat. 

I když má umělá inteligence stále 
jasné hranice, za které zatím 
nelze proniknout, bezesporu v ní 
spočívá obrovský potenciál. Uvádí 
se, že do budoucna bude zásadním 
způsobem ovlivňovat světové 
ekonomiky a země, které ji budou 
vlastnit a budou umět ji využívat, 
budou mít bohatství, které bude 
svým významem srovnatelné  
s ropou v 80. letech. 
Jak jsem již řekl, AI je skvělá všude tam, 
kde je potřeba „brutální síla“ – vytřídit 
formuláře, fotky, analyzovat finanční 
trhy, předpovídat obchody na burzách 
s akciemi, tedy všude tam, kde se pracuje 
s velkým množstvím dobře definovaných 
dat. AI je schopná sledovat tolik 
parametrů, které lidé nikdy nemůžou 
zvládnout. 
Ani v této oblasti ale neplatí bezvýhradně, 
že je umělá inteligence vždy výhodou. 
Při vytváření kontextů do ní člověk 
často vnáší prvky nejistoty: kdo umí 
přesně rozhodnout, co je ještě červená 
a co už spíš růžová nebo lososová? AI 
pak bude reagovat pravděpodobně 
stylem: zdá se mi, že to je červená s 30% 
pravděpodobností. Vy ale potřebujete 
vědět, jestli ano, nebo ne. Proto je někde 
lepší použít statistické metody a „starý 
dobrý“ software, který rozhodne mezi ano/
ne. Všechny tyto metodiky ale naštěstí lze 
kombinovat. I roboty budoucnosti budou 
pravděpodobně pracovat všemi těmito 
různými způsoby společně. 
Do jisté míry omezením nás lidí rovněž je, 
že když se chceme něco naučit, musíme 
si to přečíst nebo nám to musí někdo 
odpřednášet. V průběhu dějin lidstvo 
trvale ztrácí své vědění (knowledge) tím, 
že ho nikdo nikdy není schopen předat 
na 100 % a nikdo další není schopen ho 
úplně přijmout. Lidské vědění nelze plně 
transferovat. AI ale na druhou stranu lze 
neomezeně kopírovat. Obrovskou výhodou 
neuronové sítě je, že když se něco naučí, 
lze ji neomezeně multiplikovat a nadto 
neustále zlepšovat nebo specializovat. 

Nehrozí, že jednou „umře“ a bude ji muset 
nahradit nová, která by začínala na  
70–80 % dosažených znalostí, jak tomu 
bývá u lidí. 
AI lze neustále zlepšovat, poněvadž jí lze 
trvale přidávat další informace. Nemusí 
se vracet zpátky, žádné znalosti neztrácí. 
Kdybychom např. my v Siemens měli 
neuronové sítě, které by vyvíjely produkty, 
dokážu si představit, že by tyto produkty 
byly ve výsledku stále iteraktivně lepší. 
Tím tedy přímo dochází k trvalému 
zlepšování znalostní domény a její 
úroveň je právě tím, co bude rozhodovat 
i o úspěšnosti jednotlivých ekonomik,  
jak jste zmiňovala.

V této souvislosti mě napadá, jak 
a jestli bude vůbec možné umělou 
inteligenci opravovat? Budování 
lidského vědění se odehrává jinak 
než například stavba domu – ne 
cihla k cihle, ale často tak, že dojde 
ke kompletní změně paradigmatu, 
a to, co dřív bylo považováno 
za „správné“, je najednou 
kategorizováno jako „chybné“. 
Vědci znají algoritmy, na základě kterých 
vznikají neuronové sítě, jež jsou základem 
hlubokého učení. Struktura, která 
vznikne propojením všech informací 
do nějaké AI, už ale žádný popis nemá. 
A to znamená, že ji ani nelze jednoduše 
změnit. Je to stejné jako u lidského mozku, 
kde také nedokážeme někam přesně 
říznout, a tím něco konkrétního změnit. 
Kontext je opravdu v oboru AI velkým 
tématem. Když se síť naučí špatně kontext, 
nastane problém. A poněvadž vlastně 
vůbec nevíte, kde v té síti zasáhnout, 
často ho ani nedokážete vyřešit. Proto 
např. Siemens pracuje i s tzv. znalostními 
grafy, ve kterých se snaží spojovat prvky 
hlubokého učení a umělé inteligence 
spolu se softwarem, který k dané AI 
přidává další konkrétní věci. Hluboké 
učení se do jisté míry podobá paměti lidí. 
Chybějí mu ale další bloky, které my, lidé, 
máme, jako je uvažování, rozhodování, 

V průběhu dějin lidstvo trvale ztrácí své vědění (knowledge) tím, že ho nikdo nikdy není schopen 
předat na 100 %. Lidské vědění nelze plně transferovat. AI lze neomezeně kopírovat. 
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kontext. Tyto prvky zatím naprogramovat 
neumíme, umíme je jenom částečně 
simulovat. Stejné je to i s lidskými smysly. 
Lidé používají více smyslů než jen zrak, 
který lze poměrně dobře simulovat 
výkonnými kamerami. Naprogramovat 
ale hmat v celé jeho šíři je už mnohem 
těžší, možná až nemožné. 

Nakolik a v jakých směrech se 
zapojuje Siemens do vývoje umělé 
inteligence?
Pro firmy, jako je Siemens, je zapojení 
se do výzkumu a vývoje na poli AI zcela 
nezbytné. Do produktového portfolia 
Siemens patří řídicí systémy, a proto 
logicky pracujeme na tom, aby byly 
chytřejší, čili obsahovaly prvky AI – 
dokázaly například vydedukovat blížící 
se poruchu apod. Velkou výhodou 
je, že když systém něco naučíte, tak 
tuto funkcionalitu můžete jednoduše 
multiplikovat ve všech dalších zařízeních, 
tedy s takto vytrénovanou AI dodávat 
každý další systém a navíc tyto systémy 
samozřejmě průběžně vylepšovat. 
Siemens má vlastní týmy specializované 
na AI v Evropě a v USA, které se věnují 
hlubokému učení, vytváření znalostních 
grafů a otázkám kontextu. Dále tam jsou 
týmy, které se věnuji inteligentní robotice 
nebo řídicím systémům. 
Věříme, že to, čím se v Siemens 
odlišujeme, je právě znalost kontextu. 
Práce v industriální sféře funguje 
na úplně jiném základu než třídění fotek. 
Např. když chcete správně provozovat 
turbínu, musíte znát i výrobní proces – jak 
a z čeho je vyrobená, proč je tak vyrobená. 
K tomu pak přidáte data. Data dnes umí 
sbírat v podstatě každý provozovatel, 
ale výrobce k nim navíc umí přiřadit 
i kontext. Jsou to znalosti, které uživatel 
většinou vůbec nemá. Pro nás je umělá 
inteligence věc, kterou bychom chtěli 
mít v produktech jako další přidanou 
hodnotu. Naše produkty zůstávají tím, 
na co se stále soustředíme. A pochopitelně 
jejich další integrace. Důležité je si 

uvědomit, že Siemens je sám sobě velkým 
zákazníkem – vyrábíme si prvky, jejichž 
prostřednictvím dál vyrábíme. Sami 
na sobě si můžeme ověřit, jaké benefity ta 
která řešení přinášejí a kde jsou naopak 
stále nedostatky. Díky tomu disponujeme 
znalostí celého procesu, a v tom spočívá 
naše jedinečnost a síla.

O zavádění umělé inteligence  
ale nelze ani uvažovat, pokud 
není k dispozici dostatek dat.  
Dá se vůbec určit moment,  
kdy se investice do AI vyplatí? 
Data jsou základem. Digitální továrny, 
umělá inteligence (tedy hluboké učení), 
znalostní grafy apod., to vše lze aplikovat 
na větší množství dat a už k tomu umíme 
přiřadit i kontext – třeba i nepřímo. Něco 
se dá jednoduše naprogramovat. V rámci 
jedné továrny může fungovat i několik 
AI se specifickými znalostmi a nad 
nimi může být další, nadřazená, a toto 
tzv. kaskádování může pokračovat až 
do poměrně velmi složitých struktur.  
Data ale být musí.  
I když jsou počáteční investice vysoké 
a doprovází je potřeba vynaložit obrovské 
úsilí, což se na začátku většinou 
nevyplácí, buduje se tím něco, na čem se 
dá do budoucna stavět. S AI můžete začít 
pracovat na jednoduchých věcech a pak 
ji postupně učit dál a dál. Možností je 
spousta a mají i velký komerční potenciál.
Například firmy, které dodávají ERP 
software, už ho třeba budou prodávat 
rovnou s jakýmsi digitálním asistentem 

– přednaučenou AI, která bude ten 
software znát. Obecné věci už bude umět 
z výroby a u zákazníka se pak bude dál 
customizovat, tedy učit se, jak se to dělá 
v této konkrétní firmě. Software může 
být obecný, ale umí se naučit i specifika. 
Jakmile máte systém jednou připravený, 
můžete ho libovolně kopírovat a investice 
se vrátí. Například, pokud má firma 
více poboček, které jsou zcela stejné, 
může být takové řešení velmi výhodné 
a ve výsledku nakonec i levné. 

Siemens je sám sobě 
velkým zákazníkem – 
vyrábíme si prvky, jejichž 
prostřednictvím dál 
vyrábíme. 
Sami na sobě si můžeme 
ověřit, jaké benefity ta která 
řešení přinášejí a kde jsou 
naopak stále nedostatky. 
Díky tomu disponujeme 
znalostí celého procesu, 
a v tom spočívá naše 
jedinečnost a síla.



Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost:  

jedno z nejdůležitějších  
témat současnosti
text  charter-of-trust.com

Základem budoucího úspěchu a prosperity je důvěra lidí v pokračující digitalizaci. 

Tu ale nelze získat, aniž jim bude zajištěna ochrana dat a síťových systémů 

na nejvyšší úrovni, jakou dovoluje aktuální stav vývoje technologií. Společnost 

Siemens zformulovala 10 zásad, které by měly zvýšit bezpečnost digitálního světa, 

v tzv. Chartě důvěry (Charter of trust). 

Podle nedávných odhadů narušení 
kybernetické bezpečnosti způsobilo 
jen v roce 2017 škody vyšší než 

500 miliard eur. U některých evropských 
zemí tyto škody dosahují až 1,6 % HDP. 
Rozsah hrozeb v oblasti kybernetické 
bezpečnosti neustále roste: v roce 2017 
bylo využíváno 8,4 miliardy připojených 
zařízení, tj. o 31 % více než v roce 2016. 
Předpokládá se, že do roku 2020 počet 
aktivně využívaných připojených zařízení 
dosáhne 20,4 miliardy. Přiměřená 
kybernetická bezpečnost je jedním 
ze základních požadavků na ochranu 
kritických infrastruktur a citlivých dat, 
stejně jako na bezproblémový průběh 
obchodních transakcí. To znamená, že 
kybernetická bezpečnost je víc než 
jen metafora bezpečnostního pásu: je 
to kritický faktor podmiňující úspěch 
digitální ekonomiky. Lidé, organizace 
a dokonce i celé společnosti po celém 
světě se musí spoléhat na důvěryhodné 
digitální technologie. Nemůžeme 
ale očekávat, že lidé budou aktivně 
podporovat digitální transformaci, pokud 
nebude možné zajistit, aby byly jejich data 
a síťové systémy odpovídajícím způsobem 
chráněny na úrovni odpovídající 
současnému stavu technologií. Proto jsou 

digitalizace a kybernetická bezpečnost 
de facto dvěma stranami stejné mince 
a musí se vyvíjet paralelně. Pokud bude 
správně fungovat každá z nich, budou 
bezproblémově fungovat i obě dohromady. 
To platí zejména v době, kdy digitalizace 
proniká do všech oblastí života. Chyby 
či dokonce výpadky v systémech, které 
řídí a propojují naše domovy, nemocnice, 
továrny, energetické sítě – ve skutečnosti 
celou naši infrastrukturu –, by mohly mít 
strašlivé následky. Nové zákony, chráněná 
prostředí a jasně definované standardy 
kybernetické bezpečnosti jsou základním 
předpokladem, aby lidé digitalizovanému 
světu věřili. A to je velmi důležité, 
poněvadž důvěra lidí v digitalizaci je 
základem budoucího úspěchu a prosperity.

Charta důvěry
Právě z tohoto důvodu generální ředitel 
společnosti Siemens Joe Kaeser oznámil 
v listopadu roku 2017, že Siemens vytvoří 
a podepíše s partnery z průmyslu, vlády 
a společnosti „Chartu důvěry“ a tuto 
chartu následně zveřejní a bude se 
zasazovat o její obecné přijetí. Charta 
obsahuje deset zásad, jejichž cílem je 
zvýšit bezpečnost našeho digitálního 
světa, se zaměřením na tři důležité cíle: 

ochranu dat jednotlivců a společností, 
předcházení škodám způsobených 
lidmi, společnostmi a infrastrukturami 
a vytvoření spolehlivého základu, kde se 
může rozvíjet a růst důvěra v propojený, 
digitální svět. Charta dále popisuje, co 
bude zapotřebí pro dosažení těchto 
cílů. Za prvé, ochrana před komplexním 
dopadem kybernetické kriminality 
a vytvoření společného základu důvěry 
na globalizovaných trzích vyžaduje 
silnou multilaterální spolupráci mezi 
politikou a obchodem. Odpovědnost 
musí být přijata na nejvyšších úrovních 
vládních a právnických osob a musí se 
odrazit v jasných cílech a opatřeních 
v příslušných organizacích. Kromě 
toho je třeba zajistit zodpovědnost 
za kybernetickou bezpečnost v celém 
řetězci digitálních hodnot. To zahrnuje 
základní a průběžné vzdělávání 
a odbornou přípravu v kybernetické 
bezpečnosti. Firmy i politici by také – jak 
je popsáno v Chartě – měli prohloubit 
své společné chápání požadavků 
na kybernetickou bezpečnost a zajistit, 
aby byly zavedeny a dodržovány moderní 
pravidla a normy, které jsou nutné 
k trvalému vývoji a adaptaci technologií 
v oblasti kybernetické bezpečnosti. Datové 
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toky se nezastavují na státní hranici; to je 
důvod, proč mají z pravidel uplatňovaných 
na mezinárodní úrovni užitek všichni.

Důležitý pilíř digitální strategie 
Kybernetická bezpečnost je pro 
společnost Siemens nejvyšší prioritou. 
Schopnost dodat zákazníkům produkty 
a systémy, které obsahují nejmodernější 
funkce kybernetické bezpečnosti, je 
v rostoucím digitalizovaném obchodním 
světě konkurenční výhodou. Studie 
společnosti McKinsey, která vychází 
z 250 rozhovorů s průmyslovými lídry, 
uvádí: „Hlavní technologické trendy, jako 
je masivní analýza, cloud computing 
a big data, by mohly přinést globální 
ekonomice mezi 9,6 a 21,6 biliony 
dolarů. Pokud by rafinovanost útočníků 
převýšila schopnosti obránců – což 
by vedlo k destruktivnějším útokům 

– mohlo by dojít ke zpomalení inovací 
s celkovým ekonomickým dopadem 
kolem 3 bilionů dolarů.“ Byznys spojený 
s kybernetickou bezpečností výrazně 
narůstá jak u produktů, tak i ve službách. 
Analytici odhadují, že trh s průmyslovými 
bezpečnostními systémy vzroste do roku 
2021 o 7 %: z 9 miliard USD v roce 2016 
na 12,6 miliardy USD. Současně s tím 
roste i poptávka zákazníků po službách 
kybernetické bezpečnosti: například 
chránit celou infrastrukturu, jako 
jsou továrny a energetické sítě, před 
kybernetickými útoky.
Díky jedinečné kombinaci odborných 
znalostí v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a mimořádně hlubokým 
znalostem v oboru Siemens zaujímá 
ideální pozici jak na trhu, tak i ve vývoji. 
V současné době má společnost Siemens 
okolo 1 275 odborníků na kybernetickou 
bezpečnost po celém světě, včetně 
zhruba 25 white hats neboli etických 
hackerů, kteří trvale testují bezpečnost jak 
vnitřních IT systémů, tak produktů, které 
jsou dodávány zákazníkům. Kybernetická 
bezpečnost zdaleka není ve společnosti 
Siemens novým tématem: první tým pro 
IT bezpečnost byl v Siemens založen již 
v roce 1986, tedy před více než 30 lety.  
S více než milionem zařízení, která jsou 
již připojena ke cloudovému systému 
MindSphere, má Siemens zkušenosti 
s výzvami v oblasti kybernetické 
bezpečnosti ve věku průmyslového 
internetu věcí tzv. z první ruky. 
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20,4 miliardy

1 275

25 white hats 

Předpokládá se, že do roku 2020 počet aktivně využívaných 
připojených zařízení dosáhne 20,4 miliardy.

V současné době má společnost Siemens okolo 1 275
odborníků na kybernetickou bezpečnost po celém světě.

Siemens má nyní 25 white hats neboli etických hackerů, 
kteří trvale testují bezpečnost jak vnitřních IT systémů,  
tak produktů, které jsou dodávány zákazníkům. 
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Kybernetická bezpečnost | Rozhovor

Proč Siemens iniciuje 
celosvětovou „Chartu důvěry“
text  Norbert Aschenbrenner   |   foto  Siemens 

S Chartou důvěry společnost Siemens pozvedá otázku kybernetické bezpečnosti 

na novou úroveň. Siemens zahajuje společně s firmami Daimler a IBM  

silnou globální iniciativu: Od této chvíle budou budoucí produkty všech 

partnerských společností navrhovány a realizovány podle pevných zásad 

kybernetické bezpečnosti. 
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ak se to stane, vysvětlují v následují-
cím rozhovoru Eva Schulz-Kammová, 
vedoucí oddělení Siemens Government 

Affairs, a Natalia Oropezová, vedoucí nové-
ho Oddělení kybernetické bezpečnosti.

Siemens vždy zdůrazňuje, že 
kybernetická bezpečnost má 
ve firmě nejvyšší prioritu.  
Proč je toto téma tak důležité?
Natalia Oropezová: Všechno je dnes 
propojeno, ať už se jedná o roboty 
ve výrobě, zdravotnická zařízení, nebo 
energetické sítě. Riziko krádeže dat nebo 
manipulace s daty neustále roste. Za tři 
roky bude k internetu věcí připojeno více 
než 20 miliard zařízení. Digitalizace, která 
je pro nás tak výhodná, může uspět pouze 
tehdy, pokud zákazníci budou moci stavět 
na integritě dat.

Eva Schulz-Kammová: Ohrožení nás 
samých je jeden aspekt. Dalším aspektem 
je, že rovněž máme obrovskou příležitost 
výrazně rozšířit oblast našeho podnikání. 
Naši zákazníci často zůstávají vůči 
digitalizaci skeptičtí. A mají pravdu, 
poněvadž v současné době neexistují 
žádná mezinárodně závazná pravidla 
kybernetické bezpečnosti. Všechno 
toto chceme nyní změnit: jako špičkový 
dodavatel bezpečných produktů pro 
Průmysl 4.0, mobilitu a lékařskou 
techniku jsme zahájili globální iniciativu 
vedoucí k vytvoření důvěry v internet věcí 
na širokém základě.

Jakým způsobem společnost  
Siemens tuto důvěru vytváří?
Schulz-Kammová: Za prvé absolutní 
transparentností, pokud jde o kritické 
události. Chceme se však dívat ještě dál 
dopředu: kybernetická bezpečnost je 
komplexní a náročná otázka. Na trhu 
jsme úspěšni s mnoha řešeními, jako jsou 
například služby Plant Security Services, 
kde analyzujeme rizika v továrnách 
a zavádíme bezpečnostní opatření, anebo 
naše služby kybernetické bezpečnosti pro 
energetické společnosti či provozovatele 
sítí. Tyto osvědčené postupy chceme sdílet 
v rámci komunity, chceme se ale také 
dál učit. V průmyslu dosud existuje jen 

několik ostrovů, které my nyní chceme 
spojit dohromady v jediném odvážném 
kroku. Nebudeme čekat na nějaké 
regulační zásahy ani standardizaci. 
Vezmeme věci do vlastních rukou 
a vytvoříme „hrací prostor“, ve kterém 
budou platit stejná pravidla pro všechny.

A co to znamená konkrétně?
Schulz-Kammová: … že jsme 
ve spolupráci se silnými partnery 
vypracovali Chartu důvěry, která staví 
mezinárodní kybernetickou bezpečnost 
na novou, komplexnější základnu. 
Na Mnichovské bezpečnostní konferenci 
jsme předložili deset základních 
závazných pravidel, k jejichž dodržování 
se signatáři zavázali. To jsou základní 
kameny, které vytvoří Chartu důvěry mezi 
společností, vládou, obchodními partnery 
a zákazníky.

Oropezová: A Siemens je iniciátorem této 
Charty! Já jsem se připojila ke společnosti 
Siemens poměrně nedávno a stále mám 
tedy zachovaný pohled zvenku. Myslím, 
že je fantastické, že firma podniká tento 
odvážný a rozhodný krok. Je to skvělá 
příležitost k propagaci vlastní obrovské 
odborné znalosti v oblasti kybernetické 
bezpečnosti.

Jak reagují vlády na tento přístup  
ze strany průmyslu?
Schulz-Kammová: Po léta nás vlády 
žádaly o radu, jaká pravidla jsou zapotřebí 
pro zvýšení bezpečnosti v digitalizovaném 
a prosíťovaném světě, takže očekávám 
pozitivní reakci.

Jací partneři se k vám již přidali?
Schulz-Kammová: Mezi jinými Airbus, 
Allianz, Daimler, IBM, Deutsche Telekom 
a celá Mnichovská bezpečnostní 
konference. Charta je otevřená všem 
společnostem a všem vládám.

Paní Oropezová, pracovala 
jste mnoho let pro společnost 
Volkswagen. Co vás především 
přilákalo do společnosti Siemens?
Oropezová: Již v prvních několika týdnech 
jsem viděla jedinečnou odbornost, kterou 

máme v Siemens. Vedle odborníků 
ve všech odvětvích máme také specialisty 
na kybernetickou bezpečnost. Myslím 
si, že je fascinující dále rozvíjet ochranu 
našich výrobků. To také zahrnuje 
například dosažení další úrovně 
šifrovacích technologií. Pro mě je velmi 
vzrušující být v čele tohoto procesu.

Jste v čele nového Oddělení 
kybernetické bezpečnosti,  
které bylo založeno 1. ledna t. r.  
Jaké jsou vaše plány?
Oropezová: Toto téma není pro Siemens 
ničím novým, věnujeme se mu již 
30 let. Jsme velmi dobře zakotveni 
jak v obchodních jednotkách, tak 
i ve výzkumu. Odpovědnost za tyto 
aktivity ale spočívá na mnoha bedrech. 
Začnu tedy tím, že tuto část uspořádám 
smysluplným způsobem. Pak přijde 
na řadu otázka, jak můžeme zlepšit 
počítačovou bezpečnost tak, aby se tento 
obor mohl rozvíjet a růst. Nakonec se 
také chceme ujmout vedení po komerční 
stránce s novými produkty a službami.

Schulz-Kammová (s úsměvem):  
A díky nové pozici Hlavní manažer 
informační bezpečnosti (CISO) splňujeme 
jeden z našich požadavků zakotvených 
v Chartě důvěry.

Jaké jsou další důležité body charty?
Schulz-Kammová: Samozřejmě, všech 
deset bodů je důležitých, ale mým 
nejoblíbenějším tématem je odpovědnost 
v celém digitálním dodavatelském 
řetězci. Zde hovoříme jasně a zaujímáme 
odvážný postoj – nevěříme pouhým 
prohlášením o záměru, jaká jsou často 
vidět. Chceme pravidla pro řízení rizik 
s definovanými, závaznými požadavky 
na ochranu internetu věcí. To znamená 
striktní management identifikace a správy 
přístupu, bezpečné šifrování a především 
trvalou ochranu v průběhu přiměřeného 
životního cyklu produktu.

Oropezová: S více než 25 lety zkušeností 
jako IT odborník mohu říci: Dosud nebylo 
nic tak jasně formulováno jako tato 
charta. 
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Kybernetická bezpečnost

Obrana digitální pevnosti
text  Hubertus Breuer   |   foto  Siemens 

Kyberzločinci stále častěji útočí na průmyslové podniky a snaží se najít skulinky  

v bezpečnostních systémech. Ne, to není úryvek z nějakého futuristického krimi, 

ale bohužel žhavá realita.  V roce 2017 uvedla celá jedna třetina z tisíce dotázaných 

firem, že se v tomto roce staly obětí nějakého cíleného kyberzločinu.  

Oproti předchozímu roku znamenal tento výsledek nárůst o celých 8 %.

Odborníci na kybernetickou 
bezpečnost nikdy nezapomenou 
na rok 2017. V květnu zaútočil 

na počítače po celém světě ransomware, 
tzv. vyděračský software WannaCry, 
který po napadení počítače zašifruje 
data na pevném disku a za jejich 
odblokování požaduje platbu. Následky 
jeho řádění byly devastující. V Německu 
se vypnuly informační tabule na mnoha 
nádražích, v Anglii museli odkládat 

chirurgické operace, linky na výrobu 
automobilů se v mnoha zemích 
úplně zastavily. Tím to ale zdaleka 
neskončilo. Hned v červnu došlo 
k dalšímu útoku ransomwaru s názvem 
NotPetya. Z hlediska fatálních následků 
nezůstal tento útok vzhledem k tomu 
předchozímu o nic pozadu. Jeden příklad 
za všechny: přepravní společnosti 
Maersk, která díky němu ztratila přehled 
o tom, které zboží má aktuálně na moři 

a které v kontejnerových depech, 
způsobil škodu ve výši 300 milionů USD.     
Tyto útoky, ale nejen ony, jasně ukazují, 
že kvalitní zajištění bezpečnosti 
digitálních systémů je naprosto 
nezbytné, poněvadž kyberútoky 
postihují nejen spotřebitele, ale 
stále častěji i průmyslové podniky. 
Kromě toho jsou tyto útoky stále 
sofistikovanější a často se na ně přijde 
až o několik týdnů později.
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Potřebují ochranu: simulace, 3D tisk, lehké roboty – to jsou některé z inovačních 

technologií, které pohánějí Průmysl 4.0 a které jsou již realitou ve výrobním 

závodě Siemens Electronics v německém Erlangenu.



Útoky šité na míru
Situace je dnes složitá především tím, 
že dnešní průmyslové výrobní závody 
jsou na digitálních systémech čím dál 
tím závislejší, ale i to, že jsou stále více 
vzájemně propojeny. 
Výsledkem 
je, že hackeři 
pracující pro vlády, 
zločinecké skupiny 
apod. nalézají stále 
více slabších míst, 
které jim umožňují 
provádět sabotáže, průmyslovou špionáž 
nebo vydírat. Už dávno nepoužívají jen 
tzv. náhodné znepřístupňování služeb, 
DDoS, které způsobí zhroucení webových 
stránek v důsledku bombardování dotazy. 
Kyberzločinci dnes naopak stále více 
realizují útoky, které jsou „šité na míru“ 
danému průmyslovému podniku. 
V reakci na tuto situaci odborníci ze 
společnosti Siemens Industrial Security 
Services vyvinuli postupnou obrannou 
strategii založenou na koncepci 

„hloubkové obrany“, která umožňuje, aby 
se průmyslové technologie od společnosti 
Siemens, ale i zařízení od jiných výrobců 
mohly průběžně přizpůsobovat novým 
hrozbám. Nová strategie se skládá ze tří 

navazujících ochranných funkcí, které 
se vzájemně koordinují. První v řadě je 
bezpečnostní systém objektu, jako je 
kontrola fyzického přístupu, který využívá 
biometrické rozpoznávání. Další v linii 

obrany je systém 
zabezpečení sítí, 
který například 
chrání výrobní 
sítě a průmyslovou 
komunikaci 
pomocí firewallů 
a virtuálních 

privátních sítí (VPN). Třetí obrannou 
zdí je systémová integrace, jež chrání 
terminály a automatizační systémy, které 
jsou zabezpečeny heslem nebo do nich 
lze vstoupit pouze prostřednictvím 
whitelistového antivirového softwaru, 
který umožňuje přístup pouze k určitým 
programům.

Adaptivní bezpečnostní 
architektura 
Bohužel mnoho útoků na průmyslová 
zařízení nevyžaduje žádné velké úsilí, 
protože brány jsou doslova doširoka 
otevřeny. Není žádnou výjimkou, že si 
zákazníci „zabezpečují“ svá zařízení 
hesly jako „123456“ nebo „Heslo“. Navíc 

mnoho podniků si své zabezpečovací 
systémy pravidelně neaktualizuje. Pokud 
by vloni měli všichni včas nainstalovány 
aktualizace antivirových systémů, útoky 
WannaCry a NotPetya by pravděpodobně 
neměly tak devastující účinky.

Z dlouhodobého hlediska ale 
pravděpodobně nebude takové 
zabezpečení hlavních výrobních závodů 
stačit. Zřejmě bude nutné nepřetržitě 
monitorovat i samotné bezpečnostní 
systémy. Siemens aktuálně používá pro 
svá zařízení monitorovací systém, který 
dokáže rozpoznat až 40 000 indikátorů, 
které by mohly znamenat kyberútok. 
Vzhledem k tomu, že ne všechny 
společnosti si mohou dovolit provádět 
takto podrobný monitoring, mohly by 
tyto služby začít nabízet samostatná 
bezpečnostní centra. V budoucnu 
budou pomáhat také adaptivní 
bezpečnostní architektury, které budou 
k testování systémů využívat nejnovější 
data. Kyberzločinci ale také umějí 
používat umělou inteligenci, takže je 
pravděpodobné, že boj s nimi bude ještě 
dlouhou dobu připomínat hru na kočku 
a myš. 
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Nová strategie se skládá ze 

tří navazujících ochranných 

funkcí, které se vzájemně 

koordinují. 

C
harter of Trust for a secure digital world



Autonomní jízda.
Cíl na dohled?
text  Pavel Olivík   |   foto  Siemens

První elektronicky řízené asistenční systémy se v automobilech začaly 

objevovat již v 70. letech 20. století. To byly první krůčky směrem 

k autonomní jízdě, která se díky současnému rozvoji umělé inteligence jeví 

být cílem, jehož dosažení je již na dohled.

Doprava
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Vzpomínky 
na budoucnost 
v Goodwoodu

S technikou autonomní jízdy jsou 

obvykle spojeny futuristické koncepty 

budoucnosti. Siemens se však 

ve spolupráci s britskou univerzitou 

v Cranfieldu rozhodl ukázat, že i starší 

vozidla mohou jezdit autonomně. 

Základem nevšedního projektu se stal 

Ford Mustang z roku 1965, který se 

letos postavil na start závodu do vrchu 

v rámci populárního Festivalu rychlosti 

v anglickém Goodwoodu. Pro inženýry 

i studenty to byla velká výzva, 

protože ovládání starších vozidel 

není snadné ani pro zkušené řidiče 

vzhledem k nízké úrovni preciznosti 

jejich techniky. Proto bylo náročné 

udržet vůz na trati, která je sice dlouhá 

pouhých 1 860 m, ale její vozovka  

je sotva širší než 2 m.



V současnosti jezdí na celém světě 
více než 1,2 miliardy vozidel, což je 
desetinásobný počet v porovnání 

se stavem před šesti desetiletími. Bez 
automobilu si nelze současnou podobu života 
moderní lidské společnosti vůbec představit. 
Nepostradatelné přínosy automobilové 
dopravy jsou však vykoupeny stále intenzivněji 
vnímanými problémy, jimž vévodí především 
dopravní zácpy, znečišťování ovzduší, emise 
skleníkových plynů, zatěžování životního 
prostředí hlukem a značné ztráty plynoucí 
z dopravních nehod. Tyto negativní jevy ještě 
umocňuje pokračující urbanizace, v jejímž 
rámci se lidé stěhují z venkova do neustále 
se rozrůstajících městských oblastí.
Uvedené trendy a problémy představují velkou 
výzvu nejen pro samotná města a jejich 
obyvatele, ale i pro výrobce automobilů 
a poskytovatele služeb v oblasti mobility. 
K vyřešení mnoha problémů může přispět 
koncept tzv. chytrých měst na základě 
umělé inteligence, jehož součástí je mobilita, 
založená na síťovém propojení uživatelů, 
vozidel a infrastruktury a na technice 
autonomní jízdy, která díky bouřlivému vývoji 
v oblastech umělé inteligence a výpočetní, 
snímací a komunikační techniky učinila 
v posledních letech významné kroky 
směrem ke stadiu praktické využitelnosti.
Výrobci automobilů, ale i dodavatelé 
automobilového průmyslu a technologičtí 
giganti, jako je Google (projekt Waymo), 
již několik let představují jeden koncept 
autonomního automobilu za druhým, 
uskutečňují ukázkové a zkušební jízdy 
s prototypy autonomních vozidel v uzavřených 
areálech i na vybraných úsecích veřejných 
komunikací v běžném provozu a na základě 
této revoluční techniky, síťového propojení 
a ekonomiky sdílení připravují, často 
ve spolupráci s různými strategickými partnery, 
také zcela nové koncepty mobility, která má 
být ušita na míru individuálním potřebám 
a požadavkům jednotlivých uživatelů.

Kdy přijde autonomní 
doprava do měst?
Po technické stránce se zdá být tedy všechno 
na dobré cestě, přestože lze očekávat, že právě 
v městské dopravě se technika autonomní 
jízdy prosadí ze všech oblastí silniční 
dopravy nejpozději vzhledem k mimořádné 

Profesní organizace SAE  

(Society of Automotive Engineers) 

definovala v roce 2016 šest úrovní 

automatizovaného řízení. Zatímco 

úroveň 0 odpovídá vozidlům, 

vyžadujícím výhradně manuální 

řízení řidičem, úroveň 5 je přiřazena 

vozidlům, v nichž plní veškeré 

úkoly řidiče elektronicky řízená 

technika. V roce 2017 představené 

Audi A8 nabídlo jako první sériově 

vyráběný automobil na světě funkci 

autonomní jízdy v dopravní koloně, 

která dle klasifikace SAE odpovídá 

vysoce automatizované jízdě úrovně 

3. Tento automobil přebírá řízení 

v dopravní zácpě nebo popojíždění 

v dopravní koloně na dálnici, při 

rychlosti jízdy až 60 km/h. Řidič 

přitom v této definované situaci již 

nemusí trvale sledovat dění v okolí 

vozidla. Musí však být schopen 

vnímání, aby mohl převzít opět 

zodpovědnost za řízení, když jej 

k tomu systém vyzve.  

Klasifikace automatizovaného 
řízení podle SAE:

ÚROVEŇ 0  
(manuální řízení): Řidič je trvale 

zodpovědný za řízení v podélném 

i příčném směru. 

ÚROVEŇ 1  
(asistovaná jízda): Asistenční 

systém může převzít řízení vozidla 

v podélném nebo příčném směru. 

Řidič je jím podporován, zůstává 

však odpovědný za řízení a musí 

být připraven v případě potřeby 

okamžitě řízení převzít. Příklad 

systému úrovně 1 v moderních 

automobilech je například adaptivní 

tempomat ACC. 

ÚROVEŇ 2  
(částečně automatizovaná jízda): 
Řidič může v některých případech 

předat systému nepřetržité řízení 

v podélném i příčném směru, avšak 

musí trvale sledovat jízdní situaci 

a v případě potřeby převzít řízení.  

Je tedy neustále odpovědný 

za řízení. Příkladem je první 

generace asistentů pro jízdu 

v dopravní koloně. 

ÚROVEŇ 3  
(vysoce automatizovaná jízda): 
Řidič již nemusí trvale sledovat 

řízení vozidla v podélném a příčném 

směru a může se věnovat jiným 

činnostem. Systém automaticky 

rozpozná hranici, kdy již provozní 

podmínky neodpovídají rozsahu 

jeho funkčnosti. V tomto případě 

vyzve automobil v dostatečném 

předstihu řidiče, aby převzal 

řízení vozidla. Jako první v sériové 

výrobě splňuje tato kritéria funkce 

autonomní jízdy v dopravní koloně 

Audi AI traffic jam pilot pro Audi A8. 

ÚROVEŇ 4  
(zcela automatizovaná jízda):  
Systémy s funkčností úrovně 4 již 

nevyžadují žádnou podporu ze 

strany řidiče, jsou však omezeny 

pro určitou funkční oblast – 

například pro jízdu na dálnici 

nebo v parkovací budově. Řidič 

může za těchto podmínek předat 

systému kompletní řízení. Řízení 

opět převezme zpět až v situaci, kdy 

vozidlo opustí definovanou oblast 

pro zcela automatizovanou jízdu. 

Příkladem využití takového systému 

v budoucnosti jsou robotizovaná 

vozidla taxislužby v centrech měst.

ÚROVEŇ 5  
(autonomní jízda): Vozidlo má 

kompletní kontrolu nad řízením 

v podélném i příčném směru. 

Systémy úrovně 5 nevyžadují 

v žádné situaci pomoc řidiče. 

Autonomní vozidla nemusejí být 

vybavena ani pedály, volantem 

a dalšími prvky pro manuální 

ovládání.
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SAE definuje šest úrovní automatizace řízení



komplexnosti městského prostředí 
a nepředvídatelnosti dopravních 
situací v městských ulicích.
Siemens však ve své aktuální zprávě 

„Cities in the Driving Seat“, zveřejněné 
na červencové akci World Cities 
Summit v Singapuru, poukazuje na to, 
že se na příchod síťově propojených 
a autonomních vozidel musejí připravit 
také města, protože nedostatky 
ve střednědobém plánování a průtahy 
s investicemi do infrastruktury mohou 
vést k negativním dopadům na společnost, 
ekonomiku a životní prostředí.
Odborníci zdůrazňují, že autonomní 
vozidla musejí být součástí široce 
pojaté transformace městských oblastí, 
která by si měla klást za cíl mimo jiné 
ochranu klimatu, zlepšování kvality 
ovzduší a zdraví obyvatelstva. Teoretické 
potenciální přínosy síťově propojených 
a autonomních vozidel jsou značné 
a patří mezi ně například posílení 
veřejné hromadné dopravy, snížení 
emisí škodlivin a hluku, snížení počtu 
dopravních nehod a jejich obětí (podle 
statistik přijde v silniční dopravě 
na celém světě o život 1,25 milionu 
osob, přičemž 90 % nehod je způsobeno 
lidským pochybením), usnadnění 
mobility pro znevýhodněné skupiny 
obyvatelstva, jako jsou děti, senioři 
nebo lidé s hendikepem, lepší využití 
pozemků sloužících v současnosti jako 
parkoviště a silnice nebo vyšší úroveň 
efektivity a bezpečnosti díky propojení 

a komunikaci vozidel s městskou 
infrastrukturou. Řidič se v autonomním 
vozidle stane cestujícím, takže může 
využívat nově získaný volný čas k zábavě, 
odpočinku, komunikaci, vzdělávání 
nebo k plnění pracovních povinností.

Odvrácená strana mince
Výše uvedených cílů však nelze dosáhnout 
bez jasného, smysluplného a uceleného 
konceptu dopravy se síťově propojenými 
a autonomními vozidly a bez jeho 
důsledné realizace v praxi. V opačném 
případě by totiž došlo pravděpodobně jen 
k dalšímu zhoršení stávajících problémů. 

Za základní pilíře úspěšné transformace 
městské mobility jsou přitom považovány 
automatizace, elektrifikace (ta je však 
smysluplná především při využívání 
elektrické energie vyráběné trvale 
udržitelným způsobem), digitální 
konektivita a sdílená mobilita.
Je však nutné pamatovat na to, že 
s koncepty autonomní jízdy a sdílené 
mobility je stále spojena také řada 
nevyřešených otázek, které naznačují, 
že očekávané přínosy nemusí být 
ve skutečnosti zdaleka tak velké, jak by se 
na první pohled mohlo zdát. I nepoužívaná 
autonomní vozidla budou muset totiž 
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Cesta k autonomní jízdě

Automatizace automobilové techniky probíhá postupně. Prvním krokem byly 

jednotlivé komfortní a bezpečnostní asistenční systémy podporující řidiče. 

Jako první byl na trh uveden v 70. letech protiblokovací systém ABS ve vozech 

Mercedes-Benz. Poté následovala řada dalších funkcí od stabilizačního systému 

až po parkovací asistenty s automatizovaným řízením. V současné fázi vývoje jsou 

jednotlivé, dosud izolovaně fungující systémy vzájemně propojovány a na základě 

toho jsou realizovány nové funkce, včetně různých stupňů automatizované jízdy 

v jasně definovaných provozních podmínkách.

Centrální řídicí jednotka autonomního vozidla vypočítává obraz okolí na základě 

dat z celé řady různých senzorů. V současnosti se jedná především o ultrazvukové, 

radarové a kamerové senzory, signály GPS a laserové skenery (tzv. lidar). Takto 

získaný obraz je v autonomním vozidle navíc porovnáván s mimořádně podrobnými 

a průběžně aktualizovanými mapovými podklady. Elektronika tak může určovat 

s mimořádnou přesností polohu samotného vozidla i ostatních objektů v okolí, 

vyhodnocovat dopravní situaci a rozhodovat o dalších krocích. Pomocí umělé 

inteligence může autonomní vůz řídit předvídavě a také si průběžně osvojovat  

nové dovednosti s využitím různých metod strojového učení.

Doprava



někde parkovat, stejně jako konvenční 
automobily, a jejich provoz bez cestujících, 
jemuž s největší pravděpodobností nebude 
možné zcela zabránit, bude znamenat 
zvýšenou spotřebu energie a intenzitu 
dopravy. Určité zmírnění tohoto problému 
by mohlo přinést používání autonomních 
vozidel nejen k přepravě osob, ale 
i zboží, zásilek a dalšího nákladu.

Právo, legislativa, bezpečnost
Neméně důležitý je také legislativní rámec, 
protože s autonomní jízdou vyvstává řada 
otázek v oblasti práva. Kdo například 
a v jaké míře ponese odpovědnost 

za nehodu způsobenou autonomním 
vozidlem? Legislativa se týká i přímo 
samotných výrobců automobilů. Značka 
Audi například při představení nového 
modelu A8 uvedla, že nabídka inovativní 
funkce autonomní jízdy v dopravní koloně 
(Audi AI traffic jam pilot) v jednotlivých 
zemích je podmíněna existencí 
jasných legislativních rámcových 
podmínek, takže v mnoha světových 
regionech nebude pro zákazníky 
v dohledné době vůbec k dispozici. 
Kromě toho se musí výrobci automobilů 
v globálním měřítku vypořádat s různými 
požadavky na homologační postupy 

a příslušné lhůty, specifické aplikace 
a testy automatizovaných systémů řízení, 
což zavádění této techniky do praxe 
zpomaluje a prodražuje. V neposlední 
řadě je nutné pamatovat také na otázku 
zabezpečení autonomních vozidel 
a systémů síťově propojené mobility 
proti kybernetickým útokům. 

90 % nehod je způsobeno  

lidským pochybením.
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Síťově propojené vozidlo

Síťové propojení vozidel  

je založeno na komunikaci V2X 

(vehicle-to-everything), jejímiž 

dílčími podobami jsou komunikace 

V2I (vehicle-to-infrastructure) a V2V 

(vehicle-to-vehicle). V2X umožňuje 

vozidlům komunikovat se všemi 

statickými i dynamickými objekty 

v jeho okolí, V2V označuje vzájemnou 

komunikaci mezi jednotlivými 

vozidly. V rámci V2I komunikují 

vozidla s dopravní infrastrukturou, 

jako jsou například semafory 

nebo chytré parkovací systémy. 

Informace jsou přenášeny bezdrátově 

na krátkou vzdálenost a tento přenos 

není ovlivňován povětrnostními 

podmínkami ani jinými signály.  

Síťově propojená vozidla mohou  

být také připojena k internetu 

a mohou se stát součástí inteligent-

ních dopravních systémů.



Chytrá města: digitální řešení 
pro příjemnější život 

Po desetiletí experimentování vstupují chytrá města do nové fáze. Přestože jsou 

digitální řešení pouze jednou součástí kompletní sady nástrojů pro vytváření 

„dokonalých“ měst, již řadu let jsou nejúčinnějším a nejlevnějším příspěvkem  

k této sadě. McKinsey Global Institute (MGI) vydal letos v červnu obsáhlou zprávu, 

která analyzuje desítky současných aplikací a dochází k závěru, že by je města 

mohla využít ke zlepšení ukazatelů kvality života o 10–30 %. 

text  McKinsey Global Institute

Chytrá města
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V ýsledkem této analýzy nakonec 
je, že dokonce i nejmodernější 
chytrá města planety jsou 

stále na začátku své cesty.
Chytrá města dodávají digitální inteligenci 
stávajícím městským systémům, což 
umožňuje dělat více s pomocí méně. 
Připojené aplikace dávají uživatelům 
do rukou transparentní informace 
v reálném čase, které jim pomáhají lépe 
se rozhodovat. Tyto nástroje mohou 
zachraňovat životy, bránit zločinu 
a snižovat zátěž způsobenou nemocemi. 
Mohou šetřit čas, snižovat množství 
odpadu, a dokonce pomáhají posilovat 
sociální sounáležitost. Když města sama 
fungují efektivněji, stávají se současně 
produktivnějšími místy k podnikání.

Co dělá město chytrým?
Chytrá města využívají ke zlepšení 
kvality života data a digitální technologie. 
Komplexnější data sbíraná v reálném čase 
umožňují sledovat události průběžně, 
od začátku do konce, pochopit, jak se 
mění poptávka, a reagovat rychleji 
a s pomocí levnějších řešení.
Chytré technologie mění zejména 
ekonomiku a řízení městské 

infrastruktury. Snižují náklady 
na sběr informací o vzorcích chování 
obyvatel a vedení města, významným 
zaměstnavatelům, ale nakonec i všem 
občanům dávají do rukou dosud nevídaný 
objem dat, s jejichž pomocí mohou 
efektivně optimalizovat stávající systémy. 
Chytrá řešení nabádají lidi, aby využívali 
alternativní, nepřetížené dopravní 
trasy, šetřili vodu i energii tím, budou 
lépe plánovat nejen množství spotřeby, 
ale i časy odběru, či ulevili systému 
zdravotní péče prostřednictvím prevence. 
Výsledkem bude město příjemnější pro 
život, ale také lepší místo k podnikání.
Komplexní obraz chytrého města tvoří 
tři vrstvy. Tou první je technologická 
základna, která zahrnuje kritické 
množství chytrých telefonů a dalších 
senzorů připojených k vysokorychlostní 
komunikační síti a také otevřené 
datové portály. Senzory průběžně 
sledují proměnné, jako je dopravní 
tok, spotřeba energie, kvalita ovzduší 
a mnoho dalších aspektů každodenního 
života, a tyto informace okamžitě 
poskytují těm, kdo je potřebují.
Druhá vrstva se skládá ze specifických 
aplikací. Převedení surových dat 

28  |  VISIONS  |  2  |  2018

8–10 %

20–35 %

10–15 % 

Tyto aplikace mohou snížit  
počet úmrtí o 8–10 %

Mohou zkrátit reakční doby v případě 
mimořádných událostí o 20–35 %

Snížit emise skleníkových  
plynů o 10–15 %
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do podoby výstrah a akcí vyžaduje použití 
správných nástrojů, a to je místo, kde 
vstupují do hry poskytovatelé technologií 
a vývojáři aplikací. V současné době je 
již běžně k dispozici mnoho aplikací 
pro nejrůznější oblasti: bezpečnost, 
mobilitu, zdraví, energie, vodu, 
odpady, hospodářský rozvoj a bydlení, 
angažovanost a komunitní život.
Třetí vrstvou je veřejnost. Většina 
aplikací uspěje pouze tehdy, pokud je 
přijme veřejnost, a ta na jejich základě 
změní své chování. Mnoho z nich dává 
uživatelům možnost převzít rozhodování 
a aktivitu do vlastních rukou. 

Výsledky výzkumu
MGI vyhodnotil, jak se mohou desítky 
současných aplikací pro chytrá města 
uplatnit ve třech vzorových městech 
s různými staršími infrastrukturními 
systémy i základními výchozími body. 
Závěr je, že tyto nástroje mohou snížit 
počet úmrtí o 8–10 %, zkrátit reakční 
doby v případě mimořádných událostí 
o 20–35 %, zredukovat průměrné 
dojíždění o 15–20 %, snížit zátěž 
způsobenou nemocí o 8–15 % a snížit 
emise skleníkových plynů o 10–15 % 

a mají řadu dalších pozitivních výsledků.
Výzkum MGI realizovaný v 50 
městech po celém světě ukazuje, 
že bohatší městské oblasti se
obecně transformují rychleji, ačkoli 
v mnoha z nich má veřejnost nízké 
povědomí o implementovaných aplikacích 
a málo je používá. Asijské metropole 
s jejich mladou populací „digitálních 
domorodců“ a současně velkými problémy 
dosahují v přijetí těchto aplikací výrazně 
dobrých výsledků. Výzkum rovněž 
ukazuje, že mnoho měst bohužel stále ještě 
neimplementovalo ani ty aplikace, které 
mají největší potenciál. Vzhledem k tomu, 
že vývoj technologií se nikdy nezastaví, 
toto manko se bude už jen zvyšovat.

Chytrá města mění tržní prostředí
Jediným vlastníkem 70 % aplikací, 
které se zkoumaly, byl veřejný sektor. 
Nicméně, 60 % počátečních investic 
potřebných k implementaci plného 
spektra aplikací by mohlo přicházet 
od soukromých subjektů. Navíc, více než 
polovina počátečních investic ze strany 
veřejného sektoru by mohla přinést kladný 
zisk, ať již v přímých úsporách, anebo 
v příležitostech k vytvoření dalšího zisku.

Chytrá města mohou vyvolat nutnost 
transformace některých průmyslových 
odvětví. Nové požadavky zákazníků 
způsobí nutnost přehodnotit současnou 
nabídku produktů i služeb tak, aby 
uspokojila vyšší očekávání z hlediska 
kvality, výše nákladů a efektivity, a to 
všude – od mobility až po zdravotní 
péči. Firmy, které budou chtít vstoupit 
na trhy chytrých měst, budou muset 
disponovat velkým množstvím 
dovedností, implementovat tvůrčí 
modely financování a ostřeji se 
zaměřovat na občanskou angažovanost. 
Aby se město stalo chytrým, by nemělo 
být cílem, ale prostředkem k něčemu 
dalšímu. Tím „něčím dalším“ je schopnost 
lépe a pružně reagovat na potřeby 
a přání obyvatel. Technologie je tedy 
de facto nástrojem pro optimalizaci 
infrastruktury, zdrojů a sdílených prostor. 
Málokteré město chce zaostat, nicméně 
je velmi důležité, aby se nenechalo 
opojit vizí zavádění technologií pro 
svou vlastní potřebu. Chytrá města se 
musí zaměřit na co nejlepší výsledky 
pro obyvatele a na to, aby získala 
jejich aktivní účast při dotváření míst, 
která nazývají svým domovem. 

Chytrá města dodávají urbanizovanému světu inteligenci, kterou používají k řešení 
veřejných problémů a dosažení vyšší kvality života.
Život ve městech budoucnosti pozdvihnou na vyšší úroveň tři vrstvy „chytrosti“ 

1.  Technologická základna,  

jež obsahuje sítě propojených  

zařízení a čidel

2.  Chytré aplikace  

a možnosti analýzy dat

3.  Přijetí a využívání, jež často 

vede k lepšímu rozhodování 

a změně chování

Tradiční infrastruktura 

(jak fyzická, tak i sociální)

Zdroj: McKinsey Global Institute analysis



Vítejte 
ve Městě 4.0
text  Jan Schönig   |   foto  Siemens

Jak mohou města 

využívat výhody, které 

přináší digitalizace, 

aby zmírnila napětí 

způsobené přetíženými 

službami a zdroji? 

Řídit a optimalizovat 

spodní vrstvu městské 

infrastruktury lze 

pomocí integrovaných 

dat shromažďovaných 

prostřednictvím 

internetu věcí (IoT).

Město 4.0
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Vyhodnocování
dopravní situace

Energy Performance
Contracting (EPC)

Chytré
osvětlení

Nabíjecí stanice
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Řízení provozu
kanalizační sítě

Akumulace
elektrické energie

Inteligentní
trafostanice

Metro
bez řidiče

Komplexní
řízení budov

Monitorování
a řízení dopravy

Inteligentní
parkovací systémy

MindSphere

Chytré
osvětlení

Nabíjecí stanice
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Města jsou pod trvalým tlakem. 
Urbanistická centra po celém 
světě se potýkají s narůstajícím 

počtem obyvatel, který zvyšuje poptávku 
po zdrojích, jako je energie, čistá voda 
a čistý vzduch. Poněvadž usilují o nalezení 
inovativních způsobů, jak se vypořádat 
se stále větším hlukem, zhušťující se 
městskou dopravou 
a negativními dopady 
na změny klimatu, 
čím dál tím více se 
obracejí k inteligentním 
technologiím. Otázkou 
již není, zda by se města 
měla digitalizovat 
a přetransformovat 
do chytrých měst, ale 
spíše, kdy se začnou chytré urbanistické 
projekty rozšiřovat na globální úroveň.

Propojená městská infrastruktura
V uplynulých desetiletích města 

a jejich základní infrastruktury začaly 
usilovat o vlastní výraznou optimalizaci 
ve vertikálním směru. Mnoho budov 
se již plánuje a staví s využitím 
standardizovaného softwaru BIM 

(Building Information Management); 
vlaky bez řidiče mají vyšší kapacity; 
energetické sítě se transformují 
do chytrých sítí (smart grids), které se 
dokážou rychle přizpůsobit měnícím 
se nárokům. Propojení nejrůznějších 
městských infrastruktur vyvolá další 
vlnu zlepšení a zvýšení efektivity 

provozu města.
Tento model se občas 

nazývá Město 4.0 – 
analogicky k Průmyslu 
4.0, který popisuje 
dopad automatizace 
a výměny dat na výrobu. 
V městském kontextu 
se tento pojem může 
vztahovat na budovy, 

které se aktivně propojují s energetickou 
sítí, na rozhraní zahrnující mobilitu nebo 
na samoučící se systémy, které budou 
poskytovat užitečné informace, například 
za účelem zlepšení kvality ovzduší.

Velký průlom
Studie konzultační společnosti 

McKinsey z roku 2015 označila digitalizaci 
ve městech za průlomovou sílu. Potenciál 

digitalizace ke zvýšení produktivity 
městských infrastruktur je převyšován 
pouze jejím dopadem na průmysl 
a výrobu, kde ji již masivně uplatňuje 
napříč celým odvětvím – od malých 
a středních podniků až po ty největší.

Prudký nástup digitalizace šel ruku 
v ruce s dramatickým poklesem cen 
tranzistorů během posledních 25 let. 
Připojeno je stále více a více zařízení; 
očekává se, že do roku 2020 bude aktivně 
komunikovat více než 50 miliard přístrojů 
a věcí. Služby, které se dnes nabízejí 
ve všech oblastech života ve městech, 
digitalizace ještě zlepší; co je ale mnohem 
důležitější, díky dostupnosti a analýze dat 
uvidíme stále více zcela nových služeb.

Není nutné rozbíjet prototypy
Co znamená digitalizace v praxi? 

Umožňuje například, aby projektanti 
vytvořili digitální dvojče fyzického 
pracovního prostředí a obě dvojčata 
vzájemně propojili za účelem 
vylepšení konstrukce, inženýringu 
a automatizace procesů, ale také kvůli 
end-to-end reportování a analýze. 
Simulace a prediktivní údržba se 

Do roku 2020 bude 

aktivně komunikovat 

více než 50 miliard 

přístrojů a věcí.

Město 4.0
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stávají stále snadnějšími a začleňují 
se do každodenních operací.

Abychom si tyto přínosy dokázali 
lépe představit, uvažujme například 
o automobilovém průmyslu: Dříve vývojáři 
museli vyrobit nový prototyp, havarovat 
s ním a následně analyzovat, co se stalo 
a co bylo špatně; pak se postavil další 
prototyp a opět se s ním narazilo do zdi, 
a to se mohlo opakovat 
do nekonečna. Každému 
musí být hned jasné, jak 
obrovsky se tento proces 
zrychlil a zefektivnil, 
jakmile se začal používat 
simulační software.

Helsinky vytvářejí digitální dvojče
Pokud toto aplikujeme na města, 

digitalizace může nejen zlepšit efektivitu 
tím, že minimalizuje ztráty času a zdrojů, 
ale současně zlepšit produktivitu města, 
zajistit růst a podpořit ekonomické 
aktivity. Finské hlavní město Helsinky 
v současnosti již pracuje na tom, aby to 
dokázalo. Jako jedno z prvních si osvojilo 
technologii chytrých měst a modelování. 
Nyní zahájilo projekt Helsinky 3D+, jehož 

cílem je vytvořit trojrozměrný obraz 
města pomocí technologií, které slouží 
k zachycování reality, od softwarové 
společnosti Bentley Systems, za účelem 
geokoordinace, vyhodnocování možností, 
modelování a vytváření vizualizací.

Cílem projektu je zlepšit interní služby 
a procesy ve městě a poskytnout data pro 
další rozvoj chytrého města. Po dokončení 
bude 3D městský model v Helsinkách 
sdílen jako otevřená data a bude sloužit 
k podpoře komerčního i akademického 
výzkumu a vývoje. Díky dostupným 
datům a analýzám bude město schopno 
řídit svou zelenou agendu způsobem, 
který bude mnohem více zaměřen 
na udržitelnou spotřebu přírodních 
zdrojů a zdravé životní prostředí.

První krok směrem  
k digitálně řízenému městu

Z vizuální trojrozměrné reprezentace 
lze získat množství dat, a to je první 
krok směrem k digitálně řízenému 
městu. Aby to ale fungovalo, vzájemně 
propojené součásti infrastruktury musí 
být schopné vzájemně komunikovat 
a rozumět si. Softwarová společnost 
Bentley Systems je průkopníkem 
v softwaru modelujícím realitu pro využití 
v průmyslu a infrastruktuře. Již řadu 
let jsou společnosti Bentley a Siemens 
technologickými partnery, v nedávné 
době dokonce pozvedly svoji vzájemnou 
spolupráci na strategickou alianci, 

která napomohla 
k bezproblémové 
integraci technologií 
obou společností.

Jak to tedy funguje? 
Trojrozměrná síť, 
vytvořená softwarem 

pro modelování reality od společnosti 
Bentley, se propojí s jednotlivými 
částmi infrastruktury vybavenými IoT 
prostřednictvím cloudového operačního 
systému pro internet věcí Siemens 
MindSphere. Ze spodní vrstvy městské 
infrastruktury, jako je energie, voda, 
doprava, bezpečnost, budovy a zdravotní 
péče, přicházejí data, která jsou odváděna 
do společné datové vrstvy, aby bylo 
možné provádět analytická a preventivní 
i normativní opatření. MindSphere 

dokáže spravovat obrovské množství dat.
Jakmile budou tato data k dispozici, 

otevřené rozhraní pro programování 
aplikací umožní inovativním 
společnostem a městským správám, aby 
přišly s dalšími případy použití a vyvíjely 
aplikace založené na dostupných 
údajích pro potřeby občanů, městských 
úřadů a místních podniků.

Digitální vize je připravena 
odstartovat v celém světě

Helsinky nejsou samy, kdo sbírá 
otevřená data, která umožňují a zlepšují 
výzkum a vývoj konceptu Město 4.0. 
Dalším příkladem je město Columbus 
v Ohiu, které v roce 2016 získalo 
americkou cenu Smart City Challenge. 
Cílem kampaně Smart Columbus je zlepšit 
kvalitu života lidí, stimulovat hospodářský 
růst, poskytnout lepší přístup 
k příležitostem, stát se lídrem ve špičkové 
logistice a podporovat udržitelnost. 
Jak? Propojením infrastrukturních 
služeb, počínaje dopravou přes bydlení 
a zdravotní péči až po modelování toho, 
jak nové technologie fungují v reálném 
městě. Pokud je otázkou, kdy se projekty 
chytrých měst začnou rozšiřovat 
do celého světa, odpovědí je „nyní“. 

Jan Schönig
je ředitelem pro rozvoj měst a chytrá 

města v Centru kompetence Siemens 

pro města, které je zodpovědné  

za strategii, vztahy s partnery, řízení 

programu a business development 

pro řešení infrastruktury chytrých 

měst. Od svého vstupu do společnosti 

Siemens v roce 1997 se podílel na 

řadě úkolů, projektů a manažerských 

povinností, včetně čtyř let, kdy 

pracoval jako vedoucí oddělení pro 

rozvoj společnosti v Kataru, a dvou let, 

kdy vedl oddělení Siemens IT Solutions 

ve Francii.

MindSphere dokáže 

spravovat obrovské 

množství dat.



Nejzelenější londýnská  
budova

Crystal, který před šesti lety otevřeli v Královských viktoriánských 

docích, je jednou z nejvíce nízkoenergetických budov na světě.  

Toto výstavní a konferenční centrum je jednou velkou přehlídkou 

zelených řešení pro městskou infrastrukturu.

Ilustrace  Niels-Petter Ekwall

Chytrá města
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Průkopník udržitelné 
architektury
Vítěz platinového 
ocenění v metodice 
LEED a titul „výjimečný“ 
v metodice BREEAM 
za přísně udržitelný 
design a stavební normy

Přeměna solární energie 
1 580 m2 fotovoltaických 
panelů na střeše generuje 
256 MWh/rok, a ty 
pokrývají 20 % spotřeby 
energie

Sběr dešťové vody 
87 % pitné vody 
v Crystalu pochází 
z dešťové vody, která 
se uchovává v podzemí 
a upravuje pomocí filtrace 
a desinfekce UV zářením

Monitorovací a řídicí 
systémy
Parametry budovy 
(energie, voda, údržba 
atd.) jsou trvale 
kontrolovány pomocí 
měřidel a čidel

Úprava černé  
odpadní vody
Veškerá odpadní 
voda se využívá 
ke splachování toalet 
a zavlažování zeleně

Podzemní tepelná 
čerpadla
Přivádějí z podzemí 
teplo, příp. chlad, 
a tím efektivně 
regulují teplotu 
v budově
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Užitečná zeleň
Zelené plochy 
kompenzují efekt 
městských tepelných 
ostrovů a zabraňují 
povodním

Inteligentní energetický 
management
Energetický monitoring 
umožněný existencí 
chytré sítě, vzdálené 
zásobování „zelenou“ 
energií, nabíjecí stanice 
pro elektromobily

Výhody zasklení
Skleněné fasády  
(64 % neprůhledně 
zaizolováno) maximalizuje 
využití denního světla  
a minimalizuje nechtěné 
přehřívání od slunce



Chytrá města

Chytrá města potřebují čistý 
vzduch – v ulicích i v budovách
text  Andrea Cejnarová   |   foto  depositphotos.com

Co by to bylo za chytrá města, kdyby se v nich nedalo kvůli znečištěnému ovzduší 

žít? Bohužel, realita je dnes taková, že velká spousta světových metropolí,  

které aspirují na to, aby se v hodnocení dle kritérií „smart city indexu“ postavily 

na čelná místa, mají problémy s životním prostředím větší než velké.  

Minutu před dvanáctou se začínají objevovat moderní řešení, která,  

doufejme, tristní situaci pomohou vyřešit.  
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City Air Management
K řešení otázky znečištění ovzduší 
ve městech je určena jedna z vůbec 
prvních reálných aplikací fungující 
na cloudové platformě pro internet 
věcí Siemens MindSphere.
Jedná se o inteligentní software 
z produkce Siemens, založený na umělých 
neuronových sítích, který je určený 
k monitorování a přesnému předpovídání 
znečištění ovzduší ve velkých městech 
na několik dní dopředu. Jeho úkolem je 
poskytnout městům a jejich obyvatelům 
informace potřebné k minimalizaci 
anebo ideálně k úplné eliminaci 
extrémních stavů znečištění ovzduší 
dříve, než k nim skutečně dojde, a tím 
zlepšit kvalitu života ve městech.   
Systém City Air Management monitoruje 
a předpovídá úroveň znečištění ovzduší 
v následujících 3–5 dnech s přesností 
až 90 % a současně také simuluje efekt 
krátkodobých opatření, která město 
může učinit. Města si mohou vybrat 
ze seznamu 17 krátkodobých opatření 
a ihned zjistit, jaký dopad budou mít 
na kvalitu ovzduší v příštích dnech. 
Pokud zvolí správně, mohou udržet 
kvalitu vzduchu ve dne i v noci v mezích 
stanovených hodinových limitů.   
Předpovědi znečištění ovzduší jsou 
založeny na sofistikovaném algoritmu, 
který pracuje s umělou neuronovou 
sítí. Prognóza kvality ovzduší se 
vytváří na základě historických 
dat znečištění ovzduší, aktuální 
předpovědi počasí a charakteristiky 
dopravní situace. Následná konkrétní 

opatření se pak stanovují pro sedm 
hlavních KPI (klíčových ukazatelů 
výkonnosti), včetně NOx, PM10 a PM2,5.
Získání přístupu k předpovídaným 
ukazatelům KPI v každém okamžiku 
a schopnost simulovat dopad 
krátkodobých opatření pro konkrétní 
dny může zásadně ovlivnit každodenní 
boj se znečišťováním ovzduší. Když se 
k tomu navíc přidá přístup současně 
k dopadu střednědobých i dlouhodobých 
opatření ve městě, máme základ, 
který umožňuje lepší rozhodování 
v delším časovém horizontu.  

Jak to funguje
Systém City Air Management od Siemens 
zpracovává data z měření emisí plynů, 
jako jsou oxid uhelnatý, oxid uhličitý 
a oxidy dusíku, a vývoj těchto emisí 
propojuje s dalšími dostupnými zdroji dat, 
například údaji o počasí ve stejném období, 
tedy vlhkosti vzduchu, slunečním záření, 
oblačnosti a teplotě. Do modelu se zahrnují 
rovněž opakované události, jako jsou 
pracovní dny a víkendy, svátky, veletrhy 
a sportovní akce, protože výrazně různými 
způsoby ovlivňují dopravu a tedy i emise.
Analytická a prediktivní technologie pro 
City Air Management využívá platformu 
pro vývoj neuronových sítí, která se 
úspěšně využívá již 25 let. Během této 
doby byl tento systém natolik vylepšen, 
že je nyní schopen vytvářet a trénovat 
různé typy rekurentních neuronových 
sítí, neuronové sítě pro posilování učení 
i hluboké neuronové sítě. V systému 
předpovídání znečištění ovzduší se 

využívají rekurentní neuronové sítě, které 
jsou pro tento úkol nejvhodnější, poněvadž 
umožňují, aby se v interním dynamickém 
modelu prostředí latentně promítla 
i řada skrytých, tedy nedostupných 
a tudíž i nepozorovaných informací 
o znečišťování ovzduší způsobených 
dopravou, průmyslem, zemědělstvím 
apod. Tento dynamický model se 
buduje v průběhu trénování sítě.
Neuronová síť se musí naučit předpovídat 
stupeň znečištění ovzduší pro prototypové 
prostředí na základě všech dat, která 
má k dispozici, včetně sezónních 
a okamžitých předpovědí počasí. Během 
specifického městského tréninku, který 
zahrnoval stovky iterací, program trvale 
snižoval rozdíl mezi vlastními prognózami 
a skutečnými úrovněmi znečišťujících 
látek naměřených v městské atmosféře. 
Tohoto výsledku se dosáhlo změnou 
vah jednotlivých parametrů.

Přesnost
Již realizované projekty pro sledování 
kvality ovzduší ukazují, že pro každou 
hodinu následujícího dne je míra 
chybovosti nižší než 20 %. Pět dnů předem 
byla míra chybovosti predikce menší než 
28 %. Tento dobrý výsledek se ale dá ještě 
zlepšit, protože v průběhu času budou 
k dispozici další údaje a dojde k lepšímu 
pochopení jejich vzájemných korelací.
Na základě prediktivního systému lze 
poskytovat i tzv. citlivosti pro každý 
vstupní faktor modelu. Citlivost je 
měřítkem závislosti předpovědi znečištění 
ovzduší na příslušném vstupním faktoru. 

Systém City Air Management monitoruje a předpovídá 

úroveň znečištění ovzduší v následujících 3–5 dnech 

s přesností až 90 % a současně také simuluje efekt 

krátkodobých opatření, která město může učinit. 
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Pokud je například citlivost vstupního 
faktoru rychlosti větru velká pro NO2 a má 
na něj negativní vliv, zvýšení rychlosti 
větru povede ke snížení koncentrace 
NO2. Tyto informace lze samozřejmě také 
kvantifikovat, a to tak, že se určí přesná 
korelace mezi rychlostí větru a NO2.

Modelování scénářů pomocí 
systému City Air Management
Samotná prognóza nemůže snížit 
znečištění ovzduší. Proto Siemens spojil 
systém City Air Management se svým 
nástrojem City Performance Tool (CyPT).
Špičkový simulační nástroj CyPT se již 
používá ve více než 40 městech po celém 
světě v mnoha různých rozhodovacích 
scénářích. CyPT měří dopad strategických 
plánů měst a srovnává tradiční metody 
s nejmodernějšími technologiemi.  
Města si mohou vybrat ze seznamu  
17 krátkodobých opatření a simulovat 
jejich dopad v příštích 3–5 dnech, což jim 
pomůže dodržet denní nebo hodinové 
stanovené limity znečištění ovzduší.
Pokud například systém prognózy kvality 
vzduchu předpovídá nadprůměrné úrovně 

znečištění v některých částech města 
v příštích několika dnech v důsledku 
nárůstu hustoty dopravy, město může 
zavést krátkodobá 
opatření, jako je 
bezplatná veřejná 
doprava, uzavření 
parkovacích míst 
nebo ulic apod.
Kromě krátkodobých opatření je 
k dispozici také 40 střednědobých až 
dlouhodobých opatření, ke kterým 
patří zvýšení poplatků za produkci 
exhalací, uzavření parkovišť 
ve městě nebo zatraktivnění místních 
veřejných tranzitních systémů.

Pevné částice ohrožují zdraví 
i v budovách
Znečištění vzduchu polétavými částicemi 
patří k nejvíce nebezpečným jevům, 
které ohrožují zdraví lidí především 
ve velkých městech. Pevných částic, 
které způsobují řadu závažných 
onemocnění, se ale nemusíte nadýchat 
jen venku na prašné ulici. Nebezpečí 
číhá i za zdmi budov.  Čelit mu by měl 

pomoci detektor o velikosti cigaretové 
krabičky, který vyvinuli odborníci 
z divize Siemens Building Technologies.

Vylétají z výfuků aut, 
komínů obytných budov 
a elektráren a spolu s kouřem 
z otevřených ohnišť – 
polétavé pevné částice, jedna 
z nejnebezpečnějších látek 

znečišťujících vzduch vůbec. Autority 
zabývající se ochranou životního prostředí 
sledují pevné částice ve vzduchu již dlouhá 
léta, poněvadž mohou u lidí způsobovat 
řadu závažných plicních onemocnění. 
Velmi jemné částice o průměru do  
2,5 mikrometru, označované jako PM2,5, 
jsou obzvláště nebezpečné, poněvadž 
při nádechu nebo kouření se nasávají 
hluboko do plic. Evropská agentura 
pro životní prostředí předpokládá, že 
v Evropě zemře každoročně více než 
400 000 lidí v důsledku onemocnění 
plic způsobených právě PM2,5.
Situace je ještě horší v rozvíjejících se 
ekonomikách, jako je Čína nebo Indie. 
Zatímco současné normy pro koncentraci 
pevných částic ve vzduchu v EU stanovují 

Hodnoty NO2 – Londýn

0,0 μg/m3

Hodiny

250,0 μg/m3

200,0 μg/m3
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Nebezpečí číhá 

i za zdmi budov. 



limit 25 mikrogramů na metr krychlový 
vzduchu, průměrná hodnota v mnoha 
městech tzv. třetího světa překračuje 
tento limit více než čtyřnásobně. Není 
tedy divu, že v Číně patří detektory 
pevných částic k nejprodávanějším 

„elektrickým spotřebičům“. Tento typ 
čidel ale dosud nebyl k dispozici pro 
automatizační systémy komerčních budov.

Krabička, která chrání zdraví
Nový detektor je tvořený čidlem a malým 
větrákem, který nasává vzduch. Celé 
zařízení je umístěno na zdi místnosti 
a průběžně kontroluje čistotu vzduchu 
pomocí laserové diody, která je schopná 
stanovit na základě rozptylu světla 
koncentrace pevných částic až 2,5 PM, tzn., 
že „vidí“ částice až 2,5 mikrometru malé.  
Odhaduje ale také koncentraci PM10, tedy 
částic o velikosti až 10 mikrometrů, které 
jsou přibližně stejně velké jako zrnka pylů, 
které vyvolávají alergie, ale pro zdraví 
lidí nejsou tak nebezpečné jako PM2,5. 
I přesto ale představují pro plíce zátěž, 
a proto je potřeba sledovat i je. Snímač 
okamžitě zobrazuje naměřené aktuální 

hodnoty pro obě třídy PM na displeji 
v různých barvách, které se mění podle 
stanovené koncentrace. Naměřené 
hodnoty pak lze prostřednictvím datového 
kabelu průběžně odesílat do centrálního 
automatizačního systému budovy.
To ale není vše. Pracuje se rovněž 
na vývoji aplikace, která by umožňovala 
propojit tento detektor se snímačem 
oxidu uhličitého a lépe tak regulovat 
větrání budovy. Oxid uhličitý se uvolňuje 
v uzavřených prostorách z lidského 
dechu. Jakmile jeho koncentrace překročí 
určitou hranici, čidla automaticky aktivují 
ventilační systém, který začne do budovy 
vhánět čerstvý vzduch. V mnoha velkých 
městech je ale koncentrace pevných 
částic v okolním vzduchu tak vysoká, 
že větrání budovy není žádoucí. V tom 
případě může „zasáhnout“ právě detektor 
pevných částic, který automatickému 
spuštění přímé ventilace zabrání. 

Snadná výměna
Velkou předností nového detektoru 
pevných částic je jeho snadný provoz. 
Poněvadž tyto snímače během provozu 

nasávají vzduch, v průběhu času dochází 
k znečištění laserové optiky, kterou jsou 
vybaveny. Standardně by se musel celý 
snímač odpojit od napájecích kabelů, 
vyjmout a nahradit novou jednotkou. 
Poněvadž ale de facto stačí vyměnit pouze 
malý laserový modul, celé zařízení je 
koncipováno tak, aby byla jeho výměna 
maximálně snadná. Prakticky se dá 
vyměnit tak rychle, jako třeba baterie 
v dálkovém ovladači televizoru. Snímač 
také nabízí úsporný režim, díky kterému 
se nemusí laserový modul měnit tak 
často. V úsporném režimu snímač 
provádí pouze omezený počet měření 
za hodinu a díky tomu se neznečišťuje 
tak rychle. Tím se také pochopitelně 
i zvyšuje životnost laserového modulu. 
Snímač je ale vybaven i funkcí rychlého 
spuštění. Jakmile se člověk ocitne 
ve vzdálenosti asi jednoho metru 
od čidla, detektor se „probudí“ a začne 
měřit. Aktuální hodnota koncentrace 
pevných částic se pak zobrazí 
na displeji během několika sekund. Tato 
mimořádně rychlá analýza vzduchu je 
pro tento detektor zcela unikátní. 

Nebezpečí jemného prachu a smogu

PoškozeníČástice

Zachytí se v nose 

Zachytí se v nose a v hrtanu

Mohou proniknout hluboko  
do plic a způsobovat plicní  
a kardiovaskulární onemocnění 

PM10+
10+ μm

PM2,5–10
2,5–10+ μm

PM2,5
2,5+ μm
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Emise CO2 snížila společnost Siemens ČR  
kombinací několika faktorů

Siemens snížil své emise CO2  
v České republice o 70 %
text  Petr Jechort  |   foto  Siemens

Změny klimatu představují jeden z největších globálních problémů současnosti. 

Vlády a firmy proto celosvětově přijímají opatření ke snižování emisí skleníkových 

plynů, které jsou prokazatelně hlavní příčinou klimatických změn.

Česká republika bohužel patří 
mezi státy s největší produkcí 
skleníkových plynů na obyvatele, 

tj. s největší uhlíkovou stopou.  
Ta v roce 2014 činila 11,6 t CO2e/obyv.,  
což byla čtvrtá nejvyšší hodnota 
v EU28 a výrazně převýšila celoevropský 
průměr 8,5 t CO2e/obyv.
Společnost Siemens ČR se snaží přispět 
ke zlepšení tohoto neutěšeného stavu 
a svou uhlíkovou stopu průběžně snižuje. 
Od roku 2014 se jí podařilo snížit emise 
CO2 o 70 %. Jestliže v roce 2014 činily její 
emise CO2 v České republice 63 000 tun, 
letos to bylo jen 18 000 tun. Takovéto 
snížení emisí CO2 představuje významný 
příspěvek k celosvětovému závazku 
společnosti Siemens dosáhnout do roku 

- 43 000 tun CO2/rok
Dosáhl nákupem certifikované elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

2,5 miliardy Kč
Tolik celosvětově Siemens investuje do projektů 
na snížení energetické náročnosti.

- 110 g CO2/km
Je průměrná emise vozového parku, dosažená úpravou modelové 
řady vozů se spalovacími motory a zavedením elektromobilů.

Udržitelnost
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Oxid uhličitý (CO2) 
„zastřešuje“ všechny skleníkové 

plyny, můžeme je na něj totiž převést 

prostřednictvím koeficientu GWP 

(Global Warming Potential). Celkové 

emise skleníkových plynů pak 

vyjadřujeme v ekvivalentech oxidu 

uhličitého (CO2e).



2030 CO2 neutrality. Tento závazek si 
společnost Siemens stanovila sama ještě 
před přijetím Pařížské dohody. V souladu 
s ním hodlá již do roku 2020 investovat 
do projektů energeticky úsporných 
budov a výrobních zařízení zhruba 
100 milionů eur. Celosvětově Siemens 
do projektů na snížení energetické 
náročnosti investuje 2,5 miliardy Kč. 
Dva velké projekty byly zrealizovány 
v České republice: v závodech Mohelnice 
(2017) a Letohrad (2018). Do těchto 
dvou projektů Siemens investoval 
přes 80 milionů Kč a dosáhl snížení 

emisí CO2 o 6 300 tun ročně. Hodnota 
ušetřených energií přesahuje 16 milionů 
Kč za rok.  Energetických úspor bylo 
dosaženo kombinací nových technologií 
a řešení, včetně využití tepla vznikajícího 
ve výrobě, decentralizace zdrojů tepla, 
zavedení chytrého osvětlení včetně 
řídicích systémů, využití nových řídicích 
systémů pro management energií.
Další projekty na snižování emisí CO2 bude 
společnost Siemens realizovat v České 
republice v příštích letech, především 
v oblasti elektromobility a dalších 
energetických úspor. 
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Skleníkový plyn Zdroje (z lidské činnosti) 

Oxid uhličitý

Spalování fosilních paliv a biomasy (80 %); odlesňování; 

aerobní rozklad organických látek; eroze.

Metan

Anaerobní rozklad organických látek, spalování  

biomasy a skládky odpadů (5 %); zpracování zemního 

plynu a ropy, uhelné zdroje, úniky plynu, chov dobytka, 

pěstování rýže (25 %).

Oxid dusný

Zemědělská činnost, výroba kyseliny dusičné a adipové, 

spalovací procesy, raketová a letecká technika.

Fluorované uhlovodíky

Průmyslové procesy, náhrada freonů v chladicích  

a klimatizačních zařízeních, hnací plyny – hasicí přístroje, 

čisticí látky, pěnidla.

Perfluorouhlovodíky

Chladicí zařízení, průmyslové procesy, výroba hliníku  

a polovodičů, léčiva, kosmetika.

Fluorid sírový

Elektrotechnický průmysl, tavení hořčíku a hliníku.

Fluorid dusitý

Výroba plazmových obrazovek, solárních panelů  

a displejů z kapalných krystalů, selektivní činidlo.

Uhlíková neutralita 
je v textu Pařížské dohody definována 

jako „dosažení rovnováhy mezi 

antropogenními emisemi ze zdrojů 

a snížením skleníkových plynů 

pomocí propadů“. Problém spojený 

s uhlíkovou neutralitou spočívá v tom, 

že propady skleníkových plynů je 

často obtížné vyčíslit a garantovat, 

zejména v dlouhodobějším časovém 

horizontu. Primárním cílem každého 

státu a podniku by proto mělo být 

snižování absolutního množství emisí 

a až druhotným opatřením jejich 

kompenzace např. prostřednictvím 

garantovaných offsetů, které zajistí 

žádoucí propady emisí.

Zdroj: studie Uhlíková stopa 

českého byznysu 2015

Uhlíková stopa podniku 
je měřítkem dopadu fungování 

společnosti na životní prostředí 

a zejména na klimatické změny. 

Uhlíková stopa je nepřímým 

ukazatelem spotřeby energií, výrobků 

a služeb. Měří množství skleníkových 

plynů, které odpovídají aktivitám či 

produktům firmy. 

Uhlíková stopa podniku se obvykle 

vyjadřuje v tunách ekvivalentu oxidu 

uhličitého (t CO2e). V případě dílčích 

aktivit či uhlíkové stopy produktu lze 

použít kilogramy (kg) či gramy (g) 

CO2e. 

Emise produkované podnikem se 

rozdělují podle protokolu GHG, což 

je v současnosti široce používaný 

mezinárodní standard. Pro subjekty 

zapojené do evropského systému 

obchodování s emisními povolenkami 

je vykazovaní emisí GHG povinné, pro 

ostatní firmy dobrovolné.

Zdroj: studie Uhlíková stopa 

českého byznysu 2015
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Hamburk píše budoucnost  
železnic

Hamburská „S-Bahn“ patří mezi nejdůležitější sítě městské železnice v celém 

Německu. Právě zde se začíná psát nová kapitola německých drah. Hanzovní 

město Hamburk, Deutsche Bahn a společnost Siemens v červenci podepsaly 

smlouvu o partnerství, jehož cílem je otestovat do tří let na jedné z linek 

automatizovaný provoz.

text  Pavel Záleský   |   foto  Siemens

Chytrá města
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Hamburk je jednou ze tří 
městských spolkových zemí 
a druhým největším městem 

Německa. Jeho území je členěno 
rozvětvenou sítí řečišť Labe, jeho přítoků 
a plavebních kanálů. Prochází tudy 
důležité trasy spojující Skandinávii 
s pevninskou Evropou. A srdcem 
města je třetí největší přístav Evropy. 
Každoročně jím proteče okolo 140 milionů 
tun zboží, které se musí po železnici 
a silnici dostat buď z přístavu, nebo 
do něj. Když se navíc ráno téměř dva 
miliony Hamburčanů vydají na svou 
cestu do práce a do škol, představuje 
to tvrdý logistický oříšek. Město ho 
řeší propracovaným systémem veřejné 
dopravy, rozvojem cyklostezek a stále 
častěji také aplikací chytrých technologií.
Ambice Hamburku v oblasti chytré 
dopravy však vysoce přesahují lokální 
měřítko. Podle svého starosty Petera 
Tschentschera se chce Hamburk stát 
modelovým městem pro moderní 
mobilitu. V roce 2021 bude hostit 
ITS World Congress, světový kongres 
věnovaný inteligentním transportním 
systémům, a snaží se, aby během něj 
mohl řadu chytrých řešení předvést již 
v každodenní praxi. Jednou z pomyslných 

třešniček na dortu by měla být 
automatizovaná městská železnice.

Evropské řešení
S vlaky bez strojvedoucího se dnes 
již můžete setkat na mnoha místech. 
Vozí cestující mezi terminály velkých 
světových letišť, na městských 
dráhách nebo v metru. Automatické 
metro bez strojvedoucího si můžete 
vyzkoušet například kousek od našich 
hranic, v Norimberku. Projekt, který 
se díky spolupráci města, Deutsche 
Bahn a společnosti Siemens rodí 
v Hamburku, je však minimálně 
ve dvou zásadních ohledech jiný.
Digitalizovat a automatizovat se zde mají 
linky městské železnice S-Bahn, tedy 
i linky sdílející infrastrukturu s tratěmi 
regionální a dálkové dopravy konvenční 
železnice. To je prostředí, které je 
provozně, technicky i legislativně výrazně 
komplexnější než uzavřené systémy metra 
nebo čistě městských linek. Takovou 
úlohu v Německu ještě nikdo neřešil. 
Kromě technických výzev v podobě 
souběžného provozu autonomních 
a manuálně řízených vlaků zde bude 
nutné získat také všechny příslušné 
souhlasy Spolkového drážního úřadu.

Druhým unikátem je způsob technického 
řešení. Nevzniká zde žádný proprietární 
systém. Celý systém zabezpečení 
a řízení bude vybudován na evropském 
standardu automatického vedení vlaku 
a jednotného evropského vlakového 
zabezpečovače (ATO over ETCS), jemuž 
technický základ poskytuje evropský 
vlakový zabezpečovací systém ETCS 
2. úrovně. Použití standardizovaného 
řešení v budoucnu umožní pokračovat 
v digitalizaci železnice i na regionální, 
případně národní, nebo dokonce evropské 
úrovni. Aplikace bezobslužného systému 
na bázi interoperabilní železnice je 
zásadním rozdílem proti dosavadní 
praxi linek metra, které jsou v důsledku 
svého jedinečného historického vývoje 
tradičně vybaveny unikátními systémy 
bez požadavku na evropskou jednotnost. 
Alokace bezobslužného provozu 
ve vazbě na ETCS otevírá široké pole 
aplikace této techniky na železnici.

Pilotních 23 kilometrů
Do té doby ovšem ještě uplyne v širokém 
korytě hamburského Labe hodně 
vody. Nynějším cílem je do roku 2021 
digitalizovat 23 km dlouhou linku S21 
mezi stanicemi Berliner Tor a Aumühle 
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a vybavit čtyři soupravy S-Bahn 
pro automatický provoz. Celkové 
náklady projektu mají dosáhnout 
výše 60 milionů eur a podělí se o ně 
všichni tři zúčastnění partneři.
Na trati budou instalovány standardní 
neproměnné eurobalízy, které budou 
projíždějícím vozidlům sloužit jako 
jednoznačné referenční body. Komunikace 
mezi vlaky a řídicím centrem bude 
přenášena digitálními rádiovými 
signály standardu GSM-R. Vlak jimi bude 
předávat údaje o své poloze a rychlosti 
jízdy, centrála ETCS bude vlaku posílat 
údaje o trati a udělovat vlaku oprávnění 
k jízdě včetně rychlostního profilu.
Během jízdy s cestujícími bude 
na stanovišti prozatím stále ještě přítomen 
strojvedoucí. Do řízení soupravy však bude 
zasahovat jen v případě poruchy systému 
nebo při mimořádnostech. Mezi depem 

a stanicí v Bergedorfu pak budou vlaky 
více než 1 km jezdit nejen autonomně, ale 
i zcela bez lidské posádky na palubě.

Více spojů, úsporněji 
a komfortněji
Co si vlastně partneři od digitalizace 
železnice slibují? Jednak kýžené navýšení 
kapacity přetížených linek. Plně 
digitalizovaná trať má vyšší propustnost, 
lze na ní provozovat více vlaků. Díky 
přesnějšímu dobrzďování a dojezdům lze 
lépe využít délku nástupišť ve stanicích. 
Dostupná přepravní kapacita tak roste.
Automatizované systémy se mohou 
pochlubit také přesnějším dodržováním 
jízdního řádu a energeticky úspornější – 
a přitom hladší a pro cestující komfortnější 

– jízdou. Zásadním přínosem je odvrácení 
nuceného omezování spojů, ke kterému 
v Německu v posledních letech 

zejména v letních měsících docházelo 
z důvodu nedostatku strojvedoucích. 
Právě dlouhotrvající nedostatek těchto 
klíčových zaměstnanců vytváří tlak 
na rychlejší prosazování těchto nových 
technologií, které jsou typickým 
příkladem aplikace principů Průmyslu 
4.0 na železnici – stroje zajistí rutinní 
práci a lidem náleží práce tvůrčí.
V Hamburku se v každém případě 
rodí projekt ukazující směr, kterým se 
chtějí německé dráhy ubírat. Svými 
slovy to potvrdil i Ronald Pofalla, 
člen managementu Deutsche Bahn: 

„V Hamburku začínáme digitalizovat 
provoz na jedné z našich nejdůležitějších 
sítí S-Bahn. Je to pro nás milník, který 
značí počátek největší technologické 
změny následujících let.“ 

Digitalizace S-Bahn v Hamburku
Automatizovaný provoz metra (ATO over ETCS) jako zásadní krok k plně automatizovaným železnicím

První plně automatizovaný vlakový 
provoz v regionální i dálkové železniční 
dopravě v Německu

Vlakové zabezpečení na základě 
evropských standardů ETCS 2. úrovně

Vybavení čtyř vlaků a řízení provozu  
na trati zabezpečovačem ATO

Bezobslužný, plně automatizovaný 
provoz metra mezi depem a nástupištěm 

Vysoce automatizovaný provoz metra 
bez pomoci řidiče

Zvyšující se přepravní kapacita díky 
většímu počtu vlakových souprav

Vyšší přesnost díky energeticky 
optimalizované jízdě

Kratší zastávky díky optimalizaci 
nastupování a vystupování do soupravy

Nižší provozní náklady díky nižší spotřebě 
energie a nižším nárokům na údržbu

Lepší zážitek z jízdy díky plynulosti jízdy 
i brždění

Hlavní body projektu Výhody



Velaro Novo – do detailu  
vyladěný rychlovlak

V září byla na berlínském veletrhu InnoTrans veřejnosti představena nová 

elektrická trakční vysokorychlostní jednotka Velaro Novo. Nabízí rychlost  

360 km/h, větší a variabilnější vnitřní prostor, vylepšenou aerodynamiku, 

sníženou hmotnost, nižší provozní náklady a až o 30 % nižší spotřebu energie. 

Vyjet má v roce 2023 a její ambice jsou globální.

Doprava
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O 10 % prostornější. 

O 15 % lehčí. 

Až o 30 % úspornější  

ve spotřebě energie i v údržbě.
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V listopadu tomu bude osmnáct 
let od chvíle, kdy do pravidelné 
služby u německých drah 

nastoupily rychlovlaky ICE 3.  
Ty oproti svým předchůdcům opustily 
tradiční systém čelních trakčních vozů 
a zařízení trakčního pohonu rozdělily 
do všech vozů jednotky. Každý vůz 
tak nese část jeho komponent. Nové 
řešení poskytlo nejen více prostoru pro 
cestující, který nově získali v čelních 
vozech, ale především umožnilo zvýšit 
trakční výkon a tím i rychlost. To dává 
vlaku schopnost překonávat vysokou 
rychlostí až čtyřicetipromilová stoupání. 
Možnost využívat tak velké sklony má 
samozřejmě zásadní dopad na trasování 
nových vysokorychlostních tratí. 
Zvlněné vedení tratě terénem umožňuje 
zkracovat potřebnou délku tunelů 
a snižovat výšku i délku mostů – a tím 
redukovat investiční i provozní náklady.
Právě ICE 3 se stalo základem rodiny 
vysokorychlostních jednotek Siemens 
Velaro. Ta se dočkala již čtyř generací 
a u mnoha železnic se stala úspěšným, 
u cestujících oblíbeným a pro dopravce 
profitabilním přepravním produktem. 
Velara se prohánějí Beneluxem, 
ve Španělsku zkrátila 621 km dlouhou 
cestu z Barcelony do Madridu na dvě 
a půl hodiny, obsluhují vysokorychlostní 
trať z Pekingu do Tchien-ťinu a vozbu 
převzala také na prestižních spojích 
Eurostar jezdících pod kanálem La 
Manche. Mezi Moskvou a Petrohradem 
odolávají mrazivým zimám, v tureckém 
vnitrozemí zase horkým létům. Každý 
den Velara ujedou více než milion 
kilometrů a pochlubit se přitom 
mohou vynikající spolehlivostí.

Velaro Novo
Velaro Novo představuje již pátou 
generaci tohoto rychlovlaku. Jeho vývoj 
započal před pěti lety a první testovací 
vůz, zařazený do zkušební jednotky 
ICE S společnosti DB Systemtechnik, 
již od dubna podstupuje na území 
Německa zkušební jízdy. Do pravidelného 

provozu by se měla nová Velara 
dostat v roce 2023. Jaká budou?
Ve standardu se počítá s jednotkami 
o sedmi nebo čtrnácti vozech s celkovou 
délkou 202 nebo 404 m, určenými  
pro střídavé napájecí soustavy o napětí  
15 a 25 kV. V závislosti na zvolené variantě 
škálovatelného pohonu se jejich výkon 
bude pohybovat mezi 4,7 až 8 MW a maxi-
mální rychlost mezi 250 a 360 km/h.

Lehčí a úspornější
Hlavní slovo při vývoji vlaků Velaro 
Novo měly jízdní komfort, náklady 
životního cyklu, energetická úspornost 
a flexibilita. Vylehčená konstrukce skříně 
a odlehčené podvozky s vnitřním rámem 
umožnily prodloužit jednotlivé vozy o 4 m 
na téměř 29 m. Počet vozů v jednotce 
se tak snížil z osmi na sedm a celková 
hmotnost vlaku klesla o nezanedbatelných 
70 t – tedy o celých 15 %.
Mimořádná pozornost byla věnována 
aerodynamice. Podvozky i technologie 
umístěné na střeše dostaly nové 
aerodynamické kryty a optimalizovány 
byly také členité partie v okolí 
přechodů mezi vozy a u sběračů proudu. 

„Aerodynamický odpor roste s kvadrátem 
rychlosti a při vysokých rychlostech 
tak tvoří většinu všech vozidlových 
odporů,“ vysvětluje Tomáš Kopal, 
vedoucí českého týmu Engineeringu, 
který se na vývoji podílel. „Snížení 
aerodynamického odporu a hmotnosti 
jednotky vždy přispívá ke snížení spotřeby 
vlaku. U nového Velara při 300km 
rychlosti dosáhneme až 30% úspory.“ 
Při typickém provozním nasazení díky 
tomu přináší jedna vysokorychlostní 
jednotka Velaro Novo roční úsporu 
3,5 milionu kWh elektrické energie, 
což při 40% podílu fosilních zdrojů 
na výrobě elektrické energie znamená 
úsporu 1 400 t emisí oxidu uhličitého.

Víc prostoru, vyšší variabilita
Kompromisy vývojáři nedělali ani 
v otázkách komfortu cestujících, kterým 
nové vlaky poskytnou o desetinu více 

prostoru. Vůz se oproti přechozím 
generacím protáhl na 28,75 m, proto 
musel být logicky mírně zúžen z důvodu 
dodržení obrysu v obloucích. Přesto však 
díky promyšlenému řešení konstrukce 
bočních stěn zbylo více místa pro cestující 
i pro širší středovou uličku. Všechny 
skříně s elektrickými přístroji byly 
přesunuty až na čelní stěny na koncích 
vozů a do stropů. Vozová skříň je řešena 
jako integrální svařovaná konstrukce 
z profilů z hliníkové slitiny, koncipovaná 
na principu prázdné trubky. Neexistují 
zde tedy žádné neměnné vazby mezi 
skříní a vnitřním vybavením vozidla. 

„Interiér lze optimálně uspořádat podle 
představ dopravce tak, aby nejlépe 
vyhovoval cestujícím. A po několika 
letech provozu ho lze snadno přizpůsobit 
novým požadavkům,“ vysvětluje 
přínosy koncepce Tomáš Kopal.
To vše činí jednotky Velaro Novo 
velmi flexibilními a perspektivními. 
I v průběhu času si budou v provozu 
držet svou vysokou užitnou hodnotu. 
Při jejich návrhu bylo též pamatováno 
na snížení nákladů spojených s údržbou. 
Ty pomáhá snižovat promyšlené použití 
moderních měřicích a diagnostických 
technologií. Nový produkt tak 
dopravcům umožní nabídnout vyšší 
komfort cestování a zajistí hospodárný 
provoz po celou dobu životnosti. 
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Česká stopa  
na světovém produktu

Víte, že na vývoji nového rychlovlaku 

se intenzivně podílel také český tým 

Engineeringu? Svěřen mu byl například 

vývoj části softwaru zabezpečovacího 

systému, standardních buněk, 

konstrukčních prvků stropů, podlah 

a čela vozu, vnitřních flexibilních dveří, 

výtahu pro hendikepované nebo třeba 

zástavby a komponent klimatizačního 

systému.

Doprava
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Velaro Novo

je novou flexibilní platformou vysokorychlostních 

vozidel s optimalizovanou spotřebou energie, 

nízkými náklady na údržbu a maximální spolehlivostí. 

Do provozu se má dostat v roce 2023.

Podle výsledků výpočtových simulací 

budou mít na frekventované trati 

z Frankfurtu nad Mohanem do Kolína 

nad Rýnem nové jednotky Velaro 

Novo oproti předchůdcům až o 30 % 

nižší spotřebu energie. První testovací 

vůz je již od dubna 2018 intenzivně 

zkoušen společností DB Systemtechnik 

na německých kolejích.



Umělý blesk osvětluje 
nový elektromobil

Do střechy elektromobilu bijí blesky 

– přesněji jejich napodobeniny. Jsme 

v hale testovací laboratoře Siemens 

v Berlíně. Elektrické výboje zde 

dosahují hodnoty až 3 milionů voltů. 

Na střeše auta vytvářejí působivě 

tančící ohnivé plameny. Jejich světlo 

ozařuje celou halu a doprovází je 

pulzující praskání. Autu se  

podle očekávání nic nestane.

text  Marek Vondra   |   foto  Audi

Elektromobilita
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Vtestovacím prostoru laboratoře 
o rozměrech 42 × 32 × 25 metrů se 
obvykle zkoumá vliv elektrických 

výbojů – které vytváří generátor velikosti 
domu – na technická zařízení, zejména 
na elektrickou techniku, jež se zde vyrábí. 
Ale v tomto případě jde o něco jiného. 
Tentokrát jde o test, o nějž byl Siemens 
požádán automobilkou Audi, která jej 
chtěla pro jeden z konceptů svého prvního 
elektromobilu. Prototyp je zvaný e-tron 
a jeho různé verze představuje Audi 
od roku 2009 (v podstatě automobilka 
vyvíjí verze od sportovního vozu po SUV).

Superrychlé nabíjení
Umělé elektrické výboje, předváděné 
před více než osmdesáti novináři 
ze šestnácti zemí, mají dokázat, že 
součástkám elektromobilu rázové 
napětí blesku neublíží. Ale hlavně tu 
vzniká působivé reklamní poselství: 
elektromobil se nabíjí rychle jako blesk. 
Je to pochopitelně nadsázka. Blesk ještě 
nedokáže nabít baterie elektromobilu. 
A ty se za zlomek sekundy nedají nabít 
ani z jiného zdroje. Ovšem prototyp 
Audi e-tron se i tak nabíjí z dnešního 
pohledu bleskově – využívá evropský 
standard CCS (Combined Charging 
System) a dosahuje rekordního výkonu 
nabíjení až 150 kW, který umožňuje mít 
baterii plnou už za necelou půlhodinu. 
Sada lithium-iontových akumulátorů je 
umístěna pod podlahou vozu a skladuje 
95 kWh energie, což má umožnit dojezd 
i přes 400 kilometrů. Podle plánů by 
v Evropě mělo být do konce roku 2018 
v provozu na dvě stovky nabíjecích stanic 
schopných vysokorychlostního nabíjení, 
každá se šesti zásuvkami. Do roku 2020 
by se tato síť podél dálnic a hlavních 
dopravních uzlů měla zdvojnásobit 

na 400 stanic. Nicméně konstruktéři 
připravili prototyp e-tron nejen na rychlé 
nabíjení stejnosměrným proudem, ale také 
na běžné nabíjení střídavým proudem 
na cestách i doma, v tomto případě ovšem 
pomaleji. 

Efektivní propojení s domácností
Při domácím nabíjení systém umožní 
automaticky upravit intenzitu nabíjení 
podle aktuální elektrické spotřeby 
domácnosti i podle ceny elektřiny 
v dané části dne. Majitel si jen nastaví, 
v kolik hodin chce mít plně nabité auto 
připraveno k jízdě.
Také možnosti dobíjení na cestách, pokud 
majitel nechce „bleskový“ výsledek, se 
zvyšují, protože pak je možné využít 
65 000 nabíjecích stanic v Evropě.
Aplikace pro plánování dlouhých 
cest umožňuje přímo v automobilu 
najít nejvhodnější trasu, která počítá 
s intenzitou dopravy i s optimálním 
rozmístěním nabíjecích stanic. A řidič 
si může předem nařídit nebo na dálku 
spustit vytápění či naopak ochlazení 
vozidla, aby si pak sedal už do příjemného 
prostředí. První elektromobily Audi by 
měly přijít na trh koncem roku 2018. Podle 
dostupných informací by měly mít výkon 
300 kW a zrychlení z nuly na sto kilometrů 
za méně než šest sekund. A budou 
samozřejmě vybaveny rekuperací, která 
energii brzdění mění v elektřinu a vrací 
zpět do baterie, aby prodloužila dojezd.
Zpočátku budou moci majitelé 
elektromobilů Audi používat speciální 
platební kartu pro přístup k elektrickému 
nabíjení a jeho placení. Od roku 2019 
se předpokládá zabudovaný systém 
autorizace přímo v automobilu, který sám 
odemkne nabíjecí stanici a zprostředkuje 
zaplacení. 

Plameny na střeše auta nejsou 

oheň, ale věrná napodobenina 

blesku. Dokazují, že součástkám 

tohoto elektromobilu rázové 

napětí blesku neublíží, ale 

současně mají vytvořit reklamní 

poselství: tento elektromobil se 

nabíjí téměř tak rychle jako blesk.



Siemens a elektrická mobilita.
140 let zkušeností

Elektromobil je téměř stejně starý jako automobil poháněný spalovacím motorem. 

Siemens byl přitom u vývoje elektrické mobility od samého počátku. Nejnovějším 

milníkem na cestě k elektrické mobilitě je 150kW nabíječka Siemens Triberium.

text  Pavel Olivík   |   foto  archiv

Elektromobilita
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SIEMENS v letech 1905 až 1909 vyráběl v Berlíně 

několik verzí vozidla s typovým označením 

„Elektrická Viktoria“. Na fotografii je zachycena 

výměna baterie.
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V Německu bylo v roce 2010 
z téměř 42 milionů registrovaných 
osobních automobilů pouhých 

1 588 elektromobilů. Německá spolková 
vláda tehdy vytyčila velmi ambiciózní 
cíl: do roku 2020 bude po německých 
silnicích jezdit milion elektromobilů. 
Pro jeho dosažení by se však u našich 
západních sousedů muselo během 
letošního a příštího roku prodat téměř 
950 tisíc elektromobilů, protože 
statistiky úřadu KBA uvádějí k začátku 
roku 2018 počet elektromobilů jen 
mírně převyšující hranici 50 000 
vozidel (celkově bylo k letošnímu roku 
v Německu registrováno 46,5 milionu 
osobních vozů). Dokonce i po započtení 
hybridních vozidel s možností 
vnějšího nabíjení má významně 
elektrifikovaný pohon jen necelých 
100 000 vozů na německých silnicích.
Přestože se nedaří naplňovat nereálné 
ambice a představy 
politiků, v automobilovém 
průmyslu již není 
velkých pochyb 
o tom, že budoucností 
silniční automobilové 
dopravy je elektrická 
mobilita, byť ještě není 
zcela zřejmé, v jakém 
časovém horizontu tato budoucnost 
nastane a jakým způsobem budou 
elektromotory v automobilech napájeny. 
Zvítězí v technické evoluci klasické 
akumulátory vyžadující nabíjení, 
palivové články na vodík, nebo nás čeká 
nějaký převratný objev, dosud neznámá 
technologie? Odpověď na tuto otázku 
přinesou až nadcházející roky. My se však 
nyní stručně podívejme do pozoruhodné 
historie vývoje elektrické mobility 
a na roli, jakou v celém procesu hrála 
po uplynulých 140 let společnost Siemens.

Když ještě elektromotor a spalovací 
motor měly stejné šance
Zakladatel společnosti Werner von 
Siemens představil již v roce 1878 
na průmyslové výstavě v Berlíně 
první tramvajovou trať s napájením 
prostřednictvím kolejí. Ve veletržním 

parku jezdila tři malá předváděcí vozidla 
na kruhové dráze o délce 300 m.
Siemens však kromě rozvíjení výroby 
elektricky poháněných kolejových 
vozidel uvažoval také o vývoji automobilů 
pro silniční dopravu. Koncem dubna 
1882 představil veřejnosti na zkušební 
trase o délce 540 m na berlínském 
předměstí Halensee tzv. „Electromote“ 
(z anglického electric motion), první 
elektricky poháněné vozidlo na světě, 
napájené z trolejového vedení. Jeho 
rozšíření však zabránily technické 
problémy a nedostatečně kvalitní 
cesty. Obyvatelé Saska si tak museli 
na první komerční trolejbusovou linku 
počkat až do začátku 20. století.
Na přelomu 19. a 20. století ještě 
nebylo zcela jasné, zda se jako pohon 
pro automobily prosadí elektromotory 
nebo spalovací motory. Siemens vsadil 
nejprve na elektrický pohon. V letech 

1905 až 1909 vyráběl 
v Berlíně několik verzí 
vozidla s typovým 
označením „Elektrická 
Viktoria“. Cestovní 
automobil s otevřenou 
čtyřmístnou karoserií 
nalézal v berlínských 
ulicích uplatnění jako 

elegantní hotelové taxi, další variantou 
byl malý autobus a poslední nabízenou 
alternativou byl skříňový automobil 
pro rozvážku zboží. Nejvyšší rychlost 
elektromobilů ze Siemensovy produkce 
byla 30 km/h a dojezd 80 km. Uživatelé 
mohli akumulátory vozidla buď nabíjet, 
nebo kompletní sadu vyměnit. Pozdější 
verze byly dokonce vybaveny funkcí 
rekuperace kinetické energie.

Hybridní pohony již 110 let
Siemens se na začátku minulého století 
snažil úzce spolupracovat s dopravními 
společnostmi a například ve Vídni 
provozoval vlastní elektricky poháněný 
autobus. Na základě zkušeností 
z praktického provozu bylo zjištěno, 
že elektromobily jsou ekonomicky 
výhodné pouze za velmi specifických 
podmínek. Pro cestování na vzdálenosti 
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Nabíjení budoucnosti

Siemens Triberium 150 kW
Nejnovější rychlonabíjecí stanice 

Siemens Triberium pracuje s nabíjecím 

výkonem až 150 kW, což je téměř 

trojnásobek v porovnání s dosavadními 

nejlepšími rychlonabíjecími stanicemi 

této řady. Pro uživatele kompatibilních 

elektromobilů se tím výrazně zkrátí 

doba nabíjení. Další předností stanice 

je kompaktní konstrukce umožňující 

prostorově nenáročnou instalaci 

a schopnost souběžně nabíjet dvě 

vozidla stejnosměrným proudem.

Siemens Triberium 150 kW bude 

na českém trhu k dispozici během 

prvního čtvrtletí 2019. Stejně jako 

rychlonabíječka Triberium 50 kW 

nabízí široký rozsah výstupního 

napětí 30 až 920 V, které odpovídá 

technickým požadavkům nových 

typů elektromobilů, připravovaných 

pro uvedení na trh od příštího roku. 

Na rozdíl od dosud instalovaných 

nabíječek s výkonem 50 kW 

a výstupním napětím maximálně 500 V 

jsou nové nabíječky Siemens vhodné 

k budování plnohodnotné nabíjecí 

infrastruktury.

Do roku 2020 bude 

po německých 

silnicích jezdit milion 

elektromobilů. 
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do 30 km byla efektivnější koňská 
spřežení, pro jízdu delší než 70 km 
se vyplatila vozidla se spalovacím 
motorem. Nepříznivé provozní podmínky, 
například chladné počasí nebo kopcovitá 
trasa, pozici elektromobilů ještě více 
zhoršovaly, protože zvyšovaly spotřebu 
elektrické energie, zkracovaly dojezd 
a snižovaly provozní výkony.
Tyto zkušenosti vedly společnost 
Siemens k vývoji vozidel se „smíšenými 
systémy“, které lze považovat 
za předchůdce současných hybridních 
pohonů. Jejich výroba byla zahájena 
na přelomu let 1907 a 1908.

Siemens dříve automobily  
i vyráběl
K další významné události došlo hned 
na jaře 1908. Tehdy zvítězil jiný berlínský 
výrobce automobilů, Protos, v závodě 
kolem světa, což mu přineslo velký 
věhlas. A Siemens zanedlouho využil 
příležitost automobilku Protos převzít. 
Od té doby byly všechny automobily z jeho 
produkce prodávány pod značkou Protos.
Protos prosperoval na základě vysoké 
poptávky zákazníků v segmentech 
osobních i užitkových vozidel. Ve druhé 
polovině 20. let však byly odstraněny 
téměř veškeré překážky dovozu 
automobilů do Německa a Protos musel 
čelit záplavě levných, velkosériově 
vyráběných amerických automobilů. 

Výsledné ztráty vedly společnost Siemens 
v roce 1927 k předání výroby vozidel 
Protos společnosti N.A.G. (Nationale 
Automobil-Gesellschaft), která byla 
nakonec donucena ukončit výrobu 
automobilů v roce 1934. Tím kapitola 
výroby automobilů v historii společnosti 
Siemens definitivně 
skončila, s mobilitou 
je však Siemens 
spjatý dodnes.
Siemens sice nemá 
v současnosti ambice 
vyrábět automobily, 
s aktuálně probíhajícím 
rozvojem elektrické 
mobility se mu však 
otevřely brány k využití 
rozsáhlého know-how 
v oblastech energetiky, 
elektrotechniky a inteligentního 
elektronického řízení. Siemens díky 
tomu dokáže nabídnout komplexní 
řešení v rámci celého procesního řetězce 
od výroby elektrické energie přes 
inteligentní infrastrukturu a techniku 
nabíjení až po poháněcí techniku.

Elektromobil jako součást 
chytrých sítí
Elektromobily mohou z hlediska 
společnosti Siemens plnit kromě 
zajišťování mobility ještě jednu 
významnou funkci: mohou se stát součástí 

chytrých elektrických sítí. Vozidla se 
v tomto modelu při dlouhodobějším 
parkování připojí k elektrické síti 
v době s volnou výrobní kapacitou, aby 
mohla k nabíjení akumulátorů využívat 
přednostně elektrickou energii vyráběnou 
z obnovitelných zdrojů, například v noci.

Siemens již dnes 
vyvíjí, vyrábí a nabízí 
chytré nabíjecí systémy 
a související aplikace. 
Portfolio nabíjecích 
stanic Siemens pro 
elektromobily a hybridní 
vozy s možností vnějšího 
nabíjení zahrnuje kromě 
rychlonabíjecích stanic 
také nástěnné nabíjecí 
stanice, tzv. wallboxy.
Od začátku letošního roku 

je v pražských Stodůlkách, před centrálou 
společnosti Siemens, v provozu 50kW 
rychlonabíjecí stanice Siemens Triberium 
pro elektromobily. Siemens reaguje řadou 
nabíjecích stanic Triberium na aktuální 
trendy v oblasti elektrické mobility, 
protože nové generace elektromobilů 
budou mít systém pohonu s mnohem 
vyšším napětím než dosud (800 V a více) 
a jejich akumulátory budou disponovat 
výrazně vyšší energetickou kapacitou, aby 
bylo možné řidičům nabídnout dostatečný 
dojezd i pro cestování na dlouhé 
vzdálenosti. Snadno dostupné a rychlé 

Nabíjení akumulátorů 

z 0 na 100 % kapacity 

prostřednictvím 

wallboxu Siemens 

VersiCharge IEC 

 je otázkou přibližně  

1 až 4,5 hodiny.

První berlínský trolejbus z roku 1882
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nabíjení se proto stane zásadním faktorem 
pro další rozvoj elektrické mobility.

Pro elektromobily je klíčové 
nabíjení
Nabíjecí stanice Siemens Triberium 
ve Stodůlkách umožňuje nabití 
akumulátorů elektromobilu Volkswagen 
e-Golf 2017 z 0 na 80 % využitelné 
kapacity (31,5 kWh) během 30 minut 
pomocí konektoru CCS2 50 kW. 
Po dosažení 80 % kapacity se zbývajících 
20 % nabíjí sníženým výkonem, aby se 
zabránilo poškození akumulátorů. Tato 
fáze trvá dalších 15 až 20 minut.
Pro celou řadu aplikací jsou ideálním 
řešením nástěnné nabíječky. Wallboxy se 
uplatní například v garážích, nákupních 
centrech a na menších parkovištích. 
Pro soukromé majitele elektromobilů 
je důležitá skutečnost, že instalace 
nástěnné nabíjecí stanice nevyžaduje 
žádný specifický zásah do domovní 
rozvodné sítě. Provoz elektromobilů 
ještě více zlevní řídicí vstup pro signál 
HDO, který umožňuje nabíjení levnějším 
nočním proudem. Doba nabíjení se liší 
podle typu vozidla. Nabíjení akumulátorů 
z 0 na 100 % kapacity prostřednictvím 
wallboxu Siemens VersiCharge IEC je 
otázkou přibližně 1 až 4,5 hodiny.
Siemens v oblasti nabíjení připravuje 
nebo již nabízí také inteligentní 
řešení pro snadné vyúčtování a další 

užitečné služby. Po připojení vozidla 
ke stanici proběhne jeho identifikace, 
kontrola smluvních údajů a stavu 
nabití akumulátorů. Uživatel pak 
obdrží nabídku různých možností 
nabíjecích výkonů a po potvrzení 
začne proces nabíjení. Vyúčtování 
a úhrada za odebranou energii 
může proběhnout na místě, nebo 
později souhrnnou fakturou v rámci 
smlouvy o poskytování mobility.
Na displeji nabíjecí stanice mohou být 
uživateli zobrazovány různé užitečné 
informace, např. o městě, turistických 
cílech, hotelech či restauracích v blízkém 
okolí. Speciální aplikace mohou 
přenášet centrálně získávaná data také 
na ovládací rozhraní v elektromobilu, 
např. na displej navigačního systému 
či audiosystému. Uživatel může 
prostřednictvím aplikace pro chytré 
telefony také získávat aktuální informace 
o cenách elektrické energie, stavu nabití 
akumulátorů a průběhu nabíjení. Touto 
cestou lze dokonce aktivně měnit proces 
nabíjení podle aktuálních požadavků.
Z výše uvedeného je zřejmé, že Siemens 
díky svým rozsáhlým zkušenostem 
ze 140 let vývoje elektrické mobility 
významně přispívá k tomu, aby bylo 
v moderní společnosti nepostradatelné 
cestování osobním automobilem nejen 
komfortní, praktické a bezpečné, 
ale také trvale udržitelné. 

„Elektrická Viktorie“

V dubnu 2010 byl po deseti měsících 

dokončen projekt výroby věrné 

repliky otevřené verze „Elektrické 

Viktorie“ z roku 1905 podle dobových 

dokumentů z archivu společnosti 

Siemens. Požadavky v oblasti ochrany 

životního prostředí si vyžádaly pouze 

drobné změny u akumulátorů a kvůli 

registraci pro provoz na veřejných 

komunikacích muselo být současným 

předpisům přizpůsobeno osvětlení. 

Vozidlo vyrobila firma Hubert 

Drescher z Hinterzartenu. Z jeho 

hmotnosti 1 530 kg připadá 480 kg 

na akumulátory. Elektromotor 

poskytuje nejvyšší výkon 3 520 W při 

napětí 88 V a proudu 40 A. S malou 

sadou akumulátorů je dojezd 60 km, 

velká sada jej prodlouží o dalších 

20 km. Nabíjení ze sítě 220 V trvá 

5,5 až 6 hodin. Tehdejší ceny se 

pohybovaly od 11 000 do 17 500 

marek, přičemž měsíční výdělek 

dělníka činil 60 až 120 marek. Vůz 

byl vybaven dvěma mechanickými 

brzdovými soustavami, které působily 

nezávisle na sobě na kola přední, 

resp. zadní nápravy. Ke zpomalování 

bylo možné používat navíc také 

elektromotor. Funkcí rekuperace 

kinetické energie ovšem disponovaly 

až pozdější modely.



Převrat ve Wunsiedelu? 
Ne, cesta do budoucna

O bavorském městečku Wunsiedel nedaleko českých hranic se hovoří jako o místě, 

kde probíhá revoluce v energetice. Muž, který ji přímo řídí, si to však nemyslí.

text  Marek Vondra   |   foto  Siemens

Smartgrids
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Desetitisícové okresní město 
Wunsiedel leží v zemědělské 
oblasti pahorkatiny 

Fichtelgebirge, která pod názvem Smrčiny 
přechází na Chebsko. Do Chebu dojedete 
z Wunsiedelu autem za půlhodinku. 
Marco Krasser, současný výkonný 
ředitel, nastoupil do zdejší energetické 
společnosti SWW v roce 1998 jako 
operační inženýr. V té době právě 
začala deregulace energetického trhu 
v Německu. A brzy začalo být jasné 
i to, že SWW bude muset opustit svůj 
zaběhnutý obchodní model – tedy 
přímý prodej elektřiny a plynu – a dát se 
do vytváření propracovaného systému 
stabilního, a přitom ekonomicky 
smysluplného zajištění energetických 
služeb vycházejícího z místních potřeb 
i místních možností.

Přechod na udržitelné zdroje
Ve spolupráci energetické společnosti, 
radnice a místních firem se začala 
rodit nová podoba energetického 
zásobování. Nejdříve vznikla první 
solární elektrárna o výkonu 80 kW, brzy 
poté se do energetického mixu zapojil vítr 
a biomasa. Podle současného plánu mají 
do roku 2030 zajistit všechny energetické 
potřeby města jen udržitelné zdroje. 
Společnost SWW proto už postavila 
několik větrných farem, velký solární 
park i několik spaloven biomasy. V blízké 
budoucnosti plánuje vybudovat i závod 
typu „power-to-gas“ (P2G), v němž se 
díky přebytečné elektřině získává z vody 
elektrolýzou vodík, který se pak použije 
jako palivo.
Jako technologický partner projektu byl 
vybrán Siemens. V roce 2016 firma SWW 
za svůj inovativní přístup získala cenu 
německých energetických společností.

Skladování energie  
v peletách i bateriích
Pahorkatina Smrčiny ve tvaru koňské 
podkovy, kde je vyhlášen přírodní park, 
představuje pro Wunsiedel izolaci, která si 
vyžaduje jistou energetickou soběstačnost. 
Je tu ovšem také dostatek volného místa 
pro umístění „zelených“ elektráren.
Jeden kogenerační závod spalující biomasu 
stojí ve vesnici Holenbrunn, která je 
administrativní součástí Wunsiedelu. 
Pálí zde dřevní odpad z okolních lesů 
a vytvářejí z něj současně elektřinu 
a teplo. Zároveň tu vyrábějí vysoce 
výhřevné pelety z pilin ze sousedního 
dřevozpracujícího závodu. Díky tomu 
má provoz celoroční zásobování trvale 
udržitelným palivem. Využívají zde 
odpadní teplo z výroby elektřiny, které 
zrovna nikdo nepotřebuje, a to si vlastně 
skladují v peletách.
Na skladování energie však ve Wunsiedelu 
nepoužívají jenom pelety. Od Siemens tady 
mají také akumulační zdroj Siestorage 
s kapacitou 8,4 MWh, který je momentálně 
největší, jaký se ve městech používá. 
Založen je na lithium-iontových bateriích, 
které poskytují vysoký výkon a zvládají 
velký počet cyklů nabíjení a vybíjení. 
Siestorage v sobě ukládá nadbytečnou 
elektřinu, aby ji mohl vydat v situaci, kdy 
se jí nedostává.
Tím se řeší problém, který s sebou 
přinášejí obnovitelné zdroje – časová 
nevyváženost získávání elektřiny, 
protože slunce svítí jen ve dne, a ještě 
ne pokaždé, a vítr také nefouká podle 
potřeb odběratelů elektřiny. „Skladování 
energie umožňuje efektivně zapojit 
do energetického systému všechny 
obnovitelné zdroje a zajišťuje stabilitu sítě,“ 
hodnotí soustavu technologický ředitel 
Siemens Roland Busch.  

Elektřinu z tohoto skladovacího systému je 
možné získat během třiceti sekund, tedy 
rychleji a ekologičtěji, než by to šlo ze 
záložní tepelné elektrárny.
Dalším na řadě bude propojení veškerého 
toku energetických dat do operačního 
systému MindSphere od Siemens, 
který umožní ještě lepší souhru mezi 
výrobou a využitím energie v takzvané 
inteligentní rozvodné síti (smart grid), 
která ve městě vzniká. 

Autonomní energetika
Šéf místní energetické společnosti Marco 
Krasser zdůrazňuje, že od začátku se 
odborníci snaží vše dobře vysvětlovat 
veřejnosti. Začátkem roku 2018 tu 
dokonce otevřeli Dům budoucí energie, 
informační středisko, v němž se místní 
lidé i návštěvníci mohou seznámit 
s alternativními zdroji energie, které se 
tu začaly používat. Centrální monitor 
tady například zobrazuje okamžitou 
situaci místní distribuční sítě, tedy 
z jakých zdrojů se energie právě odebírá 
a kde se spotřebovává.
Zájemci z jiných oblastí jsou zvláště 
vítáni, protože tvůrci zdejšího 
energetického systému doufají, že jejich 
poznatky inspirují také jiná města.  

„Proto jsme se rozhodli pořádat zde  
každé dva roky Wunsiedelské energetické 
dny,“ připomíná starosta města  
Karl Willi Beck. Půjde o konferenci, 
na níž budou odborníci diskutovat 
o novinkách ovlivňujících přechod 
na novou, trvale udržitelnou energetiku. 
Zdejší snahou je ukázat jim místní 
energetický systém, který je ekonomicky 
efektivní, a přitom autonomní, aby mohl 
v případě havarijní situace fungovat 
zcela nezávisle na celostátních 
energetických sítích. 



Kaleidoskop

60 x MSV & Siemens

Centrum města budoucnosti

Plzeňské vývojové  
centrum se rozšiřuje

Siemens patří mezi nemnoho 
technologických firem, které 
nechyběly ani na jednom z 60 

ročníků Mezinárodního strojírenského 
veletrhu v Brně, jehož jubilejní ročník 
proběhl první říjnový týden. Vedle 
společnosti Siemens se bez absence 
účastnily firmy ArcelorMittal, Pfeiffer 
Vacuum, Swisstool Gruppe, Šmeral 

Brno, Vítkovice a ŽĎAS. V rámci veletrhu 
se Siemens také účastnil výstavy 
100ries, která návštěvníkům přiblížila 
nejzajímavější okamžiky a firmy z české 
průmyslové historie. Vedle řídicího 
systému Simatic zde firmu reprezentoval 
elektromotor z odštěpného závodu 
v Mohelnici, pro tuto příležitost speciálně 
vyrobený v národní trikolóře.

VPraze byl otevřen testbed 
Centrum města budoucnosti 
(CMB), který funguje v rámci 

Českého institutu informatiky, robotiky 
a kybernetiky při ČVUT. Výzkum 
CMB se bude zaměřovat především 
na infrastrukturu, logistiku, zdroje 
a procesy pro tzv. chytrá města. 
Laboratoř má sloužit jako neutrální, 
apolitická a otevřená platforma 

pro vývoj technologií pro chytrou 
správu měst. Společnost Siemens je 
zakládajícím partnerem laboratoře 
a mezi technologie, které v testbedu 
prezentuje, patří především MindSphere, 
otevřený operační systém a cloudové 
řešení pro internet věcí (IoT) společnosti 
Siemens, chytré řešení pro správu budov, 
inteligentní veřejné osvětlení nebo 
technologie pro elektromobilitu.

Plzeň se vedle Prahy, Brna 
a Ostravy zařadila mezi místa, 
kde v prestižních vývojových 

a prototypových centech vznikají chytrá 
softwarová a hardwarová řešení pro 
internet věcí, prototypy a nové konstrukce 
pro průmyslové obory i infrastrukturu. 
Tamní vývojové centrum Siemens se 

rychle rozrůstá a nabízí příležitost 
pro celou škálu vývojových profesí. 
Softwarová a konstrukční řešení řídicích 
systémů, která vznikají v Plzni, se 
uplatňují u zákazníků z celého světa.  
Řídí všechno od jednoduchého stroje 
až po celou digitální továrnu.  
Více na www.siemensvyvojar.cz.
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Grand Prix IIK 2018

Simatic slaví 60. narozeniny

Hned tři projekty společnosti Siemens byly oceněny 
na Grand Prix 2018 Institutu interní komunikace. 
Dvě zlaté medaile firma získala za on-line verzi 

zaměstnaneckého časopisu www.siemensreport.cz a komunikační 
kampaň na nový systém firemních zaměstnaneckých benefitů. 

Stříbrnou medaili získala náborová kampaň „Boření mýtů”, která 
přinesla 2,5x větší zájem a odezvu uchazečů o volná pracovní místa.

Vozy pro národního dopravce

Cestující vlaky Českých drah se 
mohou těšit na nejmodernější 
osobní vozy v Evropě. Národní 

dopravce pro své dálkové linky 
u konsorcia Siemens-Škoda objednal 
celkem 50 osobních vozů sestavených 
do deseti netrakčních jednotek po pěti 
vozech, které budou spojeny podobně 
jako vysokorychlostní vlak. První vozy 
budou dodány přibližně za tři roky, služby 

a komfort na palubě budou zahrnovat 
například velkoprostorový klimatizovaný 
interiér, tlakotěsné volně průchozí 
mezivozové přechody, Wi-Fi, zásuvky 
230 V a USB konektory pro napájení 
přenosné elektroniky cestujících, 
dále pak ergonomická polohovatelná 

sedadla, dětské kino nebo elektronický 
audiovizuální informační systém s LCD 
monitory a elektronický rezervační 
systém.

Dne 2. dubna 1958 je u německého 
patentového a známkového úřadu 
zaregistrována obchodní značka 

Simatic a ještě téhož roku na strojírenském 
veletrhu v Paříži způsobuje senzaci první 
řídicí obvod s germaniovými tranzistory 
Simatic G. Nová technologie je výrazně 
rychlejší než dosavadní ovládání přes 
relé, neopotřebovává se a vyžaduje méně 

místa. Položila tak základ pro revoluci 
v průmyslové výrobě a proměnila 
mechanizaci v automatizovanou výrobu. 
Řídicí systém Simatic se stal součástí 
řady technologií v různých oblastech 
průmyslu, přičemž ročně se těchto 
systémů prodá více než milion. Dnes tato 
značka představuje spolehlivý základ pro 
digitalizaci průmyslové výroby.
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Zeolity dnes představují 
nejdůležitější průmyslové 
katalyzátory
text  Petr Jechort   |   foto  Siemens

Cenu Wernera von Siemense za nejvýznamnější 

výsledek základního výzkumu za rok 2017 získal 

na počátku letošního roku tým prof. Ing. Jiřího Čejky, 

DrSc., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského 

Akademie věd ČR ve spolupráci s Přírodovědeckou 

fakultou Univerzity Karlovy v Praze. 

iří Čejka se svými spolupracovníky 
objevil a popsal novou metodu 
přípravy zeolitů, původně přírodních 

minerálů – hlinitokřemičitanů –, které 
svým chemickým složením připomínají 
obyčejnou zeminu, jejich význam je 
však dalekosáhlý. O důležitosti zeolitů 
i o cestě k zásadnímu objevu jsme hovořili 
s profesorem Jiřím Čejkou.   

Proč je výzkum zeolitů tak důležitý?
Zeolity zásadním způsobem ovlivňují 
život dnešní společnosti. Setkává se 
s nimi každý, kdo používá prací prášky. 
Asi nejvýznamnější využití však mají 
při zpracování ropy. Například všude 
používané polymery se vyrábějí 
z jednoduchých stavebních jednotek,  

které se spojují – polymerizují –, a tyto 
základní stavební jednotky se získávají 
z ropy právě s pomocí zeolitů.

Jak vlastně příprava nového zeolitu 
probíhá a v čem je originální vaše 
metoda? 
Normálně se zeolity připravují při 
teplotě 150–180 ⁰C, většinou ve vodném 
prostředí, tzn. v pevně uzavřené nádobě – 
tzv. autoklávu. K syntéze se použije nějaký 
zdroj křemíku a hliníku, přidá se vhodná 
organická molekula a za několik hodin, 
dnů či týdnů vznikne krásná krystalická 
struktura. 
My jsme objevili, že když se do zeolitu 
přidá germanium, zeolit ztrácí svoji 
vysokou stabilitu, protože nově vzniklé 

Zásadní přínos objevu

Týmu profesora Čejky se podařilo, 

navrhnout a potvrdit nový 

mechanismus syntézy zeolitů s řízenou 

velikostí pórů, což otevírá netušené 

možnosti při navrhování nových typů 

zeolitických katalyzátorů pro důležité 

průmyslové procesy.

Zeolity

Patří do skupiny materiálů, kterým  

se říká molekulová síta. Tyto materiály 

umožňují řízeně rozdělovat molekuly. 

V současné době zeolity představují 

nejdůležitější průmyslové katalyzátory, 

které nalezly rozmanité využití při 

zpracování ropy, v petrochemii nebo 

při přípravě speciálních chemikálií. 

Jejich velkou předností je to,  

že neškodí životnímu prostředí. 

Uplatňují se také v adsorpčních 

procesech, zemědělství nebo medicíně 

a v minulosti nahradily třeba škodlivé 

fosforečnany v pracích prášcích. 
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vazby germanium-kyslík jsou relativně 
slabé a může dojít k jejich rozrušení. 
Hydrolýzou dokážeme řízeně přerušit 
všechny tyto vazby, takže zůstanou 
jen jednotlivé vrstvy. Tyto vrstvy drží 
pohromadě pomocí tzv. vodíkových 
můstků, to jsou však již vazby, které jsou 
relativně slabé, takže my pak dokážeme 
s těmito vrstvami různě manipulovat. 
Umíme je od sebe oddálit a zafixovat je 
pevnou vazbou křemík-kyslík-křemík. 
Těmito posuvy jsme například z jediného 
zeolitu připravili šest nových.    
      
Kolik nových zeolitů se vám již 
podařilo připravit?
Celkem jsme k tomuto okamžiku 
v našich laboratořích a ve spolupráci 
s Přírodovědeckou fakultou UK připravili 
asi patnáct nových zeolitů. Jinými slovy: 
od obdržení ceny Wernera von Siemense 
jsme připravili pět či šest dalších zeolitů. 
Mezinárodní zeolitovou asociací nám už 
byly uznány dva nové zeolity. Celosvětově 
je dnes uznáno asi 240 zeolitů. 

Zohledňujete při přípravě nových 
zeolitů i to, zda a jak se uplatní 
v průmyslové praxi?
Zabýváme se především výzkumem 
adsorpce a katalýzy, což znamená, že 
připravujeme nové zeolity s předpokladem 
jejich brzkého uplatnění v praxi. Je však 
třeba si uvědomit, že z 240 uznaných 
zeolitů se jich v praxi ke katalýze používá 
asi deset. Plánování jejich konkrétního 
využití v praxi je tudíž ve fázi výzkumu 
velmi ošidné, platí totiž, že v průmyslu se 
často používají horší katalyzátory než ty 
nejlepší, protože jsou třeba levnější, snáze 
dostupné a není nutné měnit fungující 
technologii. 

Jaký je současný stav průmyslové  
výroby zeolitů?
Roční celosvětová produkce zeolitů  
činí zhruba dva miliony tun, přičemž asi 
70–80 % připadá na prací prášky, zbytek 
je katalýza ve speciálních aplikacích. 
V současné době zeolity na celém světě 
vyrábí několik desítek firem, z těch 
známých například ExxonMobil, BP, 
Johnson Mathey, Zeolyst, BASF nebo 
Süd-Chemie, přičemž v poslední době 
přibývají i čínští a japonští výrobci. Je 
tedy zcela zřejmé, že o tyto materiály je 
obrovský zájem. Ve světě existují stovky 
laboratoří, které se zabývají syntézou 
nových zeolitů. Mezinárodní zeolitová 
asociace každý rok uzná několik nových 
zeolitů. Zde je třeba dodat, že teoreticky 
předpověděných zeolitů jsou miliony 
a nám se jich podařilo připravit zatím jen 
240, jsme tedy v jejich přípravě vlastně 
„strašně neúspěšní“ nebo, chcete-li, 
„zatím málo úspěšní“. 

Můžete popsat, jak se rodil  
váš objev?
Výše popsaný způsob přípravy zeolitů  
se podařilo objevit někdy v letech  
2010–2011. Na Přírodovědecké 
fakultě UK jej předpověděli na základě 
teoretických výpočtů, které naznačily,  
jak by se vrstvy daly posunovat 
a spojovat. Brzy poté jsme začali 
spolupracovat s profesorem Russellem 
Morrisem ze skotské University of St 
Andrews. Důvodem této spolupráce 
bylo to, že tyto materiály není úplně 
lehké přesně popsat, resp. u nás 
k tomu nemáme techniku. Prof. Morris 
má přístup k synchrotronu a dalším 
špičkovým technickým zařízením, takže 
nám v tomto ohledu poskytl vydatnou 

pomoc. K navázání těsnější spolupráce 
s prof. Morrisem napomohlo i to, že 
před dvěma lety MŠMT vypsalo velmi 
štědrou grantovou podporu projektům, 
jejichž řešitelům se podaří přivést do ČR 
alespoň na poloviční úvazek nějakého 
skvělého zahraničního odborníka. 
Kolegové z Přírodovědecké fakulty UK 
s prof. Russellem Morrisem tento projekt 
připravili a ve velké konkurenci uspěli.
Přibližně do měsíce bychom díky tomuto 
grantu měli získat „supermikroskop“ 
za zhruba 50 milionů Kč, což představuje 
opět obrovský krok kupředu v našem 
výzkumu, a to v oblasti charakterizace 
materiálů. Jeden z mých studentů 
strávil u prof. Morrise rok na stáži 
a mikroskopii dnes výtečně rozumí, takže 
získané znalosti při práci s tímto novým 
přístrojem jistě zúročí.

Váš výzkum nepochybně vyžaduje 
širokou mezinárodní spolupráci;  
kdo jsou vaši nejbližší partneři?
V akademické sféře spolupracujeme 
jednoznačně nejtěsněji s výše uvedeným 
prof. Morrisem. Již několik mých studentů 
u něj absolvovalo několikaměsíční 
stáže. On zase bývá kvůli již zmíněnému 
projektu velmi často v České republice. 
Díky němu spolupracujeme ještě 
s několika institucemi, kde máme 
přístup k synchrotronu. Výbornou 
spolupráci máme s Alvarem Mayoralem 
z univerzity ve španělské Zaragoze, kde 
je velké evropské centrum mikroskopie. 
Úspěšně spolupracujeme také s nesmírně 
zkušeným „praktikem“ Wieslawem 
Rothem z Jagellonské univerzity 
v Krakově. V komerční sféře se nám dobře 
spolupracovalo například se Spolchemií 
z Ústí nad Labem. 

Už více než 20 let oceňujeme nadané 

studenty, akademické osobnosti 

a nadšené vědce prestižní Cenou 

Wernera von Siemense. Svým rozsahem, 

výší finančních odměn a tradicí patří 

naše soutěž mezi nejvýznamnější 

nezávislé iniciativy tohoto druhu 

v České republice. Soutěžní kategorie 

reflektují aktuální trendy ve společnosti 

a ve vědě. I proto letos přicházíme 

s novinkou a otevíráme novou soutěžní 

kategorii: Zvláštní ocenění – Nejlepší 

absolventská práce na téma Průmyslu 

4.0. Kromě této kategorie získávají 

ocenění vítězové v kategoriích 

Nejlepší diplomová a disertační práce, 

Nejlepší pedagogický pracovník, 

Nejvýznamnější výsledek základního 

výzkumu nebo student či studentka, 

kteří navzdory zdravotnímu postižení 

dosáhli obdivuhodných výsledků. 

Chcete se také stát držiteli prestižního 

ocenění? Nebo byste rádi někoho 

nominovali a získali tím odměnu 

10 000 Kč? Zjistěte více na stránkách 

projektu a přihlaste se. Uzávěrka 

soutěže je 25. listopadu 2018.
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Elektromotory se ve Frenštátě pod 

Radhoštěm vyrábějí již od roku 1946.

Nejprve znárodnění,  
poté návrat na výsluní
Siemens v 2. polovině 20. století

V minulém čísle Visions jsme si v základních rysech popsali, jak se společnost 

Siemens podílela na technickém a technologickém rozvoji 1. československé 

republiky. V tomto čísle si připomeneme momenty, které byly pro tuto firmu 

zásadní v československých dějinách 2. poloviny 20. století. 

Po 2. světové válce, na sklonku 
roku 1945, bylo zastoupení firmy 
Siemens včetně jejích výrobních 

závodů znárodněno. Stalo se tak 
vyhláškou ministra průmyslu Bohumila 
Laušmana, vydanou na základě § 1 odst. 
4 dekretu prezidenta republiky ze dne 
24. října 1945, který se týkal znárodnění 
dolů a některých průmyslových podniků. 
Znárodnění se týkalo nejen nemovitého 
a movitého majetku, včetně ložisek 
a nalezišť surovin, které Siemens měl 
na československém území, ale i různých 

oprávnění a práv duševního vlastnictví, 
tedy patentů, licencí, živnostenských 
oprávnění, známek, vzorků apod. 
Společně se znárodněním samotné 
společnosti Siemens byly znárodněny 
i veškeré pomocné podniky a pomocné 
závody, které jí náležely, jakož i veškeré 
podniky a závody, které tvořily se 
Siemens nerozlučný hospodářský celek.
Další kapitola historie elektrotechnického 
průmyslu v ČSR se začala psát hned 
následující rok, kdy byl založen národní 
podnik TESLA. Ten vznikl zestátněním 

a spojením 16 původně samostatných 
firem, přičemž šlo buď o československé 
podniky, nebo – a to častěji – o pobočky 
zahraničních koncernů. Mezi těmito 
firmami byly i Elektrotechna, Radiotechna, 
tedy firmy, které Siemens založil v Praze 
na počátku 30. let, i samotný Siemens-
Halske a bratislavský Siemens-Radio.

Postupný návrat 
K oživení aktivit společnosti Siemens 
na území Československa došlo 
až koncem 60. let. V roce 1971 zde 

text  Petr Jechort  |   foto  Siemens, ČEZ, archiv
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Počítač Siemens 4004 
V roce 1974 se v celé ČSSR používaly čtyři počítače Siemens 4004, 

přičemž počet všech zahraničních počítačů na československém 

území v uvedeném roce činil 709.

V roce 1971 došlo k významné  

dodávce osvětlovací techniky  

pro tři studia Československé  

televize na Kavčích horách.

Siemens otevřel technicko-poradenskou 
kancelář a obnovil dodávky moderních 
technologií. Dělo se tak prostřednictvím 
podniků zahraničního obchodu 
a po roce 1971 prostřednictvím 
společnosti Efektim. V této době také 
došlo k významné dodávce osvětlovací 
techniky pro tři studia Československé 
televize na Kavčích horách, instalaci 
prvního počítačového tomografu 
na území Československa ve Fakultní 
nemocnici Hradec Králové, dodávce 
NC řídicích systémů pro obráběcí stroje 
československé výroby, dodávce první 
magnetické rezonance v Československu 
pro IKEM Praha a dodávce řídicího 
systému pro podnik Barvy a laky Praha.
S rozvojem počítačové techniky se 
v Československu začaly objevovat 
i počítače značky Siemens. Například 
v roce 1974 se v celé ČSSR používaly 
čtyři počítače Siemens 4004, 
přičemž počet všech zahraničních 
počítačů na československém území 
v uvedeném roce činil 709.

V nových časech
Do Československa se Siemens naplno 
vrátil v prosinci 1990, nejdříve v oblasti 
medicínských systémů, když založil první 

společnost skupiny Siemens 
v Československu (Siemens 
Medicinská technika ČSFR, spol. 
s r. o., později přejmenována 
na Siemens, s. r. o.). Postupně se 
rozrostl ve skupinu sdružující 
řadu obchodních a servisních 
firem a výrobních závodů.
Výrobní závody Siemens 
se nacházejí v Trutnově 
(nízkonapěťová spínací 
technika), Mohelnici 
(přípojnicové systémy 
a elektromotory), Letohradě 
(nízkonapěťová spínací 
technika a pojistky – OEZ), Brně 
(průmyslové parní turbíny), 
Frenštátě p. Radhoštěm (elektromotory) 
a Drásově (elektromotory a generátory).
Novodobá historie Siemens u nás je 
výrazně spojena s telekomunikacemi. 
V roce 1991 Siemens uspěl v tendru 
na digitalizaci české telekomunikační 
sítě. Hned v následujícím roce se podílel 
na výstavbě telekomunikační sítě 
pro Pražský hrad. V roce 1995 uvedl 
na trh přístroj Gigaset – první digitální 
bezšňůrový telefon v Česku. V roce 1996 
následoval první mobilní telefon s českým 
displejem (typ S6). V letech 2005 až 2006 
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však společnost Siemens divize mobilních 
telefonů a privátních a veřejných 
telekomunikací prodala a ukončila 
tak své aktivity v těchto oblastech.
V oblasti energetiky se Siemens podílel 
mimo jiné na rekonstrukci elektrárny 
Dlouhé Stráně, která v internetové 
anketě o největší div České republiky, 
konané před několika lety, přeskočila 
dokonce i Pražský hrad. Její stavba, 
která začala již v roce 1978, se protáhla 
na 18 let a provázely ji protesty jejích 
odpůrců. Nakonec však bylo toto vodní 
dílo v roce 1996 uvedeno do provozu 

a veřejnost je v zásadě přijala.
V souvislosti s dopravní technikou 
Siemens je třeba zmínit rok 2000, kdy 
na lince C pražského metra začaly 
jezdit soupravy M1. Od roku 2014 pak 
křižují Českou republiku v barvách 
Českých drah vlakové jednotky railjet. 
Na českých železničních tratích 
ale potkáte i lokomotivy Siemens – 
modulární víceúčelové Vectrony. 
Významným mezníkem posledních 
30 let je též rok 2013, kdy bylo v Praze 
otevřeno vývojové a prototypové centrum 
Siemens. Společnost v něm vyvíjí 

softwarová řešení a hardwarové produkty 
zaměřené na průmyslovou a procesní 
automatizaci výroby nebo inteligentní 
řízení automobilové a železniční dopravy. 

Dnes je Siemens vnímán jako 
technologický gigant na poli digitalizace, 
automatizace a energetiky a v České 
republice se řadí mezi největší 
zaměstnavatele. Právě v segmentu 
digitalizace Siemens nejvíce 
rozšiřuje své portfolio a služby, jeho 
vlajkovou lodí je operační systém 
pro internet věcí Mindsphere. 

Elektrárna Dlouhé Stráně
Siemens se podílel na rekonstrukci 

elektrárny Dlouhé Stráně, která  

v internetové anketě o největší  

div České republiky, konané  

před několika lety, přeskočila  

dokonce i Pražský hrad. Foto: ČEZ

Siemens Vectron
Na českých železničních tratích  

apotkáte lokomotivy Siemens 

– modulární víceúčelové Vectrony. 

Historie
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Technologie pro internet věcí (IoT) jsou považovány za ty, které spolu 
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