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Answers for the environment.

Hospodárné nakládání s energií šetří životní prostředí. Znamená to vyrábět a přenášet energii s maximální možnou efektivitou. Zatím 
 existuje jediná firma na světě,  která přináší účinná řešení pro výrobu,  přenos i rozvod energie. Vždycky je někdo první. Neustále 
vyvíjíme technologie pro další snižování emisí. Nejúčinnější plynová turbína na světě v elektrárně s kombinovaným cyklem 
   v německém Irschingu pomáhá zásobovat energií třímiliónovou městskou aglomeraci a přitom snižuje emise o 40 000 tun CO₂ ročně. 
www.siemens.com/answers

Odpověď Siemens: Nejúčinnější plynová turbína na světě. 
Snížení emisí CO₂.

Jak dodávat energii
a neničit životní prostředí?



E D I T O R I A L

Vážení čtenáři,
milí přátelé,

otevíráte číslo časopisu, který je pro mnohé z vás premiérou. Poprvé od roku 2006, kdy začal vychá zet
na Slovensku, je totiž ve spolupráci se slovenskými kolegy vydáván i v České republice.

Jeho příznačný název VISIONS nám otevírá svět, do něhož často zatím nahlížíme pouze klíčovou
dírkou. Navzdory současnému překotnému vývoji vědy a techniky dohlédneme jen tam, kam nám
to dovolí naše znalosti i úžasná schopnost lidského mozku předvídat věci příští. Za touto hranicí pro
nás stále existuje „terra incognita“.

Ani geniální Jules Verne, který opravdu prozíravě nahlížel do budoucnosti, nedokázal ve svých
vizích pootevřít všechna pomyslná dvířka zítřka a mnohé budoucí vynálezy jeho zvídavé mysli zůstaly
utajeny. Mimo jiné mobilní telefon či dnešní všudypřítomný internet.

Moderní doba, v níž žijeme, má však oproti časům, kdy se teprve někde v podhoubí pozvolna rodily
zárodky informačních technologií, jednu výjimečnou přednost. Čím rychleji právě média ve svých
pestrých podobách celosvětově předávají lidstvu nové poznatky, tím více inspirací a poučení z nich
člověk získává. To je pro budoucí projekty nesmírně důležité. 

Není mimochodem bez zajímavosti, že právě díky tehdejším tištěným novinám se na sklonku
19. století Verne dozvěděl o nových vynálezech, které se nezadržitelně draly na svět. Roku 1881 byla
v Paříži uspořádána grandiózní výstava elektrických přístrojů. „Po Wattech a Stevensonech tedy
budeme oslavovat Grammy, Siemense, Jabločkovy, Grahamy Belly a Edisony!“ psali tehdy ve století
páry dopisovatelé z Paříže.

Jules Verne si pochopitelně tuto mezinárodní výstavu nenechal ujít. Jeho pozornost zaujal pře de vším
elektrický vláček firmy Siemens. Elektrická lokomotiva se třemi vagonky jezdila mezi výstavištěm
a náměstím Concorde rychlostí deset až dvanáct kilometrů za hodinu. Verne vyzkoušel i tento nový
dopravní prostředek a byl jím nadšen. Jako zdroj inspirace se elektrický pohon pak promítl do četných
jeho věhlasných románů.

Být popularizátorem nových, často převratných objevů, inovací a technologií si klade za cíl i tento
časopis. Na svých stránkách má co nabídnout, neboť právě Siemens v četných oblastech vědecko-tech-
nického pokroku nejen celosvětově působí, ale je i lídrem řady stěžejních výzkumů. 

Dominujícím tématem následujících stránek jsou nerostné suroviny v různých zorných úhlech
pohledu. Není pochyb o tom, že představují závažný problém příštích potřeb lidstva, neboť zásoby
uhlí, ropy i plynu se v nepříliš vzdálené době vyčerpají. Člověk bude muset sáhnout k alternativním
zdrojům – více se poohlížet po efektivnějším využívání větru (zejména na mořích), slunečního záření,
vodíku pro čisté motory. Nadějná je i voda jako hlavní zdroj perspektivní termojaderné fúze.

Mě osobně z tohoto pohledu končící éry ropných produktů uchvacuje fascinující myšlenka na bu dou -
cí pohony vozidel, které jsou sice stále ještě v rovině science fiction, ale tyto úvahy nabývají čím dál
tím víc reálné podoby – vsednete do automobilu zítřka poháněného elektrickou energií bezdrátově
přenášenou třeba mikrovlnami, slovně zadáte pokyn k odjezdu i cíl cesty a místo řízení se po dobu
jízdy věnujete jakékoliv jiné činnosti.

Bude tomu tak skutečně? Kdo ví…
Přeji příjemně strávené chvíle při čtení tohoto časopisu.

Ing. Pavel Kafka
generální ředitel Siemens, s. r. o.
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F O T O  V I S I O N S

Senzory pro inteligentní budovy
Inteligentní senzory ve spojení s mikročipy
dokážou přesně detekovat chemické složení
látek ve svém okolí. Ve chvíli, kdy tenká vrstva
oxidu kovu, která pokrývá čip, přijde do kon-
taktu s jakýmkoliv plynem, změní se její
elektrický odpor, a tento signál je zazname-
nán a zpracován procesorem na čipu. Bližší
informace nejen o inteligentních budovách,
které tyto senzory hojně využívají, pro vás
připravujeme do dalšího čísla Visions.
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Ropný písek odevzdá svá bohatství 
Výzkumníci Siemens Corporate Technology pracují na novém, ekologicky
šetrnějším způsobu těžby bitumenu z ropných písků. K tomu chtějí použít
elektrický indukční ohřev pro uvolnění surového ropného materiálu.
Hlavní lokalitou je Kanada, kde se taková ložiska zhruba se 178 miliardami
barelů těžké ropy nacházejí. Od roku 1960 se využívá kolem tří procent
těchto zdrojů, ale předpokládá se, že rostoucí ceny ropy těžbu ekonomicky
zatraktivní. V současné době si vyžaduje velké množství vody a energie.
Vodní pára se pumpuje do přírodních rezervoárů pod vysokým tlakem při
teplotě až do 300 stupňů Celsia po dobu několika týdnů. Nová metoda 
výzkumníků z Erlangenu však zvyšuje efektivnost této metody. Při testech
v laboratořích se ropou nasáklý písek ohřívá elektromagnetickou indukcí
podobně jako ve varné nádobě indukčního vařiče. Výtěžnost těžby ze
stejné směsi je o pětinu bitumenu vyšší než při použití současné metody.
Na čtvrtinu se zredukuje i spotřeba vody. Pilotní zkoušky v kanadské 
provincii Alberta začnou v příštím roce.

� Ropa mezi zrnky písku, s. 21

Nový počítačový tomograf snižuje radiační zátěž
Siemens sestrojil počítačový tomograf, který je proti současným typům
rychlejší a vystačí jen se zlomkem radiační dávky. Systém Somatom 
Definition Flash využívá zdokonalenou verzi technologie duálního zdroje,
ve které dvě rentgenové trubice současně rotují kolem těla pacienta.
Podstatně tak redukují čas potřebný na vyšetření. Například hrudník
dokážou nasnímat za 0,6 sekundy, takže pacient už nemusí zadržovat
dech, než přístroj zhotoví detailní snímky jeho srdce. Při snímání generuje
méně než jeden milisievert radiace, když standardní dávka při takových
vyšetřeních se pohybuje v rozpětí 8 a 40 milisievertů. Ozáření je tak 
dokonce nižší než při vyšetření srdce katetrem, takže přístroj najde
uplatnění i při běžných kardiologických vyšetřeních. Somatom Definition
Flash představila společnost Siemens na největší světové konferenci 
radiologů v Chicagu a dostupný je od začátku tohoto roku.

Turbína pro první sluneční 
elektrárnu v USA
Společnost Siemens instalovala parní 
turbínu v Invapah Solar Complexe nebo do
první komerční sluneční elektrárny v USA.
Pára se bude generovat z vody ohřáté tisíci
zrcadly v Death Valley v Mohavské poušti,
kde v létě dosahuje teplota až 45 stupňů
Celsia. Samostatně řízená zrcadla (helio-
staty) nasměrují sluneční paprsky přímo na
bojler umístěný na špici vysoké věže, kde se
pára ohřívá na 550 stupňů Celsia. Parní ge-
nerátor, který vznikl úpravou turbíny 
SST-900 určené na průmyslové využití, do-
sáhne výkonu 123 megawattů. Elektrárna
společnosti BrightSource Energy poskytne
od roku 2011 ekologickou energii pro 
35 tisíc domácností. Firma Siemens je lí-
drem ve vývoji a výrobě parních turbín pro
sluneční elektrárny. 
V současnosti má padesát objednávek na
generátory s výkonem od 1,5 do 123 mega-
wattů.



Domácí automatizace s jednoduchou obsluhou
Společnost Siemens uvedla na trh Synco living, automatizovaný systém
pro domácnost. Uživatel ho může pohodlně obsluhovat pomocí inter-
netu z jakéhokoli počítače na světě nebo i ze smartphonu. Ve spojení 
s cenově dostupnými řídicími jednotkami, které v jedné místnosti ob -
slouží až šest radiátorových regulátorů, poskytne domovům a apartmá-
nům řídicí systém na nejvyšší technologické úrovni. Časově
nastavitelné programy umožňují topit nebo větrat každou místnost 
samostatně a dálkové ovládání řídí i vypínače světla či intenzitu osvět-
lení. Systém taktéž monitoruje okna a dveře, osvětlením dokáže simu-
lovat přítomnost lidí a informuje uživatele, když kdekoli v domě
zaregistruje dým. Další novinkou je poplachová funkce, která pošle 
e-mail nebo SMS zprávu s varováním předem určeným adresátům. 
Díky úsporám při optimalizaci topení se náklady na Synco living vrátí
během jednoho až dvou let. Experti ze Siemensu předpokládají, že
systém uspoří až 30 procent energií. 

Laserová dioda vypátrá jedovatý oxid uhelnatý
Novou laserovou technologii na měření koncentrace smrticího oxidu
uhelnatého (CO) vyvinuli ve společnosti Siemens Corporate Technology
v Mnichově. Tato technika je extrémně selektivní, takže dokáže přesněji
rozeznat CO i ve směsi s dalšími plyny. Přítomnost tohoto plynu se
totiž pokládá i za indikátor nekvalitního spalování (tlení), které způso-
buje mnoho požárů. V budoucnosti tak senzory poslouží na včasnou
signalizaci hrozícího požáru nebo na monitorování přívodu vzduchu
při vytápění. Systém se testuje v laboratoři firmy Siemens. Laserovou
diodu VCSEL dodává společnost Vertilas, která ji vyvinula v rámci
evropského projektu NEMIS. Je zatím jediná svého druhu, a proto
tomu odpovídá i její vysoká cena. Konstrukčně je však vhodná pro sé-
riovou výrobu, takže první využití systémů založených na jejím po-
užití v budovách nebo letadlech je možné očekávat za tři roky.

Virtuální elektrárna vyrábí „zelenou“ energii
Společnost RWE Energy může dodávat elektrickou energii ze svých
decentralizovaných elektráren mnohem efektivněji pomocí projektu
tzv. „virtuálních elektráren“. Tento termín experti používají pro skupinu
menších generátorových zařízení pospojovaných pomocí informačních
technologií tak, že se jejich činnost řídí, koordinuje a optimalizuje
díky centrálnímu systému energetického managementu. Virtuální
elektrárna RWE Energy vznikla ve spolupráci se společností Siemens
Energy. V prvním kroku integrovali devět hydroelektráren s celkovou
kapacitou 8 600 kilowattů. Postupně k nim budou přidávat další zaří-
zení na produkci tepla a elektrické energie, využívající biomasu nebo
vítr. Kromě ekonomických přínosů je cílem koordinovaného využití
decentralizovaných zařízení i redukce emisí oxidu uhličitého. Řešení
je součástí environmentálního portfolia společnosti Siemens, které jí
ve fiskálním roce 2008 vygenerovalo příjmy 19 miliard eur.
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Lovec exoplanet startuje
Po více než dvouletém odkladu se na začátek
března plánuje vypuštění americké astrono-
mické fotometrické družice Kepler, která má za
úlohu objevovat planety podobné naší Zemi.
Bude přitom využívat jevu, kdy obíhající planeta
přechází před pozorovanou hvězdou, čímž způ-
sobuje nepatrný pokles její jasnosti. Hlavním
posláním mise je pátrat po planetách, které mají
podobnou hmotnost a dráhu jako Země a které
obíhají okolo hvězd s podobnými charakteristi-
kami, jako má Slunce. Na takových planetách je
vyšší pravděpodobnost existence života. Družice
bude po čas následujících čtyř let nepřetržitě 
sledovat část souhvězdí Labutě. Unikátní široko -
úhlá kamera bude současně monitorovat více
než sto tisíc hvězd. Informoval o tom internetový
portál Kepler NASA.

Našli naftovou houbu
V listech jihoamerického stromu Eucryphia cordifolia, známého i pod názvem ulmo, objevili
houbu, která produkuje naftové výpary. Gary Strobel z Montanské státní univerzity identifiko-
val jako zdroj naftových par endofyt Gliocladium roseum. Petrochemické aktivity této houby 
si doposud nikdo nevšiml a zatím není známý ani jiný organismus s podobnými schopnostmi.
Analýza výparů ukázala, že jsou bohaté na uhlovodíky, které se nacházejí i v pohonných látkách,
například oktan. Houba je schopná růstu i na celulóze, která obsahuje vysoké procento uhlovo-
díků, ale dosud bylo velmi náročné ji na tyto uhlovodíky rozložit. Podle G. Strobela by mělo 
být možné prostřednictvím naftové houby získávat fermentací celulózy množství použitelných
uhlovodíkových par. Dosud se předpokládalo, že ropa vzniká geofyzikálním procesem při vyso-
kých tlacích a teplotách. Je však možné, že existují i mikrobiologické procesy, které dovedou
ropu připravit. Informoval o tom New Scientist.

Čtení genomu na počkání
Potřebujete přečíst genom? Počkejte si ho-
dinku! Tak takovou odpověď možná dosta-
neme už za pět let. Vědci z kalifornské
společnosti Pacific Biosciences jsou pře-
svědčení, že v roce 2013 uvedou na trh 
zařízení, které přečte kompletní lidskou 
dědičnou informaci tvořenou třemi miliar-
dami písmen genetického kódu za několik
desítek minut. Vědecký týdeník Science infor-
moval, že nový princip čtení DNA je založen na
vlastnostech enzymu DNA polymerázy, kterou
buňky používají pro syntézu dvojité spirály DNA.
Vědcům se podařilo umístit molekuly DNA polyme-
rázy na dno mikroskopických prohlubin a ke každé za-
vést jednoduché vlákno čtené DNA. Enzym uchytí konec
vlákna a z dodaných písmen genetického kódu k němu
okamžitě vytváří druhé vlákno spirály. Každý ze čtyř typů
písmen vědci vybavili speciální světélkující značkou. Digi-
tální kamera průběžně snímá záblesky, které doprovázejí
napojení každého dalšího písmena do vznikající spi-
rály. DNA polymeráza je schopna za jedinou
sekundu přiradit k jednoduchému
vláknu DNA až několik desítek
písmen genetického kódu.



Demonstrační centrum simuluje potrubí
Experti společnosti Siemens dokážou v demonstračním centru v městě
Fürth v blízkosti Norimberku simulovat kompletní činnost ropovodu nebo
plynovodu. Kromě rozměrového zmenšení je tu všechno jako ve skuteč-
nosti, takže centrum mohou využívat i na vývoj nových řešení pro reálné
systémy. To zahrnuje i inteligentní počítačová řešení, která dokážou 
nepřetržitě řídit a monitorovat potrubí a identifikovat jejich poškození. 
Potřeba přepravit ropu a plyn na vzdálenost několika tisíc kilometrů klade
velké nároky na celý transportní systém. Materiály si musí držet kvalitu,
přičemž na pohyb ropy v potrubí jsou potřebná vysokovýkonná čerpadla 
a na pohyb plynu zase vysokovýkonné kompresory. Potrubí musí být 
chráněné proti jakémukoli poškození, což umožňuje kontinuální monito-
rování prosakování přepravovaných materiálů. Systém automaticky měří
fyzikální parametry po celé délce potrubí a hodnoty přenáší do řídicího
centra rádiovým nebo satelitním spojením. 

� Ropa mezi zrnky písku, s. 21

Nová jasná LED dioda pro automobily
Společnost Osram zdokonalila LED diody do světlometů motorových
vozidel. Ostar Headlamp LED má přímo ve skle integrovanou „clonu“,
která směruje všechno světelné záření na vozovku. Doposud to zabez-
pečovaly mechanické clony pohlcující světlo. Zatímco současné plynové
výbojky promítají dopředu 35 až 45 procent svého světla, LED světlo-
mety dosahují o 10 procent vyšší úrovně svítivosti. S výdrží 10 až 20
tisíc hodin výrazně převyšují životnost výbojkové konkurence. Vynika-
jící jas LED diod zabezpečil výrobce bez zvýšení spotřeby energie,
která dosahuje pouze 12 wattů. Nová výkonná dioda může obsahovat
jeden až pět čipů, což otvírá nové možnosti pro projektanty vozidel.
Umožňuje též vytvářet rozličné vzory osvětlení a scénářů světel. 

Osmsetkilovoltový transformátor směřuje do Číny
Nový transformátor pro jeden z nejdelších a nejvíce dimenzovaných
vysokonapěťových přenosových systémů typu HVDC (systémy velmi
vysokého napětí) vyvinula a vyrobila společnost Siemens. Jde o první
HVDC transformátor na 800 kilovoltů (dnešní systémy pracují s přeno-
sovým napětím 500 kilovoltů). Transformátor velký jako rodinný dům
je určen pro Čínu. Siemens dodá deset takovýchto zařízení pro HVDC
systém Yunnan – Guangdong. Od polovičky příštího roku budou
transformovat pět tisíc megawattů elektrické energie, která se potom
bude přenášet na vzdálenost 1 400 kilometrů. Kromě této dodávky 
získala společnost Siemens další čínské objednávky na vícero konver-
torových transformátorů pro dva tisíce kilometrů dlouhé vedení 
ultravysokého napětí mezi hydroelektrárnou Xiangjiaba a městem
Šanghaj. Systémy HVDC mohou přenášet elektrickou energii na mnohem
větší vzdálenosti a značně redukují ztráty, které vznikají v současných
standardních AC systémech.
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Bez ropy 
se neobejdeme!

AUTOR: JIŘÍ NEDAL
FOTO: AUTOR, ARCHIV VŠCHT

S prorektorem VŠCHT doc. Ing. Milanem
Pospíšilem, CSc., jsme si povídali o tom,
jaké jsou šance České republiky v oblas ti

energie z ropy. Zajímaly nás samozřej mě
i další otázky kolem černého zlata i kolem

alternativních paliv a studií na vysokých
školách – konkrétně i na VŠCHT.



Pane prorektore, začněme obecně: Jak
je to vůbec se světovými zásobami ropy?
Ropa je strategická surovina a bez ní se lidstvo
neobejde. I kdyby se podařilo v dohledné době
zajistit nějaký jiný dostatečně veliký zdroj ener-
 gie, tak ropa stále bude ještě pár desítek let
klíčovou, když ne energetickou, tak chemickou
surovinou.

A kolik té ropy tedy vlastně ještě je?
Existují zajímavé přehledy, které každoročně
vydává společnost British Petroleum. Podle
nich by měly zásoby ropy podle posledních
průzkumů vydržet zhruba na čtyřicet let, ovšem
při současném objemu těžby. Je zajímavé sle-
dovat, jak se celosvětové zásoby ropy vyvíjejí.
Zatímco v roce 1987 byly odhadovány na 910
miliard barelů, o deset let později to bylo 1 100
miliard barelů a v roce 2007 už 1 300 miliard,
takže odhady rostou – podle toho, jak se obje-
vují další zásoby. Další důležitá věc je, že se
zlepšují technologie těžby. Dříve se vytěžilo
dvacet, maximálně třicet procent ložiska, dnes
padesát až šedesát. Proto se můžeme vracet 
i k ložiskům, která už byla nerentabilní, a do-
těžit je.

A co Česká republika, jak jsme na tom 
s těž bou a zásobami? 
Naše ložiska zemního plynu a ropy se většinou
nacházejí ve společných lokalitách podél hra-
nice se Slovenskem – od Břeclavi až k Ostravě.

Kolik asi těžíme?
V současné době asi 200 000 tun ropy ročně a jde
o velice kvalitní ropu bez síry. Z ní se mohou
vyrábět například oleje pro speciální průmys -
lové aplikace. Česká republika přitom spotře-
buje deset milionů tun ropy, takže naše na  le ziště
kryjí asi pět procent celkové spotře by ropy na-
šeho státu.

A zásoby?
Jsou odhadovány asi na dvanáct milionů tun.
Je to o něco více, než je celková roční spotřeba
našeho státu. Při zachování současné nízké
úrovně těžby nám naše ropa vystačí asi na 
šedesát let. 

„Náklady na kilometr podmořského
vrtu mohou dosáhnout až jedné 
miliardy korun.“

Zkusme se teď podívat na vlastní tech-
nologii těžby. Je složité navrtat ropu?
Je to technologicky i finančně velmi nákladná
záležitost. Dnešní vyspělá technika umožňuje
provádět i šikmé vrty, kdy se v určitém okamži -
ku vrt „zlomí“ a směřuje ve velké hloubce třeba

rovnoběžně se zemským povrchem. Problém
je, že v ložisku hluboko pod zemí je ropa vět-
šinou rozptýlena v porézních roponosných
horninách a je nutné ji tamodtud nějak do-
stat. Do vrtů se proto pod tlakem vpouští 
spe ciální výplachové kapaliny, které lehčí
ropu vytlačí na zemský povrch.

Jak dlouhý dnes může takový ropný vrt
být a kolik stojí?
Mohou být dlouhé až několik kilometrů, ale
není to žádná láce – náklady na kilometr pod-
mořského vrtu mohou dosáhnout až jedné
miliardy korun.

Zmínil jste nové způsoby těžby. Co třeba
ropné písky, týká se to i naší země?
Vůbec ne, to je záležitost prakticky výlučně
severoamerického kontinentu, respektive Ka-
nady. Zásoby ropy v ropných píscích jsou přitom

srovnatelné s celkovým množstvím zásob ropy
na světě. 

„Biopaliva mohou nahradit pouze
malou část potřebného objemu 
pohonných hmot.“

Jak se díváte na alternativní zdroje
energie?
Lidstvo je stále intenzivně hledá. Můžeme vy-
užít energii vzduchu, tedy větrné elektrárny,
a pak energii slunce transformovanou díky
fotosyntéze do biomasy. Alternativním zdro-
jem je i vodní energie, ale kromě staveb příli-
vových elektráren jsou možnosti jejího dalšího
intenzivního využití prakticky vyčerpány – tím
mám na mysli stavby gigantických přehrad 
a vod ních elektráren.  Co se týká větrných elek-
tráren, je to značně kontroverzní záležitost. 
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V hustě osídlené kulturní krajině nejsou vhodná
místa, kde by bylo možné „větrníky“ postavit
tak, aby to nevadilo. Větrné elektrárny jsou znač-
ně nestabilním zdrojem elektrické energie,
který vyžaduje, aby byl v permanenci záložní
zdroj energie – pro případ, kdy vítr nefouká
anebo naopak – fouká příliš.
Zajímavější se může jevit energie Slunce trans-
formovaná do biomasy, bohužel však jde o ener-
gii nepříliš koncentrovanou. Výhřevnost, kte rá
charakterizuje energetický obsah, je u fosilních
paliv v porovnání s biomasou mnohem větší.
Jinými slovy, abychom vyprodukovali stejné
množství tepla, musíme spálit větší množství
biomasy. V případě výroby kapalných biopaliv
vhodných jako pohonné hmoty pro dopravu
je třeba navíc vzít do úvahy i to, že účinnost
procesu transformace biomasy na alternativ ní
palivo je zatím stále ještě velmi nízká, pouze
deset až dvacet procent. Na jednotku energie
alternativního kapalného paliva vyrobeného
z biomasy se tedy v současné době spotřebuje
pětkrát až desetkrát víc hmoty, než je tomu 
u klasického fosilního paliva. To, o čem tu ho-
vořím, se týká biopaliv takzvané druhé gene-
race.

Ale biomasa je všude kolem nás…
Na VŠCHT Praha se zabýváme i těmito projekty
výroby alternativních paliv z biomasy. Na zá-
kladě provedených analýz nám vychází, že aby
výroba alternativní pohonné hmoty byla renta-
 bilní, kapacita takového závodu by musela být
dimenzována na roční produkci zhruba 250 ti -
síc tun. Pak se do toho vyplatí investovat. Když
však počítáte, že spotřeba biomasy je pětkrát
až desetkrát vyšší, pak se dostáváte na číslo až
2,5 milionu tun přepravované surové biomasy
do takového závodu. Představte si, jak by se
taková kvanta vozila… Ne nevýznamná část
syntetické motorové nafty, která by se vypro-
dukovala, by se rovnou spotřebovala v náklad-
 ních autech, které by tento materiál dovážely.
Nicméně i na tuto alternativu je třeba se připra-
vit, i v této oblasti běží výzkumné projekty, na
kterých se podílí Unipetrol, konkrétně Výzkum-

ný ústav anorganické chemie a Česká rafinér -
ská, společně s naší vysokou školou.

Takže spíše slepá ulička?
Nemusí to vyznít až tak pesimisticky. Jiný směr
nejen našich úvah předpokládá vybudování
řady malých lokálních předzpracovatelských
závodů, kde by se tepelnou úpravou biomasy
vyrobil takzvaný bioolej, který již představuje
koncentrovanější formu energie než surová
biomasa. Ten by se následně svážel cisternami
ke zpracování do jednoho centrálního výrobní -
ho závodu. To se jeví z hlediska logistiky více
efektivní.

Zatím jsme nehovořili o využití odpadní
biomasy.
Samozřejmě. Je zajímavá, protože nestojí v pod-
statě vůbec nic. Ale i tady narážíme. Je velmi
pravděpodobné, že by se názor na zmiňovanou
bezcennost odpadní biomasy radikálně změnil
ve chvíli, kdy by v regionu zahájilo provoz vel-
kokapacitní zařízení na výrobu alternativních
paliv, vyžadující kontinuální dodávku mnoha
tun odpadní biomasy denně. Rázem by se z bez-
cenného odpadu stala žádaná surovina, s jejíž
cenou by bylo možné licitovat. A výhodné kal-
kulace jsou najednou úplně někde jinde…

A jak to je u nás s biopalivy?
Česká republika je zapojena do programu vy-
užití biopaliv v dopravě. Do motorové nafty a do
benzínu se standardně přidávají čtyři procenta
biosložky – bionafty nebo bioetanolu. V obou
případech jde o biopaliva první generace, která
jsou vyráběna na bázi zemědělských plodin 
s přímým potravinářským využitím, a tomu
se svět brání. V současnosti se proto intenzivně
pracuje na biopalivech druhé generace, vyro-
bených z nepotravinářských plodin a z odpad ní
biomasy. Tyto technologie na výrobu se obje-
vují ve fázi ověřování, nejdál jsou v Německu
a ve Spojených státech.

Biopaliva tedy vyřeší problém náhrady
ropných motorových paliv? 
V žádném případě s tím nelze počítat. Alterna-
 tivní paliva vyrobená na bázi biopaliv mohou
nahradit pouze malou část potřebného objemu
pohonných hmot, odhadem do deseti procent.
Na větší podíl zemědělské kapacity nestačí.
Nesmíme zapomínat i na to, že velkou část bio-
 paliv je třeba poskytnout i energetickému

Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc., (*1963) je prorektorem pro vědu a výzkum Vysoké školy che-
 micko-technologické v Praze. Pracuje na Ústavu technologie ropy a alternativních paliv Fakulty
technologie ochrany prostředí. Na VŠCHT Praha vystudoval obor chemické a technologické
zpracování paliv a odborně se věnuje problematice chemické analýzy ropy a ropných produktů
a problematice biopaliv. 
Je ženatý, má dvě děti, mezi jeho hobby patří sport (basketbal) a ve volných chvílích rád fotí.



sektoru. I zde platí poměrně ambiciózní plány
EU, které by měla naše republika plnit.  Podle
mého názoru je mnohem efektivnější biomasu
zužitkovat pro přímou výrobu tepla a energe-
tické energie, jinými slovy spalovat, než ji po-
měrně složitými a stále málo účinnými pro cesy
transformovat do podoby ušlechtilého paliva
pro motorová vozidla.

„V České republice není pivovar,
kde by nebyl sládkem některý 
z absolventů naší vysoké školy.“

Můžete přiblížit výsledky aplikovaného
výzkumu, o kterém se říká, že ho u nás
moc není?
Naši akademičtí pracovníci jsou rozladěni,
když slyší z úst politiků a z médií, že vysoké ško-
ly nespolupracují s průmyslovou sférou – buď
že nechtějí nebo nemají co nabídnout. To ale
není vůbec pravda, alespoň v případě VŠCHT
Praha! Převážná většina aktivit naší vysoké školy
je založena právě na přímé spolupráci s výrob-
 ními podniky, náš výzkum i pedagogická činnost
jsou úzce provázány s chemickým a potravinář-
 ským průmyslem, s výrobou léčiv a tak dále.
Pro úspěšný aplikovaný výzkum je ovšem dů-
ležité mít kvalitní i základní výzkum, a tuto
podmínku naše škola rovněž splňuje. 
Na naší vysoké škole máme silné analytické, tech no-
logické a biotechnologické disciplíny i o chranu
životního prostředí. Jsme velice kom plex ní, jed-
notlivé výzkumné směry jsou spolu provázá ny.
To je naše obrovská deviza a je oceňována 
i v případě zahraničních spoluprací. V případě
již zmíněné ochrany životního prostředí si
spousta lidí myslí, že se jedná o obor, který se
dá rozvíjet obecně, aniž bych znal ostatní věci
s tím související. Ale praxe ukazuje, že životní
prostředí může dobře chránit jen ten, kdo dobře
zná technologie, které životní prostředí znečiš-
ťují. Tak může snáze dělat i nápravná opatře ní,
nic univerzálního v tomto ohledu neexistuje.
Na každém ústavu VŠCHT Praha lze proto najít
aktivity věnované problematice ochrany život-
ního prostředí, speciálně zaměřené na konkrét -
ní obor.

Zmínil jste spolupráci s firmami, jaké
jsou konkrétní výsledky?
Strategickým a generálním partnerem naší
školy je již tradičně skupina Unipetrol. V rámci
skupiny probíhá intenzivní spolupráce naší
vysoké školy s Chemopetrolem, Českou rafi-
nérskou, Paramem a Výzkumným ústavem
anorganické chemie (VÚAnCH). Naši vědečtí
pracovníci se spolu se studenty podílejí na opti-
malizaci a vylepšování petrochemických a rafi-
 nérských výrob, pro své průmyslové partnery.

Vymýšlíme nové postupy a metodiky pro
rychlé a spolehlivé analytické hodnocení suro-
 vin a produktů. Na pořadu dne je i problema-
tika biopaliv druhé generace, ve které se spolu
s VÚAnCH poměrně úspěšně angažujeme. Na
tomto místě bych rád zmínil i spolupráci na pro-
 jektu přípravy výzkumného a školicího centra
UNIREC v Litvínově, které by mělo být financo-
váno ze strukturálních fondů Evropské unie.  
Naše spolupráce s průmyslovými partnery není
však zaměřena jen na Unipetrol, tedy petroche-
mický a rafinérský průmysl, ale tradiční a ús -
pěšnou spolupráci lze zaznamenat například
ve sklářském a keramickém průmyslu, ve vo-

dárenství a čistírenství, a především v potra-
vinářském průmyslu. Vždyť není v České re-
publice pivovar, kde by nebyl sládkem
některý z absolventů naší vysoké školy! 
Zářným příkladem našich možností v aplikova-
ném výzkum z poslední doby je pan profesor
Josef  Pašek, nositel ceny Sazky, a. s., za mimo-
 řádný počin v oblasti aplikovaného výzkumu
a technologických inovací v rámci soutěže Čes -
ká hlava pro rok 2004. Profesor Pašek je autorem
procesu velkokapacitní výroby anilí nu. Licen ce
byla úspěšně prodána do Japonska a pravdě-
podobně představuje v historii nej větší che-
mický proces prodaný z ČR do zahraničí.
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L
idé z jihočínského města Ťiang-jou,
které leží asi 100 kilometrů severně
od hlavního města provincie S'-čchuan,
říkají, že miska vody může zachránit

život. Toto úsloví je spojeno s nejslavnějším
rodákem jejich města, básníkem jménem Li
Paj, který zde žil před 1 300 lety. O Li Pajovi
se říká, že když ho čínský císař nečekaně
jmenoval vládním úředníkem, byl velmi opilý.

Císař chtěl, aby ho Li odměnil alespoň něko-
lika novými verši, aby ukázal, že si uvědomuje
význam této pocty. Opilý básník se zamyslel,
a potom si vylil na obličej obsah nejbližší
misky s vodou. Díky tomu vystřízlivěl a mohl
začít skládat. 
Pro Li Wen, jednu z místních žen, má miska
vody úplně jiný význam. Od 12. května 2008
bydlí se svou rodinou v uprchlickém táboře

na náměstí v centru Taj-paj. Tehdy
zemětřesení o síle osm stupňů Richterovy
stupnice z větší části zničilo její rodiště. A
toto náměstí je shodou okolností pojmeno-
váno právě po básníkovi Li Pajovi. „Přišli jsme
o všechno 
a nyní se musíme naučit přežít s úplným mini-
mem,“ říká Li. Dříve měla ve městě obchůdek,
v květnu ale vše ztratila. Nyní bydlí ve stanu 

Bez ohledu na to, v jaké části světa se nacházíme, čistá pitná voda je všude vzácným přírodním
zdrojem. Moderní technologie používané pro její čištění pomáhají zajistit dodávky tam, kde se 
jí nedostává. A nemusí se jednat pouze o oblasti s nedostatkem zdrojů či s vodou nekvalitní. 
Problémy nastávají i v případech nenadálé živelní události – jak se 
o tom přesvědčili lidé postižení nedávným zemětřesením v jižní Číně. 

AUTOR: JAN KOPECKÝ, JIŘÍ NEDAL
FOTO: SIEMENS

Vidíte ten rozdíl? Srovnání břečky, kterou obyvatelé
Obambo-Kadenge pili dříve, a čisté vody, kterou mají 
k dispozici dnes.



a vaří si pokrmy z rýže se zelím a česnekem.
Není to sice jídlo příliš syté, ale je alespoň
zdravotně nezávadné – i díky tomu, že voda,
kterou Li používá, je dokonale upravena.
Lidé postižení zemětřesením v Ťiang-jou se
obávají mnoha nebezpečí, ale kontaminovaná
voda mezi ně už naštěstí nepatří. Hned několik
dní poté, co se země zachvěla, byla do tábora
umístěna „vodní skříňka“, jak ji uprchlíci na-
zývají. V této úzké skříňce o výšce dospělého
člověka si obyvatelé tábora obstarávají vodu
na pití, vaření i mytí. Skříňka odebírá vodu 
z místní vodovodní sítě, jejíž čistírny byly
během zemětřesení zničeny. Používá ji několik
tisíc lidí, kterým se díky ní dostane vody zba-
vené bakterií a choroboplodných zárodků.

Čistá voda, kdekoli je jí třeba
Vodní skříňka se nazývá Skyhydrant a je 
za  lože na na nejmodernější membránové
technolo gii Siemens, podobě jako zařízení 
v nej po kročilejších čistírnách odpadních vod
na světě. „Skyhydrant nám umožňuje využít

nejlepší čisticí proces, který je nám znám,
přímo v oblastech postižených pohromami 
a kdekoli v rámci třetího světa,“ říká Rhett 
Butler, který zařízení vyvinul. „Když svět 
oblétly záběry ze zemětřesení v Ťiang-jou, 
zaslala spo lečnost Siemens prostřednictvím
svého dobro činného programu Caring Hands
do oblasti 15 Skyhydrantů, aby poskytla obětem
neštěstí ale spoň přístup k čisté pitné vodě,“
dodává Butler.
Využívání zařízení nevyžaduje odborné zna-
losti. Pokyny k použití se nacházejí na malém
žlutém štítku nalepeném na skříňce. „Montáž
zařízení byla velmi snadná – vybalení jednoho
Skyhydrantu a jeho uvedení do provozu nám
trvalo pouhých deset minut,“ říká Li Zaojang,
technik z vodárenského podniku města Ťiang-
jou, který Skyhydrant na náměstí Taj-paj pro-
vozuje.
Zařízení je hadicí připojeno ke kohoutu, který
se dříve používal k zalévání trávy na náměstí,
zatímco další hadice propojuje Skyhydrant 
s malou nádobou, kterou Li umístil na sklá-

dací stolek. Od té chvíle toho už moc na práci
neměl. Jednou denně hýbe po dobu jedné mi-
nu ty nahoru a dolů páčkou ve vrchní části krytu
zařízení a otevře ventil pro vypouštění vody.
„Tímto způsobem čistíme filtr,“ vysvětlu je. Li
sám není nijak hlouběji obeznámen s podrob-
 ný mi údaji o procesu a je rád, že se o ně nemusí
starat. Stejně jako všichni ostatní lidé v Ťiang-
-jou má Li spoustu jiných důležitých starostí.

Pitná voda i pro třetí svět
Skyhydrant však najde uplatnění i v zemích
třetího světa, kde je o vodu velká nouze. Podle
odhadů Světové zdravotnické organizace
(WHO) nemá zhruba 1,2 miliardy lidí na světě
přístup k pitné vodě. Znečištěná, ve většině
případů neupravená povrchová voda obsahuje
nečistoty, a navíc je plná bakterií a parazitů.
Statistiky říkají, že následkem chorob, 
které tito mikrobi způsobují, zemře každých
15 vteřin jeden člověk. Ročně tedy dva miliony
lidí, z větší části bohužel dětí. 
Vesnice Obambo-Kadenge leží v západní Keni,

Filtrování: Takto vypadá voda, která vytéká z filtrů Skyhydrant. Její denní produkce činí až 30 000 litrů.Čištění filtru: Jednou za den stačí jednoduchá ope-
race, která trvá jen několik minut.
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kousek od Viktoriina jezera. Několikatisícová
osada patří mezi nejchudší na světě. Během
období dešťů je zcela neprůchodná. Příjem
většiny lidí nepřesahuje ani jeden dolar na
den. Vodu zdejší obyvatelé dosud získávali 
z Gona Dam – malé mělké nádrže ve městě, 
do které voda přitéká přes zemědělsky obhos-
podařované pozemky. Hráz je proto plná
bahna a není chráněna ani před zvířaty, pro

která představuje jeden z mála zdrojů vody
v okolí. Také kvůli všudypřítomným odpadkům
je téměř vždy zakalená (turbidita, jež udává
stupeň zakalení, zde přesahuje 400 NTU, pro
srovnání u „české“ vody se tato hodnota
přibližuje nule). Výskyt nemocí jako cholera,
tyfus nebo úplavice je tu proto na denním
pořádku.
Běžné technologie pro úpravu vody jsou
v rozvojových zemích nepoužitelné – náklady
na jejich pořízení jsou astronomické. Vědci
proto hledali cestu, jak zajistit pitnou vodu 
i pro tyto odlehlé osady. Řešení musí splňovat
několik podmínek, zejména nízké pořizovací
náklady, jednoduché ovládání a nesmí být zá-
vislé na elektrické energii ani na další infra-
struktuře, která v rozvojových zemích chybí.
Stejně jako lidem z jižní Číny, i obyvatelům
vesnice Obambo-Kadenge se blýská na lepší
časy. Byla vybrána již zmíněnou organizací
Sky Juice pro pilotní instalaci přenosných fil-
trů Skyhydrant do afrických vesnic. Celý sys-
tém tu funguje na principu samospádu. Voda
z hráze je za použití větrné energie 
přečerpána do samostatné umělé nádrže,
která je umístěna 1,5 metru nad vlastními
filtry. Voda tak získá dostatečný tlak, aby 

protekla filtrační jednotkou Skyhydrantu. 
Obambo-Kadenge dnes má filtry produkující
2 000 litrů čisté vody za hodinu, což činí (včetně
přestávek) cca 20 000 – 30 000 litrů za den.
Náklady na provoz systému jsou velmi nízké
– méně než 50 centů na osobu za rok, život-
nost zařízení by měla být minimálně deset
let. Důležitý je i fakt, že obyvatelé vesnice za
vodu platí, i když zcela symbolickou částku.
Pomůže jim to uvědomit si, že zdraví není 
zadarmo, a zařízení si mnohem víc váží.

Mikrometrické pasti na viry
Ten, kdo má zájem zjistit, jak přesně vodní
skříňka Skyhydrant funguje, musí zajet do
australského Windsoru, 50 kilometrů západně
od Sydney. Najde tam společnost Memcor, 
pobočku společnosti Siemens Water Techno-
logies, zaměstnávající 250 lidí, celosvětového
leadera ve vývoji a výrobě membrán pro
úpravu vody. V návštěvních prostorách společ-
nosti najdete předváděcí model Skyhydrantu.
„Toto je naše miniúpravna,“ vysvětluje gene-
rální ředitel Memcoru Bruce Biltoft. „Naše
normální zařízení pro úpravu vody jsou 
obvykle o trochu větší,“ směje se. Memcor 
se totiž zaměřuje především na řešení pro

Skyhydrant – údaje a fakta 

Počet lidí zásobovaných vodou:

2 500–3 000

Roční náklady na osobu: pod 50 centů

Životnost systému: 10 let

Náklady na výstavbu filtrů: 

8–10 USD/osobu

Použité chemikálie: žádné

Velikost filtrovaných částic: větší než 

0,1 mikrometru

Náklady na litr: 0,002 centu

Manuální propláchnutí filtru: zhruba 

3x denně

Kdo rychle dává... Jen pár dní po zemětřesení instaloval Siemens v jihočínském
městě Ťiang-you patnáct zařízení SkyHydrant.

Pramen jistoty: Po ničivém zemětřesení museli obyvatelé Ťiang-jou vystačit s málem.
Ale pitné vody měli dostatek. SkyHydranty denně produkovaly 10 tisíc litrů vody.



městské čistírny a velké průmyslové soustavy
pro úpravu a čištění vod.
Srdcem technologie Memcor je modul podob ný
hustému svazku dlouhých špaget. Po bližším
zkoumání zjistíme, že jde o soustavu velmi
tenkých trubiček. Potom už ale potřebujeme
elektronový mikroskop na to, abychom viděli,
že stěny trubiček obsahují miniaturní otvory.
„To jsou membrány,“ vysvětluje pan Biltoft.
„Fungují jako běžné filtry. Molekuly vody
otvory projdou, zatímco látky suspendované
ve vodě se zachytí.“ A myslí tím skutečně
všechny. 
Díky průměru pouhých 0,1 mikrometru 
(tisícina milimetru) jsou tyto póry tak úzké,
že zachytí i ty nejmenší částice. Nemohou
jimi projít ani bakterie (velikost bakterie 
E. coli dosahuje velikosti 2–3 μm, nejmenší
bakterie z rodu Mycoplasma mají velikost
0,1–0,3 μm) a uvíznou v nich také viry, i když
jsou mnohem menší. Navazují se totiž na
ostatní organismy. Otvory projdou pouze 
rozpustné nečistoty, které se odstraňují 
v úpravnách v rámci dalších kroků čištění.
Voda protéká filtračním zařízením Skyhydrant
stejně jako brčkem. Ačkoliv dosahuje jejich
délka  přes jeden metr, jejich průměr činí

pouze jeden milimetr. Znečištěná voda přitéká
z vnější strany trubiček, je protlačována
stěnami membrán dovnitř a poté sbírána z je-
jich vnitřní strany. Velké čistírny jsou vyba-
veny stovkami či dokonce tisíci
membránových svazků uzavřených ve vál-
cích. Každý svazek má asi 10 000 trubiček.
K vytvoření potřebné velké hnací síly vody
slouží čerpadla. Několikrát za hodinu se na
krátký okamžik obrací směr toku vody před
tím, než je membránami protlačen vzduch
uvolňující a odstraňující zbytky nečistot ulpí-
vajících na vnějších stěnách. „U Skyhydrantu
se toto vše provádí ručně,“ říká pan Biltoft.
Přirozený tlak vody ze sloupce vysokého dva
metry už postačí, aby byla voda protlačena
membránou. Zpětný tlak vody, který se po-
užívá při čištění běžné ho filtru, nahradí u Sky-
hydrantu obyčejné zatře sení a propláchnutí.
Trubičky se vzájemně otírají a uvolňují ze
stěn nečistoty, které voda odnese.

Více než 800 patentů
Ačkoli je filtrační proces na první pohled jedno-
duchý, bylo třeba rozsáhlého výzkumu a vý-
voje, než mohl být nasazen do ostrého provozu
v úpravnách vody. Vše začalo v roce 1984, kdy

vědci Univerzity státu New South Wales praco-
vali na systémech pro filtraci krve pro pacienty
odkázané na dialýzu. Několik z nich si uvědo-
milo, že membrány, které přitom používají,
by mohly být použity také pro technologii
úpravy vody. Po založení vlastní společnosti
zahájili vývoj membrán, které by mohly 
spolehlivě sloužit až deset let a které by bylo
možné vyrobit s přijatelnými náklady.
„Při vývoji a při cestě za funkčním vzorkem
čističky jsme zaregistrovali více než 800 paten -
 tů,“ vzpomíná pan Biltoft. A úsilí výzkumníků
se vyplatilo. Jejich způsob filtrace se stal široce
uznávaným na celém světě. Jedním z jejich
dlouhodobých partnerů byla společnost 
Siemens, jejíž dceřiná Siemens Water 
Technologies firmu Memcor v roce 2004 
získala.
Od doby výzkumů se mnohé změ nilo. 
Speciální stroj vychrlí každý den desítky 
kilometrů membránových vláken. Pomocí
syntetické pryskyřice jsou vlákna spojována
do svazků. Výsledná zařízení se používají 
v úpravnách vody na celém světě. „Poptávka
roste,“ hlásí Biltoft. „Objem výroby se v tuto
chvíli zvětšuje o 20 procent za rok.“ 
„To nám zajišťuje vynikající podmínky pro

Jak to funguje: Špinavá voda se protlačí do trubiček a nečistoty zůstavají mezi vlákny. Póry neprojdou ani bakterie 
a uváznou v nich dokonce i viry.

Svazek makarónů: Nejde o gastronomickou specialitu,
ale o tisíce miniaturních vláken, ze kterých se skládá 
filtrační systém. 

Kontrola kvality: Firma Memcor, dceřiná společnost
firmy Siemens, se v průběhu dvaceti let dostala na
špičku v oblasti vodních technologií.
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Cesty k hlubinným
pokladům Země
Světová populace roste, a to s sebou přináší zvýšenou poptávku po nerostných surovinách. Rostou
i požadavky na snižování nákladů při těžbě přírodních zdrojů. Vědci vyvinuli nové technologie pro
těžbu, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí a přitom udržují nízké ceny surových materiálů.

Obsah:
Ropa mezi zrnky písku
Globální tlak na zpřísňování pravidel těžby nutí těžební společnosti, aby zaváděly nové metody. 
Při těžbě ropy z roponosných písků se testuje tzv. indukční technika, která je efektivní a zároveň šetrná vůči přírodě.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Budoucnost leží na dně oceánů
Protože lukrativní naleziště ropy v mělkých pobřežních vodách jsou už dávno prozkoumaná a další jednoduše 
nejsou, těžební společnosti musí jít do hlubší vody. Zde však těžba vyžaduje komplexnější a nákladnější řešení.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Hon za černým zlatem
Do hledání ropy se investují miliardy dolarů, přičemž průzkumy ropných ložisek trvají celé roky. 
Ložiska se vyhodnocují sofistikovanými metodami a pomocí nákladných vrtacích operací.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Monstra na obrovských kolech
V otevřených povrchových dolech tvrdě pracují prapodivné stroje. Tyto gigantické mechanismy 
jsou vybaveny efektivními elektrickými pohonnými systémy.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Vězení pro skleníkový plyn
Chemickým spojením oxidu uhličitého s odpadovými surovinami je možné vytvořit znovu využitelnou látku. 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra pracuje na nové metodě minerální sekvestrace.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
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P
řed deseti lety ho poslala do této di-
vočiny společnost, která se zabývá
těžbou ropy. Vasilij se ohnal a pleskl
na krku dalšího komára. Komárů je

v létě plná Sibiř. Před deseti lety jich tu ještě
tolik nebylo. Uvažoval, čím to je. Jediné ro -
zum né vysvětlení mu nabídlo globální oteplo -
vání, které rychleji rozmrazuje a změkčuje
půdu, a poskytuje tak komárům ideální pod-
mínky pro rozmnožování.
Jestliže něco nenávidí víc než komáry, pak
jsou to návštěvy otravných cizinců. Tajga totiž
stále láká mnohé zvědavce. Nejhoršími cizinci
jsou ale představitelé společností, kteří sem,
do enklávy s honosným názvem Ranní hvězda,
přicházejí jednou či dvakrát do roka, aby se
přesvědčili, že všechno probíhá hladce. Proč?
Vždyť jim posílám pravidelné reporty, a když
přijedou, jen nás zdržují od práce, zauvažoval

Vasilij. I tak tady v podstatě nic neuvidí, jen
tajgu a houfy těch proklatých komárů. A teď
k tomu ještě navíc ta novinářka!
Ředitel společnosti upozornil novinářku Mášu,
když ho přišla požádat o souhlas s návštěvou
Ranní hvězdy, že šéf střediska je věčně nespo -
kojený bručoun s nezvyklými názory, který
udržuje kontakty s civilizací jen na minimální
úrovni. „Kdyby mohl, tak by je asi přerušil
úplně,“ sarkasticky poznamenal ředitel. Je to
však špičkový odborník, který v té pustině
vedl výstavbu těžebních zařízení a stanice
ropovodu.
I když to zní divně, Vasilij si tento drsný kraj
zamiloval. Často ho přirovnával k malé spící
princezně, milované a zapomenuté. Ropná
společnost to tu chtěla všechno rozkopat. Na -
štěstí se mu podařilo firmu od tohoto zá měru
odradit. Jeho neustálé požadavky a sílící tlak

na zpřísňování pravidel těžby donutily
společnost, aby vyzkoušela novou metodu,
kterou před pěti lety použili v Kanadě. Šlo
o tzv. indukční techniku, která je mimořádně
efektivní a zároveň šetrná k přírodě.
Zatímco si Vasilij takto v hlavě promítal po -
slední události, na přistávací plošinu se snesl
velký dopravní vrtulník. Mezi chlapy, kteří
přišli vystřídat současnou směnu, se vy jímala
útlá postava novinářky Máši. Na jednou si
uvědomil, že po deseti letech strá ve ných na
Sibiři bude mít asi problém povídat si s touto
na první pohled sebevědomou civilizovanou
ženou. Vykročil k ní.
Novinářka se fascinovaně dívala na testovací
trubici, kterou jí po několika formálních vě tách
na uvítání Vasilij vtiskl do ruky. Za chvil ku se
z ní vylila hustá černá tekutina, která se milio ny
let ukrývala v místním písku. „To je jen bitu-

Někde na Sibiři, okolo roku 2020. Rozmrzelý technik Vasilij čeká na novinářku z Petrohradu, která
sem přišla napsat reportáž o novém typu zařízení na zpracování tzv. ropného písku.

Ropa mezi zrnky písku
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men, látka, ze které se získává ropa,“ vysvětlo-
val Vasilij, zatímco si Máša utírala zašpiněné
boty. „Po vytažení ho dopravujeme ropovo-
dem do zpracovatelského zařízení, kde se
konvertuje na naftu.“
Písek plný ropy však nebyl jedinou neobvyklou
věcí, které si novinářka všimla. Okolní příro da
nebyla těžbou vůbec poškozena. Neviděla
žádné jámy, haldy ani jinou podobnou spoušť,
která obvykle zůstává po běžné těžbě ropy
z ropných písků. Jedinou známkou 
přítomnosti člověka tu bylo několik budov
a trans formátorových stanic, které vyčnívaly
z ne po ru šené tajgy.
„Je to výsledek nové metody těžby,“ řekl Va -
silij a zapnul tenký ohebný OLED displej na
svém komunikačním přístroji. Vzápětí se na
něm zobrazily podrobnosti podzemního pro-
dukčního systému. „Podívejte se sem. Dvacet
metrů pod námi je induktor, který prochází
přímo přes ropný písek. V jeho těsné blízkosti
vede drenážní roura. Písek zahřejeme pomocí
indukčního proudu, což má za následek, že
se bitumen odděluje od pískových zrn a vtéká
do drenážní roury. Odtud putuje do velké
modré nádrže, která vyčnívá nad zemí asi 
sto metrů odsud,“ ukázal Vasilij na místo, 
kde drenážní roura vystupovala na povrch.
Tam se bitumen přečerpává do potrubní 
sta nice.
„A jak je potrubí v podzemí  zabezpečené
proti průsakům?“ zeptala se novinářka.
Všimla si, že Vasilij na chvíli svraštil tvář, 
než opět začal povídat. „Naše řídicí středisko,
tam na kraji lesa, má šest displejů, na kterých
se v reálném čase zobrazují všechny potřebné
provozní údaje. Každých sto metrů jsou
v potrubí namontované bezdrátové senzory,
které monitorují celý systém. Pracují auto-
maticky. Ihned odesílají data následujícímu
senzoru, až na ko nec řetězu v řídicím stře -
disku.“
„Je to vhodné i na zjištění aktivit teroristů?“
položila Máša další otázku. Vasilij se usmál.
„Nezjistili jsme zatím nikoho, kdo by tu chtěl
dělat problémy, s výjimkou roztoužených
losů v říji nebo medvědů. Ale samozřejmě že
bychom ihned věděli, kdyby se někdo pokou -
šel něco dělat s potrubím, protože kromě
běžných parametrů, jako je tlak a teplota,
senzory registrují i vibrace a zvuky úderů na
potrubí.“
Máša byla s odpověďmi spokojená. Zavřela
notebook a řekla: „Mám ještě jednu otázku.
Co děláte, když se k vám zatoulají roztoužení
losové?“ Vasilij zdvihl Mášinu příruční bato -
žinu a rozpačitým gestem jí naznačil, aby ho
následovala. „Přivítáme je podobně jako vás.
Ale vás večer pozvu i na šálek horkého čaje
s vodkou.“ 

P
řírodní zdroje jsou však omezené 
a Země jich není schopna vydávat ze
svých útrob stále víc. Prudký nárůst
těžby za posledních několik desítek

let je minulostí. Musíme se naučit získávat
zdroje efektivněji a za náročných podmínek.
Ještě nedávno ropa a zemní plyn v některých
oblastech doslova tryskaly ze země a různé
kovy bylo možné najít jen několik metrů pod
povrchem. Jak se říká, stačilo píchnout prst
do písku a vytryskla ropa. Mnohá naleziště
přírodních surovin jsou však vyčerpaná a tě -
žební společnosti proto musejí hledat nová. 

Elektřina pro ropné plošiny
Podle mezinárodní energetické agentury IEA
lidstvo v současnosti každý den spotřebuje 84
milionů barelů ropy, ale v roce 2030 to už
bude 116 milionů. Pokud se splní prognózy,

bude do té doby třeba investovat do nových
ropných polí asi 5,4 trilionu dolarů. Z průz -
kumu institutu CERA plyne, že náklady na
ropné vrty a konstrukci nových zdrojů vody
jsou dnes více než dvojnásobné oproti situaci
před deseti lety. Neexistují přitom žádné 
náznaky, že by se tato cenová spirála mohla
zastavit nebo alespoň zpomalit. 
„Budoucnost těžby ropy leží na dně oceánů,“
tvrdí Michael Koolman, expert společnosti
Siemens na ropu a plyn. Protože lukrativní
ložiska v mělkých pobřežních vodách jsou 
už dávno prozkoumaná a další jednoduše 
nejsou, je třeba jít dál a hlouběji do vody.
Taková těžba však vyžaduje komplexnější 
a nákladnější řešení. Těžební společnosti
musí hloubit několikakilometrové vrty do
dna oceánů v bouřlivých vodách a udržovat
lodě a vrtné plošiny v přesných polohách,

Budoucnost leží
na dně oceánů
Kořeny prosperity lidské civilizace sahají velmi hluboko, 
v některých případech až několik tisíc metrů pod zemský 
povrch. Suroviny, které můžeme přirovnat ke krvi civilizace,
jsou obsaženy v horninách přikrytých vodou oceánů nebo 
se už miliony let skrývají v písku pouští – ať je to ropa 
či zemní plyn, pitná voda nebo drahé kovy.



protože větší výkyvy by způsobily na vrtných
soupravách milionové škody. 
Dalším problémem je elektrická energie pro
pohon technologií ve vzdálených nebo 
nedostup ných oblastech. Siemens vyvinul
technologii Siplink, která se úspěšně použila
při pobřeží Nigérie. Na obrovském plovoucím
ostrově umožňuje udržovat zařízení v chodu
i při výpadku elektrického proudu. Siplink
pracuje na bázi dvou nezávislých elektrických
sítí, takže v případě, že jedna z nich vypadne,
dokáže udržet těžební zařízení v chodu. 
Systém přitom výrazně redukuje spotřebu
elektrického proudu až o 30 procent. 

Tajemství ropných písků
Vedle ropy dobývané v oceánech se černé
zlato bude v budoucnosti těžit i z nekonvenč -
ních zdrojů, jako jsou například ropné písky.

„Přestože je tento typ těžby přibližně třikrát
dražší, než je běžná produkce ropy, z hle diska
dlouhodobého vývoje cen je zřejmé, že i o hod -
ně nákladnější technologie se jednou vyplatí,“
předpovídá M. Koolman. Jen v Kanadě se podle
odhadu nachází v ropných píscích přibližně
178 bilionů barelů ropy. 
Těžba ropy z těchto zdrojů však značně
poškozuje životní prostředí. Velké oblasti
přírody proměňuje na otevřené povrchové
doly. Do ropného písku se musí pumpovat
pára, aby se ropná substance oddělila od
písku a dostala se na povrch. To si vyžaduje
velké množství vody i energie. Nové proce-
dury by však mohly radikálně snížit náklady
na těžbu i spotřebu vody. Výzkumníci ze
společnosti Siemens pracují na technologii,
která umožní ohřívat ropný písek induko-
vaným elektrickým proudem. 

Nová procedura se už testuje v laboratořích
společnosti Siemens v Erlangenu. S nasa ze -
ním zařízení do pilotního provozu se uvažuje
v Kanadě kolem roku 2010. „Tato inovativní
metoda je nejen šetrnější k přírodě, ale 
i efektivnější oproti konvenčním technologiím.
Umožňuje zvýšit ziskovost přibližně o 20 pro-
cent,“ dodává M. Koolman. 
Nová řešení si vyžaduje nejen těžba ropy, ale 
i její transport. A to splňují nejrůznější tech-
nologické systé my – od velkých automatických
čerpacích stanic až po inteligentní moni-
torovací systé my. Siemens zřídil ve Fürthu
v Německu demonstrační centrum Pipeline
Demo Center, které znázorňuje, jak tyto tech-
nologie vlastně pracují. Něco podobného ne-
najdete nikde na světě. Návštěvníci centra
mohou sledovat cestu ropy nebo plynu potru -
bím a vidět všechny technologie v činnosti.

Hon za černým zlatem
Většina nových zásob se vyskytuje pod mořským dnem v hloubkách od 500 do 3 000 metrů. 
Kvalita ložiska se vyhodnocuje pomocí sofistikovaných metod a nákladných vrtacích operací. Čím
dále od pobřeží, tím jsou náklady vyšší. Dosahují přibližně 300 až 500 tisíc dolarů za den. Pokud se
vezmou v úvahu ještě náklady na pracovníky, průzkum zásob a ostatní zařízení, lehce se dosta-
neme k sumě přes několik milionů dolarů denně. 
Hon za černým zlatem vyžaduje kombinaci znalostí z různých oborů včetně geologie, geofyziky 
a geochemie. Ložiska ropy jsou často pod vysokým tlakem a obsahují slanou vodu i zemní plyn.
Zpravidla jsou vázána v kamenných vrstvách. Výzkum zahajují dispečerské lodě, které jsou vyba-
veny speciálními mikrofony, tzv. geofony. Slouží na lokalizaci míst, kde by se ropa mohla nacházet.
Vzduchové kanony vytvářejí zvukové vlny, které pronikají dnem oceánu a odrážejí se od jednotli-
vých vrstev hornin. Tak se dá zjistit, které vrstvy by mohly skrývat rezervoáry ropy či plynu. Jak-
mile výsledky výzkumu přinesou naději na nové naleziště, začíná se s testovacími vrty. 
V mělkých vodách do 100 metrů používají ropné společnosti na těžbu ropy vrtací plošiny, jejichž
„nohy“ lze spustit na dno moře. Komplikovanější to ovšem je ve větších hloubkách, kde se použí-
vají poloponorné plovoucí plošiny, které jsou buď ukotveny na dně nebo používají na stabilizaci
pomocné motory. Pokud je ložisko hlouběji než 1 000 metrů, přicházejí na řadu vrtná plavidla,
která také používají pomocné vyrovnávací motory, tzv. thrustery. Ty působí i na vyrovnávání krouti-
cího momentu, který vzniká při vrtání, a tím zabrání otáčení plavidla kolem osy. Umožňují 
i udržovat přesnou polohu plavidla na rozbouřeném moři, aby se nepoškodily vrtací roury.

Vyrovnávací motory: Aby se nepoškodily vrtací roury,
těžební zařízení se nesmí kývat ani na rozbouřeném
moři. Výkonné motory zabezpečují, že tato gigantická
zařízení zůstanou ve stálé poloze.

Kde jsou ty časy...
Ropa vstoupila do moderních dějin před 150 lety na mnoha místech světa současně. Do 
poloviny 19. století ji jen občas používali mniši a lékaři na léčení kožních onemocnění 
a jiných neduhů. Ale s nástupem petrolejových svítidel se vše změnilo. Zejména poté, když
v roce 1854 polský lékárník Ignac Lukasiewicz destilací ropy získal směs hořlavých uhlovo-
díků, které svítivostí převýšily vše, co bylo do té doby známé. Nejdříve se ropa získávala jen
z povrchových vývěrů. O historicky první vrt však soupeří hned několik zemí – Ázerbájdžán
v Kaspickém moři (1844 nebo 1848), Polsko (1854) i Kanada (1858). První ropné rafinerie 
se specializovaly na výrobu petroleje a ostatní ropné složky se považovaly za odpad. Vypouš-
tě li je do volné přírody stejně jako zemní plyn, který unikal do ovzduší. Ropné vrty se zpra-
vidla využívaly jen do doby, dokud ropa sama prýštila pod tlakem na povrch. Potom se hledal
nový vrt. Ropy byl nadbytek, její ceny padaly a zdálo se, že definitivní ránu uštědří těžařům
prudký rozvoj elektřiny. V roce 1902 svítilo v amerických domácnostech osmnáct milionů
žárovek a petrolej se používal už jen v zapadákovech. Na scéně se však objevily automobily.
V roce 1914 se v USA poprvé prodalo víc benzinu než petroleje. Ropa nacházela stále více
uplatnění i v rozvíjejícím se chemickém průmyslu, kde se stala základem mnoha nových
produktů. Stala se strategickou surovinou a světové mocnosti od té doby hledají nové a nové
zdroje. Nejinak je tomu i ve 21. století. 

Los Palambress: Dopravníkový pás transportuje rudu
z dolu položeného vysoko v horách do zařízení na
zpracování rudy v údolí vzdáleném 13 kilometrů, 
a přitom vyrábí elektrickou energii. 



Dopravník vyrábějící elektřinu
Inovace se nevyhýbají ani těžbě jiných ne rostů,
jako je železná nebo měděná ruda. Některá
ložiska vzácných kovů leží v nedostup ných
oblastech, což si vyžaduje obrovské nákla dy na
jejich těžbu. Odhaduje se, že spotřeba mědi
v roce 2025 dosáhne 28 milio nů tun, v roce
2004 to bylo jen 16,5 milionu. 
Příkladem úspěšné inovace může být měděný
důl Los Palambress v Chile, který využívá nový
typ dopravníkového pásu přepravují cí ho rudu
z dolu do údolí. Ten je dlouhý 13 kilometrů 

a generuje při transportu rudy elektrickou 
energii. Důl tímto způsobem získá až 15 pro-
 cent své spotřeby elektric ké energie. Kromě
úspory provozních nákla dů došlo i ke snížení
emisí oxidu uhličitého více než o 50 000 tun
ročně. 
Cesty, jak uspořit čím dál tím víc vzácné ne rost -
né suroviny, hledá i zpracovatelský prů mysl.
Je to ekonomicky nevyhnutelné, protože se
ztenčujícími se zásobami a rostoucími nákla dy
na těžbu se zvyšují i ceny komodit. Například
ceny mědi se během čtyř let zdvojnásobily. 

Co nejdříve můžeme očekávat i nedostatek
vzácných kovů, jako je iridium. Jedním z ře -
šení je recyklace. Příkladem nového přístupu
je metro v Oslu, které je projekto váno tak,
aby se dalo kompletně recyklovat. 
Druhou cestou je nahrazování vzácných suro vin
jinými materiály, respektive úplnému vyh nutí
se jejich používání. Siemens například vyvinul
speciální techniky na redukci tavidel s obsahem
stříbra a cínu při laserovém sváření.
Vzácnou komoditou se už stala i voda, i když
se na první pohled zdá, že té je dostatek. Při bliž -
ně 71 procent povrchu Země je pokryto
vodou, ale jen tři procenta z tohoto objemu
tvoří pitná voda. Na čištění vody jsou po třeb -
ná pokročilá technologická řešení. Jedním
z nich je SkyHydrant od firmy Siemens (viz
strana 16), který dokáže vyprodukovat kolem
10 000 litrů pitné vody denně. Využívá moder -
ní technologii membránového filtrování, kterou
vyvinula australská firma Siemens Memcor. 
„Ve skutečnosti se hodnota klíčových surovin
nedá dost dobře vypočítat,“ zdůrazňuje expert
na ropu Matthew Simmons, který vidí jediné
východisko ve snížení spotřeby. „Pokud nezač -
neme spotřebovávat méně, můžeme očekávat
nemilosrdnou válku o zdroje.“ 
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V
otevřených povrchových dolech tvrdě
pracují prapodivné stroje. Můžeme
je vidět, jak se hrabou například 
v bitume nových ropných píscích

nebo třeba jak převážejí tuny měděné rudy.
Tyto gigan tické mechanismy jsou vyba veny efek-
tivními elektric ký mi pohonnými systémy od
společnosti Siemens. Překvapuje vás, že jsou
poháněny elektřinou? Generuje ji dieselový
motor s výko nem 3 000 koňských sil.
Patří k nim i nákladní vozidlo, které má pneu-
ma tiky o průměru čtyři metry. Je vysoké jako
čtyřposchoďový dům a široké jako dálnice se
dvěma pruhy. Tato gigantická „autíčka“ pracují
po celém světě. Najdeme je v měděných dolech

v Andách, v diamantových nalezištích v Zambii
nebo na bitumenových ropných píscích v Ka -
nadě. 
Takové auto má nákladový prostor velký jako
plavecký bazén. Používá se pro transport
surovin do sběrných míst, třídicích a promý-
vacích zařízení. Třífázový elektrický pohon
pomáhá zabezpečit požadované ekonomické
parametry vozidel. Elektromotory, které jsou
umístěny u zadních kol, umožňují vozidlům
jet rychlostí až 60 kilometrů za hodinu a přitom
je i ubrzdit, což není vůbec jedno duché, pro-
tože plně naložené vozidlo váží i přes 600 tun.
Přitom auta jezdí po písku, blátě i přes
hluboké jámy a strmé svahy dolů. 

Monstra na obrovských kolech

Gigantické náklaďáky: Vozidla používaná v dolech odvezou 
najednou i 600 tun nákladu.

Pipelino Demo Center: V demonstračním centru 
společnosti Siemens je možné simulovat činnost celého
potrubí od řídicího centra až po ventilovou stanici.
Kromě rozměrového zmenšení je všechno takové jako
ve skutečnosti. 



J
ednou z cest, jak snížit koncentraci oxidu
uhličitého v atmosféře, je vrátit ho tam,
odkud jsme ho získali, tedy do zemské
kúry. Slovenský Štátny geologický ústav

Dionýza Štúra zkoumá, jak a kde by se mohl
tento skle níkový plyn nejen uskladnit, ale i vyu -
žít. Oxid uhličitý totiž dokáže přeměňovat
některé typy hornin a průmyslové odpady 
na užitečné suroviny.

Hluboko do podzemí
Evropská komise plánuje do roku 2020 snížit
emise oxidu uhličitého o 20 procent a do roku
2050 o 50 procent. V Evropské unii právě pro -
bíhá projekt Geocapacity, který zkoumá kapa -
citní možnosti uskladňování oxidu uhličitého
v podzemních prostorech. Podílí se na něm 
i Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. „Plány
Evropské unie jsou nesporně ušlechtilé, jenže
realita je velmi tvrdá,“ zdůrazňuje vedoucí geo-
logické divize Ľudovít Kucharič. V současnosti
se na celém světě uskladňuje v podzemí asi pět
milionů tun oxidu uhličitého ročně, což však
nejsou ani tři promile jeho celosvětové produkce.
Celý proces začíná v elektrárnách, teplárnách

a továrnách zachytáváním plynných emisí pro-
 dukovaných při spalování uhlí nebo zemního
plynu, ze kterých se musí oddělit oxid uhličitý.
Ten se pod tlakem vyšším než šest megapascalů
zkapalní, čímž se podstatně zmenší jeho objem.
Zkapalněný plyn se potom uloží v geologicky
vyhovujících lokalitách, například ve vyčerpa -
ných ložiscích ropy a plynu. Další možností pro
uložení jsou dnes už nevyužívané uhelné sloje.
„Úložiště se musí nacházet dostatečně hlu bo -
ko pod povrchem, kde působí tlaky, které oxid
uhličitý udrží v kapalném stavu. Jinak by expan -
doval, našel by si cestičky na povrch a unikl by
do znovu ovzduší,“ říká geoložka Júlia Kotu lo vá.
Takové tlakové podmínky jsou pod zemským
povrchem až v hloubce větší než 740 metrů.

Metamorfóza minerálů
Existuje i další způsob likvidace oxidu uhli či -
tého – minerální sekvestrace. Její podstatou je
ukládání oxidu uhličitého do ultramafických
nebo mafických hornin, se kterými chemicky
reaguje. Zjednodušeně řečeno, oxidy hořčíku
či vápníku reagují s oxidem uhličitým, čímž
vzniká druhotná surovina. Řízenými reakce mi

se oxid uhličitý pocházející ze spalin prů myslové
výroby pevně naváže do krystalové mřížky
nově vznikajících minerálů.
Vhodné horniny jsou dnes ve velkých množ -
stvích uloženy v haldách, které vznikaly při
dobývání a zpracování nerostných surovin. 
To jsou i pozůstatky po výrobě azbestu 
u Dobšiné. 
Při minerální sekvestraci se hornina rozemele
a naveze do reaktorů, do nichž se vpustí oxid
uhličitý. Za přesných teplotních a tlakových
poměrů se původní nerost přemění na jiný,
například na mastek, kalcit, magnezit, kře-
men i další minerály. 
„Navázání oxidu uhličitého do minerálů je
nejtrvanlivější a nejbezpečnější způsob jeho
uložení, protože se z nich uvolní až po milio -
nech let, kdy se rozpadne. Nevýhodou je
nároč nější ekonomické řešení,“ připomíná
Júlia Kotulová. 
Košické pracoviště aplikované technologie 
ne rostných surovin Geologického ústavu 
zkoumá minerální sekvestraci už dlouho. 
„Na této me todě je geniální, že spojením dvou
odpa dů vytvo říme využitelnou látku,“ říká 
šéf regionálního centra v Košicích Zoltán
Németh. Stejný proces lze uplatnit i při likvi-
daci elektrá renských popelů, z těch se vytvoří
inertní materiál. Protože staré ekologické
zátěže je možné mi nerální sekvestrací zlikvi-
dovat po mnoha letech, geologové hledají
cesty, jak oxid uhli čitý likvidovat, až se zaplní
skládky. Jednou z cest je vyvezení ultramafic -
kých a mafických hornin na povrch. V podstatě
jde o urychlení přiroze ného procesu zvětrá -
vání. Za určitých specifických podmínek je
možné stejnou che mic kou reakci jako na
povrchu uskutečnit i v podzemí.  

Možnosti geologického řešení ukládání CO2 z průmyslových zdrojů

Oxid uhličitý: Slovenští výzkumníci hledají řešení, 
jak skleníkový plyn uvěznit pod povrch země.

Oxid uhličitý je schopen přeměňovat průmyslové odpady na
užitečné suroviny. Zaklínadlo, které to dokáže, se nazývá 
minerální sekvestrace.

Vězení pro 
skleníkový plyn
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D
oposud 3D zobrazení srdce vy ža do -
va lo tepů více. Obraz bylo třeba
sklá dat, což vnášelo chyby a narušo-
valo i diagnostiku. Od jejího zrych-

lení a zpřesnění závisí účinnost léčby poruch
srdce a krevního oběhu. To je záležitost prvo -
řadého významu nejen z hlediska lékařského,
ale má i ekonomický dosah. Správně zvolená
a cílená léčba totiž samozřejmě přináší ne-
malé úspory celému zdravotnímu systému.
Nemoci obě ho vé soustavy jsou přitom příči-
nou celých 50 % úmrtí v České republice, což
je dvojnásobek oproti zhoubným nádorům!
Zkušení kardiolo gové mnohé zjistí už jen 
klasickým posle chem. Ultrazvukové přístroje
jim však ulehčí sběr údajů, takže se mohou
soustředit jen na vyhodnocení vyšetření 
a stanovení diagnózy.

Diagnostika i léčba
S ultrazvukem v diagnostice – diagnostickou
sonografií – se už mohl potkat skoro každý.
Ne však v kardiologii, ale v gynekologii a po -
rodnictví. Většina rodičů díky ultrazvuku
viděla aspoň jednoho svého potomka ještě
před jeho narozením. Touto metodou je ale
možné zobrazovat i svaly a šlachy, jednotlivé
kosti i vnitřní orgány.
Podle účelu se volí frekvence – při vyšší je
lepší kvalita obrazu, ale dá se proniknout
nepříliš hluboko do těla, při nižší se dá v těle
zobrazit cokoli, ale rozlišení je zase horší.
Pracovní frekvence od dvou do osmnácti
megahertzů leží vysoko nad prahem lidské
slyšitelnosti (do 20 kHz). Kromě diagnostiky
se ultrazvuk v medicíně využívá i na přímé
léčebné zásahy.

Ultrazvuk a 3D obraz
Srdce leží hlouběji v těle, jeho zobrazení je
proto náročnější. Echokardiografy původně
získávaly jen 2D řezy. Dnes je skládají do 3D
obrazu. Nejde však „jen“ o velikost a tvar
srdce či místo a rozsah poškození. Je možné
měřit i rychlost průtoku krve a pohyb srdeční
stěny nebo sledovat činnost srdečních chlopní,
zda správně fungují a nepropouštějí krev zpět.
Je možné také sledovat výkonnost srdce a určit
netypické znaky komunikace pravé a levé
poloviny srdce.
Začátky ultrazvuku v medicíně jsou spojeny
právě s echokardiografií. Při ní se poprvé 
vy zkoušelo nasazení nitrožilních kontrastních
látek pro lepší vykreslení tkání a orgánů. Dnes
patří k nejrozšířenějším vyšetřovacím meto -
dám kardiologie. Oproti dřívějším složitým

Srdce na výslechu
Slovenští lékaři technicky a klinicky zkoušejí přístroj, který slibuje převrat v diagnostice srdečních
poruch za pomoci ultrazvukového zobrazení nazývaného echokardiografie. Dokáže trojrozměrně
zachytit celé srdce a stačí mu k tomu jeden jediný tep.

AUTOR: ZDENĚK URBAN
FOTO: ARCHIV SIEMENS

Podle kardiologů je potřeba minimálně jeden 
echokardiograf na milion obyvatel.



otevřeným operacím je téměř neinvazivní,
tedy zasahuje minimálně do těla pacienta 
a nemá známá rizika nebo škodlivé vedlejší
účinky.

Nejvyšší liga echokardiografie
Americká firma Acuson vznikla v roku 1979 
a v osmdesátých a devadesátých letech patřila
k průkopníkům ve špičkových medicínských
ultrazvukových přístrojích, zpočátku v oblasti
gynekologie a porodnictví. „Zabodovala“ 
Acusonem 128, prvním plně počítačově říze -
ným medicínským ultrazvukem. V roce 1996
uvedla firma Acuson přístroj Sequoia C512,
komerčně nejúspěšnější echokardiograf.
V roce 2000 převzal firmu Acuson koncern
Siemens. Název zachoval jako značku typové
řady výrobků. Nejnovějším přírůstkem je
Acuson SC2000, který měl světovou premiéru
vloni v listopadu v Košicích. Znamená vstup
do nové dimenze echokardiografické diag-
nostiky. Díky dvěma čtyřjádrovým proceso -
rům, 32gigabajtové RAM a nejnovější grafické
jednotce je desetkrát výkonnější než dosa vad ní
echokardiografy.

Ozvěna srdečního tepu
Acuson SC2000 vstoupil na scénu právě 55 let
poté, co průkopníci echokardiografie Inge
Edlerová a Hellmuth Hertz získali techno logií

firmy Siemens první kardiologický ultra zvukový
záznam na světě. Díky svému „vý konu pod
kapotou“ má kapacitu potřebnou na troj roz -
měrné zobrazení srdce v reálném čase během
jeho jediného tepu.
Jednolitý obraz má obrovský význam pro diag-
 nostiku, protože odpadá hlavní zdroj nepřes-
ností. Dosavadní echokardiografy na to potře -
bovaly víc srdečních tepů. Nová techno logie
nese jméno Echo in a Hearbeat (Ozvěna
srdečního tepu). Základní software doplňují
prvky umělé inteligence. Vědomostní základ -
na umožní zachytávat anomálie porovnáním
se skutečnými klinickými případy. Systém
sám vytváří referenční řezy z celkového obrazu
srdce, přepočítává kontury a provádí měření.

Koordinace z Košic
Velké části programového vybavení přístroje
dal vzniknout tým z košické pobočky společ -
nosti Siemens. Působí v něm asi sto dvacet
vývojářů medi cínského softwaru. Projektu
Acuson SC2000 – prvnímu, u kterého Košičané
stáli už od kolébky – se jich od roku 2005
věnovala celá třetina. Především díky jejich
úspěchu pracoviště aspiruje na mezinárodní
technické kompetenční centrum medicínských
ultrazvuků a nové zakázky v koncernu. 
Pracoviště od základu vybudovalo několik
zkušených vývojářů. Při tehdejším zoufalém

nedostatku IT specialistů na trhu práce to
bylo náročné, své lidi si proto vychovali sami.
Pod vedením Miroslava Klimenta vyvíjeli 
software skupiny pracovišť koncernu Siemens
na Slovensku, v USA a v Indii, celkem na sto
dvacet lidí. Členové týmu museli mít nejen
odborné medicínské znalosti a být absolut-
 ními perfekcionisty, protože medicínský 
software nesmí mít absolutně žádnou chybu,
kvůli které by mohl „havarovat“. Kandidáty
vybírali i ze studentů z partnerské košické
univerzity a techniky. Miroslav Kliment dnes
s úsměvem vzpomíná, jak z bedny vyjímali
první testovací Acuson SC2000. Žádný
nablýskaný katalogový model, ale podivnou
věc, ze které trčely dráty a jiné součástky ve
stylu „Číslo 5 žije!“.

Nasazení v klinické praxi
Gabriel Valočik na III. interní klinice Lékař ské
fakulty UPJŠ a FN L. Pasteura v Košicích s ko -
legy pracuje na neinvazivní kardiologii. 
K Acusonu SC2000 se dostal po založení spo -
lečného pracoviště ultrazvukové diagnostiky
Siemens PSE a lékařské fakulty. Acuson SC2000
ověřuje v klinické praxi na Slovensku. Přístroj
výrazně urychlí odhalení a určení rozsahu vad
chlopní, vrozených vad a ischemické choroby
srdeční. Z 3D echokardiografie vyply nuly nové
indexy a parametry funkce srdce.  

Echo kardiograf v akci: 3D obraz srdce během jednoho tepu, to znamená asi desetinásobné zrychlení.

Košické jádro: Acuscon SC2000 v zajetí vývojářů. Úplně vpravo vedoucí pracoviště Siemens PSE Marian Zorkovský,
zcela vlevo vedoucí týmu vývojářů softwaru Miroslav Kliment.

Marian Zorkovský: Košické pracoviště Siemens PSE
má ambici stát se mezinárodním technickým kompe-
tenčním centrem medicínských ultrazvuků.
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S
polečnost Asfinag, správce rakouských
dálnic a rychlostních komunikací, pra -
cuje již několik let na vybudování 
inteligentní infrastruktury propojené 

s celostátním systémem řízení dopravy a do-
prav ních informací. Do roku 2012 by v rámci
tohoto projektu mělo být proinvestováno
celkem 350 milionů eur. 
A co tyto systémy dovedou? Mnohé – pomá -
hají například předcházet dopravním nehodám
a následným zácpám na dálnicích. Jak? V pří-
padě, že hustota provozu překročí stanovenou
mez, systém pomocí proměnlivého dopravního
značení sníží maximální povolenou rychlost 
a vytvoří tzv. rychlostní trychtýř. Tím se sníží
riziko nehod způsobených nárazem zezadu 

a zároveň dojde k optimalizaci provozu v da -
ném úseku. Ze statistik vyplývá, že rychlost
mezi 60 a 100 km/h vytváří optimální rovno -
váhu mezi stavem vozovky, poměrem počtu
nákladních vozů k osobním, dobou brzdné
reakce a vzdáleností vozidel. Pro udržení této
křehké rovnováhy dochází i k regulaci počtu
vozidel připojujících se z vedlejších silnic.
Inteligentní systémy řízení dopravy ale nepo -
máhají jen řidičům. Jejich nasazení má v koneč -
ném důsledku pozitivní dopad na životní
prostředí a obyvatele žijící v bezprostředním
okolí rychlostních komunikací. Na dálnici A2
byl implementován nový systém řízení hluku,
který v závislosti na úrovni hluku pohybující
se dopravy zobrazuje na elektronických infor-

mačních tabulích emo-
cionální zprávy typu „Rád
bych se vyspal. Prosím, buď
potichu!“ a zároveň pomocí
dočasných rychlostních limitů sníží
rychlost projíždějících vozů. Systém měří
úroveň hluku několik kilometrů před daným
úsekem a vypočítá očekávanou hodnotu v de -
cibelech, pokud by nedošlo k omezení rychlosti.
Podobná, avšak mnohem komplexnější me -
toda se používá pro řízení emisí. Základem
všech rozhodnutí týkajících se řízení emisí je
specifický algoritmus využívající aktuální
data o provozu a počasí k výpočtu emisních
trendů. V závislosti na takto získaných infor-
macích dochází opět ke snížení rychlosti tak,

Strmý nárůst osobní i nákladní dopravy na tranzitních trasách mnoha evropských zemí představuje
problém, který je třeba řešit. Například Rakousku hrozí přetížení silnic, které přes Alpy spojují
Evropu se Středomořím. Pokud by došlo k zablokování těchto cest, může dojít 
ke kolapsu dopravy téměř v celé Evropě. A jak se s těmito hrozbami naši jižní 
sousedé vypořádávají?

Inteligentní infrastruktura
– budoucnost silniční dopravy

AUTOR: MAREK ZOUZALÍK
FOTO: ARCHIV SIEMENS



aby nebyly překročeny zákonem stanovené
emisní limity. 
V současné době je inteligentní infrastruktura
nasazena na necelou polovinu rakouských
dálnic a rychlostních komunikací. Z analýzy
dat shromážděných od března 2005, kdy byl
tento systém uveden do zkušebního provozu,
vyplývá, že na pokrytých komunikacích došlo
ke snížení počtu dopravních nehod téměř 
o polovinu. Zároveň se podařilo o 20 %
zkrátit dobu strávenou v kolonách, 
a významně se tak zvýšila propustnost těchto
komunikací. Stejného efektu by bylo možné
dosáhnout jen rozšířením o další jízdní pruh.
Odborníci spočítali, že v přímé souvislosti
s optimalizací dopravy a nižšími náklady na
odstraňování následků dopravních nehod se
ročně uspoří přibližně 11 milionů eur.

Srdcem celého systému je Národní centrum
řízení dopravy a dopravních 

informací, které má
sídlo ve

vídeň ském Inzersdorfu. Provoz na dálnicích 
a rychlostních komunikacích je zde sledován 
a řízen pomocí dvanácti operátorských pra-
covišť, a to v nepře tržitém provozu. Denní
směnu tvoří kromě devíti operátorů i tři 
dopravní inženýři a jeden specialista na 
dopravní statistiku. Základním stavebním
prvkem inteligentní dopravní infrastruktury
je síť několika stovek různých senzorů. Data
z těchto senzorů jsou do centra přenášena
prostřednictvím čtrnácti samostatných 
regionálních center. Zde jsou analyzována 
a následně shromážděna s exter ními daty.
Výstupem jsou kromě přesných statistik 
o provozu na sledovaných komuni ka cích
především aktuální informace pro řidiče. 
Ty jsou zobrazovány právě pomocí proměnli -
vého dopravního značení nebo prostřednic tvím
elektronických informačních tabulí.
Aby byl tento systém efektivní i v celoevrop-
ském kontextu, je Národní centrum řízení 
dopravy a dopravních informací propojeno
s po dobnými institucemi v Německu, 

Švýcar sku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku,
Maďarsku, České republice a na

Slovensku. 
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V
Úpici, městečku nedaleko Trutnova,
se místní rozhodli jednu takovou
fermentační stanici vybudovat. 
Na její provoz využívají běžný bio-

logicky rozložitelný odpad a také kal z místní
čistírny odpadních vod (ČOV). Při rozhodování
o výstavbě hrálo svou roli nejen přání eko-
logické likvidace tohoto odpadu, ale také platná
legislativa. Zákon o odpadech totiž stanoví
povinnost snižovat podíl biologicky rozložitel  -
ného odpadu ukládaného na skládky. Stanice,
na jejíž výstavbě se prostřednictvím partner-

ské firmy CHEMTEC industry podílela i spo -
lečnost Siemens, byla vybudována v areálu
místní ČOV jako součást tzv. integrovaného
systému nakládání s biologickými odpady. 
V principu je třeba zajistit dvě věci. Jednak
separaci, sběr a svoz biologických odpadů 
v regionu, který je pro její efektivní fungování
nezbytný. Zajištění dostatku kvalitních surovin
není žádná maličkost. Každá domácnost sice
ročně vyprodukuje stovky kilogramů odpadu,
ale ne vše se pro zpracování hodí. Je třeba
zabezpečit, aby se do odpadu nedostaly 

nežádoucí příměsi, jako například různé che -
mikálie, plasty a další nebezpečné látky. I svoz
odpadu má svá úskalí. Protože jde o zbytky
rostlinného živočišného původu, musí se
často vyvážet – jinak lidem v popelnicích
jednoduše zahnívá. Druhým úkolem je pak 
i vybudování vlastní stani ce. 

Základem je technologie
Používané technologie jsou prakticky bez ob-
služné. Běžně vyžadují zásah lidské pracovní
síly pouze v době příjmu odpadů, tj. maxi -

Biologický odpad se dnes často bez užitku vyváží na skládku. A přitom může být nejen cenným
zdrojem elektrické energie, ale lze jej využít i jako hnojivo. Musí však nejprve projít úpravou ve spe ciál-
 ním zařízení. To se nazývá bioplynová fermentační stanice a je určeno pro ekologickou likvidaci
biologického odpadu. 

Energie z odpadů AUTOR: MAREK ZOUZALÍK
FOTO: FUJITSU-SIEMENS,
GETTY IMAGES, CHRISTINA
LEHNER



mál ně osm hodin denně. Provozovatelé často
nemají k dispozici dostatek kvalifikovaných
osob schopných obsluhy a údržby složitých
zařízení, a proto veškeré úkony musí být co
nejjednodušší. Firma CHEMTEC industry,
která tuto část projektu bioplynové fermen-
tační stanice v Úpici řešila, si této skutečnosti
byla vědoma. „Jako ideální se v těchto přípa -
dech jeví využití koncepce TIA (Totally Integra -
ted Automation), kdy řídicí systém zajišťuje
veškeré funkce zařízení a je „prorostlý“
i do měření a regulace a silnoproudé 

elektrotechnické části,“ říká jednatel firmy
Ing. Petr Janovský. 

Ekologie přináší výhody
Stanice začala fungovat v roce 2007 a od té
doby úspěšně pracuje ve zkušebním provozu,
kdy se optimalizuje její funkčnost a od stra -
ňují se drobné nedostatky. V současné době
se v Úpici zpracovává 6 410 tun odpadu roč -
ně. Z toho 500 tun připadá na zelené odpady,
2 310 tun na naředěné kaly z ČOV a 3 600 tun
představují odpady z jatek, kuchyňské

odpady, odpady z pekáren a hnůj z chovu
drobných zvířat. Ročně tak vznikne při -
bližně 500 000 m3 bioplynu – dostatečné
množství na to, aby se z něj mohlo vyrobit
780 000 kWh elektrické energie. Tato forma
výroby elektrické energie v sobě skrývá
velký potenciál. Kromě toho, že je levná, 
je navíc i velmi ohleduplná k životnímu
prostředí. A město díky ní může dokonce
čerpat dotaci nazvanou „Zelený bonus“
určenou na podporu výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů. 

Fermentace 
Hlavním produktem fermentace – přeměny energie obsažené v biologickém odpadu – je bioplyn,
tj. bezbarvý plyn obsahující 70 % metanu a 30 % oxidu uhličitého. Jeho spalování slouží k výrobě
tepla a elektřiny. Elektrická energie se následně využívá k provozu fermentační stanice a čistírny
odpadních vod. Zbytkovým produktem a výsledkem celé technologie je odvodněný substrát,
který se vrací zpět do přírody. 
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… tam se dobře žije. Jistě. Ale nejprve je třeba pivo vyrobit.
V dnešní reportáži se vydáme do Plzně podívat se na to, jak 
se vyrábí Plzeňský Prazdroj. Zcela jistě je to jedno z nejoblíbe-
nějších piv u nás a dle názorů mnoha pivařů i nejlepší pivo 
na celém světě. 

P
rvní várku světlého ležáku připravil 
v Plzni v roce 1842 bavorský sládek
Josef Groll. On sám byl překvapen
výsledkem: kvasinky spodního

kvašení v kombinaci s plzeňskou měkkou
vodou, kvalitním ječným sladem a žateckým
chmelem vytvořily pivo, jaké svět do té doby
neznal. Ležák plzeňského typu si získal světový
ohlas. Dnes již plzeňské pivo žije vlastním
životem: dvě třetiny světové pivní produkce
jsou spodně kvašená piva plzeňského typu, 
a proto také nesou na etiketě nápis Pils nebo
Pilsner.
Dnešní společnost Plzeňský Prazdroj vznikla
v roce 1991 a o pět let později k němu přibyly
další pivovary: Radegast a Velké Popovice. 
Od roku 2002 je Plzeňský Prazdroj součástí
skupiny South African Breweries. 

Sládek Josef Groll v roce 1842 v Plzni uvařil první
várku světlého ležáku, piva bavorského typu. 

Kde se pivo pije…

AUTOR: JIŘÍ NEDAL
FOTO: AUTOR, PLZEŇSKÝ 

PRAZDROJ, SIEMENS



Klíčení: Proces výroby Pilsner Urquell začíná klíčením kvalitního ječmene, získávaného
z úrodných oblastí Moravy.  Z ječmene se vytvoří tvrdší slad, který se ve šrotovníku drtí 
a připraví se na cestu do sila.

Voda z hloubkových vrtů: Základem Prazdroje je kvalitní voda z vrtů, vzdálených
několik kilometrů od pivovaru. Hloubkový vrt má sto metrů. Ve skleněné trubce 
jsou vidět všechny vrstvy hornin, kterými vrt prošel.

Chmelení piva: Rmut se scedí, aby se oddělil od nerozpustných látek sladu, tzv. mláta, které se usadí na perfo -
rovaném dně kádě. Pak je přepuštěn celý obsah do mladinového kotle, v němž se pivo vaří. Z něj putuje polotovar
do chmelovaru. Chmelovar je varna, kde se za šetrného ohřátí citlivě natřikrát dávkuje chmel. K chmelení piva 
Pilsner Urquell se používá výhradně pečlivě vybraný žatecký poloraný. Ten dává pivu skvělou hořkou příchuť.

Kulturní památky: Pivovarská brána a pivovarská věž jsou kulturními památkami. Pro někoho jsou i památkami kultovními, zvláště v době konání každoročních Pilsner Festů. 

Výroba rmutu: Ječmen je smáčen a putuje do vystí-
rací kádě, kde se míchá s varní vodou. Vzniklá směs
nese název vystírka. Jedna třetina vystírky se přepustí
do rmutovací pánve, kde se zahřeje na 70 – 75 °C,
krátce se povaří, a vrátí se zpět do vystírací kádě.
Tento proces se opakuje třikrát za sebou a jeho 
výsledkem je rmut, hmota vzniklá z ječmene, která 
je základem piva Pilsner Urquell. 
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Pivo je hotovo: Přes výstupní filtry se dostává na stáčecí linku, kde se plní do sudů, lahví, plechovek i cisteren. 

Laboratorní čistota: V pivovaru panuje čistota srovnatelná s laboratořemi. Na obrázku vidíte dvě linky  – vpravo
jsou plněny vrácené lahve, které vymývá zevnitř a smývá i etikety. Uprostřed haly (na obrázku vlevo) je linka na
nové lahve a úplně vlevo (není vidět) linka na plnění plechovek.

Stáčení piva: Nová moderní stáčírna piva má kapacitu
60 tisíc lahví za hodinu. 

Kvašení: Kvašení plzeňského piva probíhá pozvolna za
nízkých teplot po dobu dvanácti dnů v kvasných cylin-
drokónických tancích. Poté se pivo filtruje a přepouští
do dokvašovacího ležáckého cylindrokónického tanku
(CKT). Zde je dokvašeno, čímž získá jemnější chuť 
a větší říz. Kvašení a dokvašování piva Pilsner Urquell
probíhá po dobu více než čtyřicet dní.

Kvasinky: Obsah mladinové kádě se přes vířivou káď a chladič dostává do kvasného tanku. Během cesty je okysličen vzduchem a je přidán speciální kmen pivovarských 
kvasinek. Ty jsou uloženy v bankách kvasinkových kmenů v Plzni, Praze a Londýně.



Unikát z dávných dob
Pod pivovarem se rozprostírá obrovská síť
podzemních chodeb. Její část se dodnes
používá a vyrábí se v ní dodnes Pilsner 
Urquell tradičním způsobem. Zkušení
mistři sládci vyrábějí v klasických dřevěných
sudech zlatý mok, který mohou návštěvníci
porovnat s pivem, jež se vyrábí v cylindro -
kónických tancích. Ročně ho ochutnají 
desetitisíce návštěvníků. 

Po celém světě: Díky začlenění Plzeňského Prazdroje do South African Breweries plc 
není dnes problém sehnat skutečné pivo i v Americe!

Síť chodeb: Pod pivovarem se nachází devět kilometrů
chodeb, které vytvořila lidská ruka – doslova a do písmene!
Ale výsledek práce našich předků stojí už mnoho let
opravdu za to.

Pivovarské sklepy: Součástí prohlídky pro turisty je
samozřejmě návštěva pivovarských sklepů. Zde vidíte
jejich plán, i když dnes jsou některé částečně zavalené…

Tradiční metoda výroby: Ve sklepích se pivo dodnes
vyrábí tradiční metodou dozrávání v kvasných sudech.
Zde vidíte mladinu, která 12 dní leží v sudech o teplotě
začínající na 5 °C, díky činnosti pivovarských kvasinek 
se teplota mladiny zvyšuje o půl stupně Celsia denně, 
jak dokazují poznámky napsané křídou na sudu.

Skvělá ochutnávka: Mladina se přemístí do sudů, ve
kterých pivo dozrává a stává se z něj ležák. Na rozdíl od
piva z lahve je pivo mírně zakalené, protože není filtro-
vané a pasterizované, což mu dává velmi dobrou chuť 
a ostrý říz. Takové nedostanete nikde jinde, jen několik
metrů pod zemí v Plzeňském pivovaru Pilsner Urquell.

Řízení kvality: V roce 2005 doznal pivovar velké změny. Společnost Siemens dodala technologický systém pro řízení výroby piva přes obrazovky počítačů – díky tomu je možné
udržet vysokou a stálou kvalitu piva a lze zvyšovat jeho produkci. Všechny potřebné hodnoty jsou pod přísnou kontrolou. 

Poslední fáze: Obchodně-distribuční centrum je poslední etapou před tím, než se
pivo objeví v lahvi nebo plechovce na vašem stole nebo než si jej můžete vychutnat
v hospodě ze sudu či přečerpané z tanku. 
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V
ýkon rekordní elektrárny činí 340
megawattů. To pro vaši představu
odpovídá výkonu 521 letadel Boeing
747-400 – Jumbo Jet. A to už je

pěkná flotila, nemyslíte? Brány výrobního
závodu společnosti Siemens v německém
Mülheimu také opustila největší a nejsilnější
parní turbína, která byla kdy vyrobena. 
Je určena pro elektrárnu ve finském Olkiluotu
a při svém výkonu 1 600 megawattů dokáže
zásobovat elektrickým proudem velkoměsto 
s 1,6 milionem obyvatel. Tím to však zdaleka
nekončí. V laboratořích se už připravují další
světové rekordy. Badatelé pracují na turbínách,
které dokážou odolat teplotám až 700 stupňů
a posunout tak hranice účinnosti směrem 

k vyš ším hodnotám. 
Světové rekordy v oblasti energetiky padají 
v poslední době v účinnosti. Ať už jsou
primáty pro pozorovatele jakkoli působivé
nebo ho naopak nechávají naprosto chlad-
ným, ve skutečnosti jde o podstatně víc než
jen ohromit prvenstvím. Každé procento,
které na účinnosti získáme, totiž ulehčí naší
matičce Zemi od škodlivých emisí a zároveň
pomůže nasytit celosvětový hlad po elektřině.
Zvyšování energetické efektivnosti je tedy
službou pro celou naši planetu. 
Uhelné elektrárny pracují na celém světě 
s průměrnou účinností 30 procent. Nejlepší
elektrárny – jako třeba Waigaoqiao III v Šang-
haji, která je vybavena dvěma 1 000megawat-

tovými parními turbínami –, ale dosahují
účinnosti už kolem 45 procent. Konkrétně to
znamená, že na výrobu jedné kilowatthodiny
elektrického proudu se musí v elektrárně
Waigaoqiao spálit 320 gramů kamenného
uhlí. Odváděné množství CO2 činí 761 gramů
na jednu kWh. Tím však vývoj nekončí. V ně -
meckém Lünenu staví elektrárnu, která s 46 %
účinností posouvá standardy ještě dál. A je
samozřejmé, že snížením emisí oxidu uhli -
čitého pomůže dodržovat sjednané limity.
Kdyby všechny uhelné elektrárny na světě
pracovaly byť jen o jedno procento efektiv -
něji, mohlo by se ušetřit kolem 260 milionů
tun emisí CO2 ročně. Je jasné, že budoucnost
nestojí pouze na výstavbě nových zdrojů, ale 

Pokořit světový rekord je snem každého závodníka. Ale rekordy nepadají pouze ve sportu. Mohou
vznikat třeba na lopatkách turbín v elektrárnách. Nevěříte? Jedno z takovýchto „nej“ padlo v elektrárně
společnosti E.ON v bavorském městě Irsching, kde běží v testovacím provozu nejúčinnější plynová
turbína na světě. 

Rekord na lopatkách
AUTOR: MARKUS HONSIG, JAN KOPECKÝ, JIŘÍ NEDAL
FOTO: SIEMENS

Kolos: Už jen pohled na obrovskou plynovou
turbínu vzbuzuje obdiv a úctu zároveň. 



i na zvyšování účinnosti stávajících techno -
logií: přicházející nová generace uhelných
elektráren by měla do roku 2015 prolomit
magickou hranici účinnosti 50 procent, což
by v konečném důsledku znamenalo snížení
emisí CO2 o dalších šest až sedm procent!

Problém tepelných elektráren: koroze
Zvýšení účinnosti u tepelných elektráren před-
stavuje velký potenciál pro zabezpečení do sta-
tečného množství energie v budoucnosti.
Klí čovou roli v tom hrají nové materiály. Proč?
Za extrémních podmínek, které při provozu
turbíny panují, dochází při vysokých teplotách
ke korozi, nevratnému poškození povrchové
a posléze i vnitřní vrstvy kovu, ze kterého jsou

vyrobeny její jednotlivé komponenty. Jak se
tomu vědci snaží zabránit? Mikrometrové vrstvy
speciálních materiálů nanesené na lopatky
turbín zvyšují jejich odolnost vůči extrémně
vysokým teplotám plynu, který je pohání. Vyš -
ší spalovací teploty znamenají vyšší účinnost.
A ochranné materiály nejen zvyšují účinnost
turbín, ale také prodlužují jejich životnost. 
Vyšší trvanlivosti lopatek se dosahuje použitím
dvouvrstvého povrchu plynové turbíny. Vrchní
keramická vrstva funguje jako tepelná izolace
a turbíně umožňuje odolat spalovacím teplotám
kolem 1 500 stupňů Celsia. Extrémní teploty,
jimž musí vybavení čelit, se však nebezpečně
blíží bodu tavení železa. Z toho důvodu museli
inženýři sáhnout k jednomu z triků: použít

dvouvrstvé termické ochranné vrstvy – jedné
přilnavé vrstvy a jedné tenké keramické vrstvy,
které snižují přenos tepla ze spalovacího plynu
na kov. Přilnavá vrstva mezi kovem turbínové
lopatky a keramickým povrchem zajišťuje
dlouhou životnost a chrání kov před oxidací. 
Vyrábí se ze směsi kobaltu, niklu, chromu,
hliníku a yttria, navíc do ní začali odborníci
přidávat jedno až dvě procenta rhenia. To zlep-
šuje její mechanické vlastnosti a nabízí celkovou
životnost přes 25 000 hodin – což je šestkrát
déle, než by v horkém proudu spalovacích
plynů vydržel čistý kov. Lopatky jsou navíc
uvnitř duté a speciálními, laserem vytvo ře nými
otvory z nich proudí vzduch, který okolo nich
vytváří miniaturní ochrannou vrstvu. 

Turbína, která se skládá z několika tisíc součástek, musí
být složena naprosto přesně. Jinak by ji síly, které při
jejím provozu vznikají, snadno poškodily či zničily.

Mikroskopický průřez povrchem turbíny ukazuje 3 vrstvy
materiálu: zelenomodrý niklový list turbíny pokrytý
tmavě fialovým keramickým práškem. Obě vrstvy spo-
juje speciální adhezivní materiál. Díky této ochraně 
se životnost turbíny prodlouží na šestinásobek.

Přeprava obrovské 340MW turbíny z výrobního závodu Siemens v Berlíně do Irschingu byla pořádným logistickým
oříškem.

340 megawattů dodává nejsilnější turbína na světě, která se také postará o rekordní hodnotu účinnosti.
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Dalším problémem, který realizační týmy
mu se jí vyřešit, je absolutní preciznost výroby.
Lo pat ky turbíny musejí být vyrobeny se
špičkovou přesností, aby mezi nimi a pláštěm
byly jen minimální odstupy. Zjednodušeně
řečeno, aby plyn, který pohání lopatky, nemohl
kolem nich unikat bez účinku. S přesností
výroby také souvisí i další nástraha. Aby tur-
bína vydržela extrémní provozní podmínky,
musí být vyro bena absolutně bez chyb. Proto
se při výrobě neustále mnohokrát kontrolují
jednotlivé prvky a následně pak i části sestavy,
aby nevznikaly nepřesnosti, které mohou
ovlivnit funkčnost celého stroje. Například
vyvážení lopatek – jen malá odchylka od hmot-
nosti nebo stano ve né ho rozměru na některé
z nich znamená při jejím běhu s vysokými
otáčkami vytvoření vibrací, které mohou vést
až k havárii. Uvědomme si, že při otáčení lopatek
turbín se zde bavíme o působení sil o deseti-
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Růst populace ovlivňuje požadavky spotřeby energie 
Do roku 2030 se odhaduje nárůst počet obyvatel Země na 8,3 miliardy lidí. Požadavky na
spotřebu elektrické energie se odhadují na 3,5 % meziročního nárůstu. Očekává se rovněž,
že do roku 2015 se na Zemi objeví 15 „megaměst“ s počtem obyvatel nad 10 milionů. Všem
lidem bude nutné zajistit dostatek energie. To, jak se bude měnit struktura látek určených 
k pohonu elektráren, ukazují následující grafy. 

Do lopatek turbín jsou laserem vypáleny speciální otvory, jimiž ven
uniká vzduch. Ten okolo nich vytvoří obal, který pomáhá turbínu 
chránit před roztavením.

Fotka keramického prášku, který se nanáší na povrch lopatek, pod elektronovým mikroskopem. Prášek je velmi
jemný, jeho jednotlivé složky se ale nesmí slepovat dohromady.
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tisícovém násobku běžné pozemské gravitace!
I proto je pak během provozu turbína neustále
monitorována. Speciální detektory, které jsou
instalovány přímo v lopatkách, a optická trian-
 gulační metoda vytvářejí trojrozměrný snímek
povrchu. Díky tomu je snadné nalézt i tu nej-
menší trhlinu či nerovnost. Systém také ukazuje
tepelnou zátěž jednotlivých dílů. Pomocí testu
UV zářením lze získat dokonce informace o ji -
nak neviditelných trhlinách.

Vysoká teplota a tlak 
ve službách účinnosti
Inovační heslo zní „700stupňová elektrárna“.
Jde o výzkumný projekt, k jehož realizaci se
spojili experti, výrobci zařízení a dodavatelé
energie. Aby se podařilo dále zvyšovat účinnost,
musí se výrazně zvýšit jak provozní teplota,
tak i tlak – z 600 na 700 stupňů a z 28,5 MPa
na 35,0 Mpa.
Srovnání je poměrně jednoduché. Fosilní parní
elektrárny jsou tepelné stroje: tedy čím víc horká
je pára, která proudí zepředu do turbíny, a čím
chladnější pára vzadu vychází, tím více energie
se z tohoto procesu získá. Jinými slovy, to, co
„zůstane“ v turbíně, to se využije na výrobu
elektrické energie.
Aby bylo možné zajistit tyto vysoké teploty a tla-
ková zatížení po celou dobu více než čtyři ceti -
leté životnosti, jsou zapotřebí nové materiály.
Proto se pracuje se slitinami nového složení 
z niklu, chromu a pouze velmi malého množ -
ství železa. Tyto slitiny jsou sice extrémně
odolné proti vysokým teplotám, ale – na druhou
stranu – i extrémně drahé. Aby se náklady
nevyšplhaly mimo kontrolu, musí se přesně
používat, což vyžaduje specifické know-how 
v úpravě materiálů a konstrukci obrovských
strojů. Podobné slitiny niklu se už používají
pro stavbu plynových turbín, jejichž provoz
sice probíhá při ještě vyšších teplotách okolo
1 400 stupňů, ovšem při nižším tlaku jen
kolem 20 MPa.

Plynová turbína jde ještě výš!
Nový světový rekordman, plynová turbína in-
stalovaná v Irschingu poblíž německého In-
golstadtu, zvyšuje povolené spalovací teploty
až na 1 500 stupňů Celsia a je průkopníkem
pro další zvyšování účinnosti. V kombinaci 
s parní turbínou zapojenou v sérii se tak
dosáhne celkového výkonu 530 megawattů.
Účinnost má vyrůst až na 60 procent, o dvě
procenta víc, než bylo dosaženo doposud. To
se projeví snížením emisí CO2 okolo 40 000
tun ročně. 
Další cíle, víc než 60% účinnost plynových 
a parních elektráren a víc než 50% účinnost
parních turbín, jsou už na obzoru a v do hled -
né době jich bude dosaženo. 

ZDROJ: IEA 2007
1 Mt = 1 milion tun ekvivalentu ropy = 41,868 PJ (petajoulů), tedy kolik energie by se muselo spálit, 
aby vznikla tato energie
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Předpověď poptávky energie a emisí CO2

1990 2005 2015 2030 1990 2005 2015 2030

Celosvětová poptávka po primárních
energiích
Současnost a výhled do budoucnosti

Emise oxidu uhličitého
Spálené emise

Data pocházejí ze scénáře mezinárodní agentury „Business as usual“. 
Přesná veřejná a technická měření jsou nutná pro redukování emisí CO2.
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Kolik stojí změna klimatu
Podle bývalého britského premiéra Tonyho Blaira byla 650stránková Sternova zpráva, odevzdaná před
dvěma lety, nejdůležitějším dokumentem vytvořeným za celou dobu jeho úřadování. Její autor, sir
Nicholas Stern, byl Blairův vládní poradce a samotný expremiér označil změnu klimatu za klíčový poli-
tický problém. 
Stern, bývalý hlavní ekonom Světové banky, tvrdí, že pokud nebude koncentrace skleníkových plynů 
v atmosféře udržována pod hranicí 550 ppm, bude to mít pro světové hospodářství vážné důsledky. Pro
srovnání – úroveň skleníkových plynů na začátku průmyslové revoluce byla 280 ppm, zatímco dnešní
hodnota činí 430 ppm a v současnosti roste o 2,3 ppm za rok. Pokud se nám podaří omezit skleníkové
plyny na 550 ppm, dojde ke globálnímu oteplení v rozmezí dvou až tří stupňů Celsia, což je maximální
zvýšení, které klimatologové stále považují za snesitelné. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze tehdy, pokud
se současný růst emisí CO2 a ostatních skleníkových plynů do roku 2020 zastaví a poté začne zhruba 
o dvě procenta ročně snižovat. To bude samozřejmě stát peníze – podle Sternova odhadu jedno pro-
cento světového HDP ročně. Nicnedělání by však bylo mnohem dražší. Růst teploty o pět stupňů Celsia
by mohl ročně stát až jednu pětinu světového HDP.

2100

v roce 2015, následuje snížení ve výši 1,0 % p.a.
v roce 2020, následuje snížení ve výši 2,5 % p.a.
v roce 2030, následuje snížení ve výši 4,0 % p.a.
v roce 2040, následuje snížení ve výši 4,5 % p.a.

Emise skleníkových plynů vrcholí
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K
ontejnery o velikosti 6 x 2,45 metru
slouží obvykle k přepravě zboží.
Izo lované polyuretanovou pěnou
nebo minerální vlnou, opatřeny okny

a dveř mi, se však v Evropě stávají obytným
přístřeškem nebo prostorovou buňkou. Jejich
předností je možnost opětného rozebrání 
a po užití na jiném místě. V době, kdy je mobi -
lita stále důležitějším pojmem, je to jejich nej -
větší plus, zdůrazňují ve firmě Containex, která
je se svými 2 000 zaměstnanci jejich největším
výrobcem v Evropě. Kontejner se stává trendem
při výstavbě školek, škol, ba i nemocničních
budov a domovů důchodců. I v oblasti bydlení

odpovídá dobře izolovaný kontejner s hodno-
tami nízkoenergetického domu duchu doby.

Bydlení nejen pro studenty
Jeden z nejmenších mobilních domů se staví
v rakouském Uttendorfu. Tento „micro compact
home“ byl vyvinut a navržen pod vedením
Brita Richarda Hordena, profesora výuky 
o budovách a vývoji produktů z Technické
univerzity v Mnichově, za spolupráce Institute
of Technology v Tokiu, studentů i pracovníků
vysokých škol. Na ploše 2,66 x 2,66 metru
dům nabízí veškeré funkční plochy „velkého“
domu – dvě postele, kuchyň i sanitární prosto -

ry. Výška obytné kostky však uvnitř činí jen
1,86 metru, což je pro dnešní stále vyšší
mladou generaci málo. Jako nosný stavební
prvek slouží dřevěná konstrukce obložená
zvenčí aluminiovými panely a zevnitř PVC.
Izolaci střechy zabezpečí vakuový systém.
Dům má hmotnost jen 2,2 tuny a první série
těchto minidomů už stojí v Mnichově a bydlí
v nich studenti.
Nové mobilní obytné jednotky znamenají, na
rozdíl od konvenčních staveb, menší zátěž
pro životní prostředí a neničí krajinu – při
odstranění totiž nezanechají stopy a při de-
mon táži neprodukují žádný stavební odpad.

Mobilní budoucnost bydlení
AUTOR: JIŘÍ NEDAL, GÜNTHER SCHWEITZER
FOTO: M-HOUSE, MICRO COMPACT HOME, ARENA BERLIN

Bydlení pro studenty: Na technické univerzitě v Mni-
chově vznikla studentská vesnička ze sedmi kusů micro
compact homes.

Tam, kde je třeba vytvořit rychle a levně obytné, kancelářské nebo pracovní prostory, už nemusí
chodit zedníci, protože k tvorbě takových prostorů lze snadno využít i kontejnerů.



Modulový hotel pro olympijské hry
Obytné moduly se používají tam, kde jsou
drahé stavební pozemky a je obtížný odhad
budoucí potřeby bydlení. Důležitým faktorem
je doba výstavby, která se ve srovnání se stav -
bou běžného domu zkrátí na polovinu. Britská
firma Verbus postaví pro olympijské hry v roce
2012 v Londýně hotelové budovy, které se de-
montují – pokud po této akci už nebudou třeba
– a použijí se jinde. Podle celosvětově patento-
vaného systému této firmy už existují hotelové
budovy v Africe, Nizozemsku, Velké Británii,
v Austrálii, Německu, Polsku i na Blízkém Vý-
chodě a v USA běží další projekty. Výrobcem
přenosných hotelových pokojů je Čína. 

Na zemi i na vodě
Designér Tim Pyne chtěl vyvinout obytný
dům, který by se mohl použít jak na pontonu
na vodě, tak i ve volné krajině vhodné pouze
pro karavany. Důvodem, proč se o kontejnery
začal zajímat, pro něj byly vysoké náklady na
stavbu a pozemek ve Velké Británii. Dům je

samozřejmě možné transportovat jako jediný
kus, kompletně připravený k nastěhování.
Tak je to běžné v USA. Vzorovým příkladem je
prefabrikovaný Wichita House architekta
Bruck minstera Fullera, na který bylo v roce
1946 více než 34 000 objednávek, přestože
dům existoval jen ve dvou prototypech.
Pravděpodobně pouze v USA lze převážet mo -
derní mobilní dům autorky Jennifer Siegalové,
jehož základní modul má šířku 3,6 m a délku
18 metrů. Siegalová sází zvnějšku na kovy 
a umělé hmoty, uvnitř však sleduje trend
návratu k přírodě. Podlahy i obložení stěn
jsou vyrobeny z vláken kokosové palmy, pše -
nice nebo prosa a z bambusu.

Rychleji a levněji
Už v šedesátých letech začal švýcarský archi -
tekt Heidulf Gerngross experimentovat s po -
lyesterovými moduly, které by bylo možné
stavět na sebe. Průmyslová výroba a sklado vá ní
však byly drahé. Pak ho napadly kontejnery,
kterých bylo dost, snadno se transportovaly 

a skládaly. Z kanceláří na stavbách a nouzových
ubytoven vyvinul víceposchoďové domy, které
i v oblasti izolace odpovídaly stavebním před-
pisům. Postavilo se pět kontejnerových domů.
Nejnovější projekt má název Karl Marx Hof 2
a stvořil ho s kolegou Angelem Roventou z Vo -
rarlbergu, se kterým chtěl dokázat, že kontej -
nerové sídliště nemusí vypadat jako uprchlický
tábor a je levnější než sídlištní výstavba. 
Dle Angela Roventy stavět rychle znamená 
i stavět levně. V Rakousku neexistuje žádná
sociální výstavba. Proto staví z kontejnerů
byty pro lidi s nižšími příjmy. Postavil z kon-
tejnerů dvoupatrový nízkoenergetický dům
za 700 eur/m2. To je méně než polovina částky,
která se platí obvykle. 
A budoucnost? U domu by se dle Roventy
neměl průmyslově vyrábět jen obal, ale i vnitř -
ní zařízení. Existuje dokonce prototyp, který
na 60 m2 nabídne díky vestavěným posuvným
prvkům obytný prostor 40 m2. Když se tyto
moduly spojí v dům, ušetří se za vybavování
místností. 

Zimní koupaliště: Letní koupaliště na Spreevě se v zimním Berlíně přetáhne střechou
s jednoduchou montáží a stává se tak krytým bazénem. 

M-HOUSE: Minidům od Tima Pyneho se s plnou výbavou dodává ve dvou dílech 
a po jediném dni montáže je připraven k nastěhování. 

Levněji než konvenčně: Atraktivní kontejnerové sídliště Karl Marx Hof 1, kontejnerový 
dům v Hohenemsu, Vorarlberg.
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P
ři realizaci největší stavby Německa
bylo přemístěno 1,8 milionu metrů
krychlových zeminy a na stavbu
sedmi výstavních hal, z nichž každá

má rozlohu 10 000 metrů čtverečních, bylo
použito 65 000 tun oceli a 600 000 metrů
krychlových betonu. K prostorám výstaviště
patří i obří hala s 25 000 metry čtverečními
výstavní plochy, konferenční centrum schop né
pojmout až 9 300 návštěvníků a vícepatrové
parkoviště pro automobily s kapacitou 4 200
míst, které se nachází nad dálnicí A8 i nad
přivaděči k výstavišti.
Komplex je navržen tak, aby zapadl do okolní
krajiny. Realizace designu s sebou však také při-
nesla řadu technických problémů pro ná vr háře
i pro architekty. Je totiž nutné sladit archi tekto -
nický návrh s technickými omeze ními – na -
příklad, jak vyřešit připojení na elektrickou síť
či jak vybavit parkoviště novými technologiemi.

Spolehlivé napájení je základ
Transformační stanice a celkem 11 spínacích
systémů vysokého napětí dodávají a distribuu -
jí energii pro celý komplex. „Dvě napájecí 
jednotky pracující nezávisle na sobě zajišťují
bezproblémový chod zabezpečovacího zaří ze -
ní, jako například kouřových filtrů a hasicího
zařízení či ventilace, a to i v případě tísňové
situace,“ vysvětluje Joachim Mager ze společ -
nosti Siemens ve Stuttgartu. Ta byla dodava te -
lem řady řešení pro stavbu výstaviště, mimo
jiné i speciálních nízkonapěťových hlavních
rozvodných desek a přípojnic. Každé dvě 
výstavní haly sdílejí napájení prostřednictvím
rozvodné stanice vybavené spínacími systémy
vysokého a nízkého napětí. Obří hala je záso -
bována energií z vyhrazené stanice, zatímco
konferenční centrum je napájeno dvěma
stanicemi a nádvoří a park stanicemi třemi.
„Více než sedm kilometrů přípojnic s bezpoč -

tem odchozích napájecích zařízení zajistí
dodávku požadované energie do jednotlivých
výstavních stánků,“ vysvětluje marketingový
ředitel Roland Gerischer.

Nejmodernější technologie pro 
parkoviště
Velkolepé parkoviště postavené přímo nad
dálnicí A8 a budované tak, aby ji nebylo
nutné během stavby uzavřít nebo na ní nějak
významně omezit provoz, je vybaveno nejmo -
dernější technologií na světě. „Pro napájení
parkoviště jsme nainstalovali transfor mátory
a rozvodné systémy nízkého a vysokého
napětí,“ informuje Rolf Dörrer, projektový
manažer divize Building Technologies spo -
lečnosti Siemens, od níž pocházejí všechny
elektroinstalace. Jsou zde také videosystémy
pro monitorování a technologie pro řízení
budov přizpůsobené požadavkům zákazníka. 

AUTOR: JIŘÍ NEDAL
FOTO: MESSE STUTTGART

Po 36 měsících výstavby otevřelo nové výstaviště Messe Stuttgart oficiálně své brány veřejnosti. Je to
jedno z nejmodernějších center v Německu, které nabízí spoustu vymožeností – počínaje nově vybudo-
 vaným tunelem, který zkracuje čas přepravy z letiště na výstaviště, a konče třeba dostatečnou kapa citou
parkovišť pro vystavovatele i návštěvníky. V garážích najdete nejmodernější technologie, s jakými se
můžete vůbec ve světě setkat, například automatické navádění vozidel k volným parkovacím plochám. 

A R C H I T E K T U R A

Výstavní skvost



Společnost se podílela i na výstavbě tunelu,
který výstaviště spojuje s letištěm. Ten získal
nejnovější osvětlovací a bezpečnostní systémy,
technologii řízení dopravy, tunelovou rádiovou
síť a zařízení, které sleduje koncentraci vý-
fukových plynů.

Optimální řízení dopravy a pohodlné
možnosti placení
Centrální řízení dopravy zabezpečuje kolem
výstaviště plynulou dopravu a optimální
využití parkovacích míst. Skládá se z dyna mic -
kého řízení parkování, dopravního procesoru,
signalizace a dopravního značení. „Počítač
sám navádí návštěvníky při vjezdu a výjezdu
a při hledání místa k zaparkování,“ řekl Erik
Büchel, specialista na silniční dopravu. 
Výstaviště se tak stává nejen klenotem, který
přirozeně zapadá do okolní krajiny, ale naj -
dete v něm spoustu výjimečných a doposud

nikde nepoužitých nápadů a know-how.
Návštěvník si může připadat jako v bavlnce, 
a i to určitě přispěje k renesanci zájmu lidí 
o výstavy a výstavnictví vůbec. Zájem lidí 
o výstavy a výstavnictví totiž v posledních
několika letech klesá, především kvůli tomu,
že většinu věcí dnes každý najde na inter-
netu, u výrobků dokonce i ve 3D modelu.
Proto se architekti snažili připravit pro přichá -
zející návštěvníky nového výstaviště takové
podmínky, aby se na výstaviště opět rádi vraceli.  
Vystavovatelé mohou být rovněž spokojeni,
protože promyšlené schéma cest vedoucích 
k jejich stánku, dostatečná kapacita výstavní
plochy společně s velmi dobře dimenzovanými
rozvody elektrické energie i existence dosta -
tečně propustných datových přípojů – to
všechno může spolu posunout v konečném
důsledku výstavnictví směrem k lepšímu
zážitku pro návštěvníka i vystavovatele. 

Nová obrovská hala se zhruba 25 000 metry čtverečními 
výstavní plochy působí monumentálně a přitom lehce.

Co dělá výstaviště výstavištěm
Vícepatrové parkoviště

spínací systémy středního a nízkého 

napětí

dílčí rozvodné systémy

osvětlovací systémy a řízení světel KNX

video a protipožární systémy

systémy veřejné adresy

technologie řízení budov

Tunel k letišti

osvětlovací technologie

bezpečnostní a dopravní systémy

tunelová rádiová síť

monitoring výfukových plynů

vedoucí řídicí technologie
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H I S T O R I E

E
vropa sní o rovnocenné pozici ve ves-
míru už pár desetiletí. Tyto ambice se
však v pilotované kosmonautice nikdy
zcela nenaplnily. Evropští výzkum-

níci stále létají do vesmíru jen jako spoluces-
tující na amerických a ruských lodích.

Dohánění ztráty
Po druhé světové válce neměly evropské státy
šanci vyvinout raketový nosič. Špičkoví vědci
odešli do USA, kde našli lepší perspektivu 
i finanční zázemí. Až sovětský Sputnik přinutil
západní Evropu ke spolupráci. Hlavním ta hou -
nem byla Francie, která jako jediná konstruovala
i vlastní vojenské rakety. Hledání mechanismů
a hlavně společného financování nebylo jedno -
duché. Definitivně se vyřešilo až založením
kosmické agentury ESA v roce 1973. 
Evropa v první řadě potřebovala vlastní raketu.
V duchu sloganu No launcher – no program
(Žádný nosič – žádný program) rozhodla ESA
o projektu Ariane. První Ariane 1 úspěšně 

vystartovala ze základny Kourou ve Francouzské
Guyaně na Štědrý den roku 1979. Byl nejvyšší
čas, protože obě kosmické velmoci měly tehdy
víc než třicetiletý náskok. V USA už pomalu
zapomínali na velkolepé výpravy na Měsíc
a finišovali s raketoplánem Space Shuttle.
Z opačné strany zeměkoule zase jedna za
druhou startovaly sovětské kosmické lodi Sojuz,
které mířily na orbitální stanice. Evropu před-
stihla dokonce i Čína a Japonsko. 

Raketoplán na dosah
Rakety Ariane létaly spolehlivě a do vesmíru
dostaly i sondu Giotto, která přinesla kosmické
agentuře ESA první velkou publicitu. V roce
1986 proletěla pouhých šest set kilometrů
okolo jádra Halleyovy komety a i později si
počínala velmi obdivuhodně. 
V ESA zavládlo přesvědčení, že dalším přiro -
zeným krokem bude konstrukce vlastní kos-
mické lodi. V roce 1987 přijala projekt Hermés,
který původně vypracovala francouzská 

vesmírná agentura CNES. Šlo o promyšlený 
a vyspělý koncept – zahrnoval silnou raketu
Ariane 5, vědeckou stanici Columbus a jako
prostředek pro operace na oběžné dráze mini-
raketoplán Hermés. V té době se věřilo, že ví-
cenásobně použitelný raketoplán podstatně
zlevní kosmickou dopravu.
Hermés měl létat se šesti astronauty a na 
orbitu vynést náklad o hmotnosti pět tun.
Vývojové náklady byly stanoveny na 1,9 mi li -
ardy dolarů a další miliarda měla být na 
vývoj rakety Ariane 5. Financovaní si později
roz dělily tři země: Francie 51,6 procenta,
Německo 33,4 procenta a zbylých 15 procent
pokryla Itálie. ESA už dokonce vybrala 
z 22 tisíc zájemců první šestici astronautů –
Francouze, Němce, Itala, Belgičana, Švéda
a Španěla.
Jenže potom se vše zkomplikovalo. Exploze
raketoplánu Challenger v lednu roku 1986
ukázala, jaký osud čeká posádku bez 
záchranného systému. Do Hermésu instalo-

Ve vesmíru dosud pracovalo pouhých čtyřicet Evropanů. Co je to proti čtyřem stovkám amerických
astronautů a kosmonautů ze Sovětského svazu a Ruska? Na zaostávání Evropy v pilotované 
kosmonautice upozorňují i aktivity Číňanů, kteří na „kosmický vlak“ naskočili před několika lety. 

Kosmické taxíky AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: ESA

Hermés: Nesplněný evropský sen o vlastní kosmické lodi. 



vali vystře lovací kabinu, ale i po redukci
posádky na tři astronauty se zvýšila hmot-
nost raketoplánu na 21 tun. Pro projekto-
vanou raketu Ariane 5 to bylo moc a bylo
nutné ji přepracovat.

Vrabci v hrsti
Pokud by se projekt Hermés realizoval, byl by
dnes nejmodernějším vesmírným dopravním
systémem – americké raketoplány po třiceti
letech jdou do důchodu, ruské Sojuzy slouží 
40 let a raketoplán Buran, ruskou protiváhu
Space Shuttle, poslal do muzeí konec studené
války. 
Původním plánem bylo uskutečnit první nepi-
lotovaný let evropské lodi v roce 1995. Tech-
nické problémy však datum neustále posouvaly
a vývojové náklady vyskočily na šest miliard
dolarů. Hermésu definitivně odzvonilo po pádu
železné opony – projekt byl ukončen v roce 1993.
Počátkem devadesátých let se i pro evropské
kosmonauty otevřela možnost létat za relativně

nízké sumy na ruských lodích Sojuzech. Lepší
byl „vrabec v hrsti“ a od roku 1991 si evropští 
kosmonauti oblékli ruské skafandry celkem
šestnáctkrát. 

Profit do dnešních dní
Hermés skončil neúspěchem, ale to, co se z pro -
jektu podařilo realizovat, dodnes tvoří kostru
programů ESA. Raketa Ariane 5 vzlétla v roce
1996 a patří k nejsilnějším nosičům světa. Pro -
sadila se i komerčně. Kromě vysoké spolehli -
vosti konkuruje nízkými cenami – kilogram
užitečného zatížení vynese na orbitu za čtyři
tisíce dolarů, což je čtyř- až pětinásobně lev-
nější než americký raketoplán. 
Ožil i projekt kosmické stanice Columbus.
Když se ESA v roce 1995 přihlásila ke stavbě
Mezinárodní vesmírné stanice ISS, tento modul
se stal nejdůležitějším evropským příspěvkem.
Třináctitunovou vědeckou laboratoř přivezl
raketoplán Atlantis loni v únoru. 
Rok 2008 byl pro Evropu mimořádně úspěšný.

Kromě Columbusu zakotvila v dubnu na ISS 
i automatická nákladní loď ATV (Automated
Transfer Vehicle) Jules Verne, pojmenovaná
po slavném fantastovi. Startovala s pomocí
rakety Ariane 5 a na stanici dovezla 1,5 tuny
nákladu (maximální nosnost je 7,5 tuny, což
je trojnásobek ruských lodí Progres). A nejen
to – celkem čtyřikrát pomohla svými rake-
tovými motory zvýšit oběžnou dráhu stanice.
Ta se totiž kvůli tření o řídkou vrstvu atmos-
féry denně propadala o sto metrů. Svou misi
ukončila loď ATV po pěti měsících. Byla
shozena do atmosféry a shořela nad jižním
Pacifikem. 
Úspěšným letem Julese Verna zvládla Evropa
automatickou montáž ve vesmíru. Stala se 
i užitečným partnerem mezinárodní spolu -
práce na ISS. „Musíme však jít dál, pokud
chceme, aby nás svět respektoval podobně
jako USA, Rusko, Čínu a v budoucnu také
Indii,“ připomíná vědecký ředitel ESA David
Southwood.   

Columbus: Při montáži první evropské laboratoře asistoval i německý astronaut Hans Schlegel. Ariane 5: Evropské rakety patří k nejsilnějším 
a nejspolehlivějším nosičům.

Jules Verne: Nejvýznamnější příspěvek Evropy. Po odstavení raketoplánů bude ISS zásobovat těžkými náklady 
a upravovat její dráhu. 
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B U D O U C N O S T

B
arack Obama na začátku volební
kam paně avizoval, že seškrtá 108
miliard dolarů určených na program
Constellation, který má vrátit Ame ri -

čany na Měsíc. Část prostředků chtěl přesunout
do škol. „Ale naše problémy se vzděláváním
nevyřeší peníze. Mladé lidi je třeba inspirovat,
aby snili a chtěli se učit,“ komentoval tento
úmysl Eugen Cernan, velitel Apolla 17 a za -
tím poslední muž na Měsíci. 
Nový prezident USA nakonec pochopil, že in-
vestice do vesmírného programu poskytuje
zaměst nání desítkám tisíc kvalifikovaných lidí
a přináší efekty i jiným odvětvím – ekologii,
medicíně, školství… Program Constellation
proto pokračuje v nezměněné podobě. Jeho
základem bude nová kosmická loď Orion. S ra -
ke toplánem nemá nic společného, jde o klasický
koncept, jakým bylo Apollo. Skládá se ze dvou
částí – motorové sekce a návratové kabiny, do
které se vejde šest astronautů při letu na oběž-
nou dráhu a čtyři cestovatelé na Měsíc.

Amerika: odkázaná na Rusy
První start Orionu se očekává nejpozději
v břez nu 2015. I když vše půjde podle plánu,
vážným dilematům se americká kosmonautika
nevyhne. V příštím roce by totiž měla skončit
velkolepá éra raketoplánů Space Shuttle
a Amerika na pět let zůstane bez kosmické
lodi. Obsluhu vesmírné stanice ISS převezmou
ruské Sojuzy, a jak čas plyne, závislost Západu
se Američanům pře stává líbit. 
Na výběr jsou dvě možnosti. První je prodlou -
žení služby raketoplánů až do roku 2015. Z roz -
počtu NASA by to však ročně odčerpalo tři až
čtyři miliardy dolarů, což znamená drastic ké
škrty v jiných programech. „Pokud do roku
2015 přidáme dalších dvanáct letů, je šance
jedna ku dvanácti, že ztratíme další posádku,“
upozorňuje šéf NASA Michael Griffin. Raketo-
plány odjakživa považoval za drahé a zejména
nebezpečné stroje. 
Druhou možností je úplný odchod Američanů
z mezinárodní vesmírné stanice už v roce 2011,

a ne až v roce 2016, jak se původně uvažovalo.
To by však znamenalo zmařenou investici
kolem 96 miliard dolarů, které si doposud
vyžádala americká účast na projektu ISS.  
Ale ve hře je i třetí možnost. Loni v létě 
M. Griffin nadhodil otázku, proč by „západní“
kosmickou loď nemohla nabídnout Evropa.

Evropa: Jules Verne s posádkou 
Starý kontinent skutečně vycítil příležitost.
Ožily debaty na téma kosmická loď a objevilo
se mnoho návrhů. ESA je neodmítá, ale zdráhá
se dát zelenou přímému vývoji kosmické lodi.
Pilotovaná kosmonautika je velmi nákladná
a bývá často terčem kritiky i rozpočtových
škrtů. Stále rezonuje i vzpomínka na neúspěch
programu Hermés. Efektivnější se zdá meto -
da postupných kroků, jak to navrhuje největší
kosmický koncern EADS Astrium. 
Základem budoucí evropské lodi by byl záso -
bo vací modul ATV, který vloni dopravil zásoby
na vesmírnou stanici ISS. Postupným zdokona -

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: ESA, NASA

Made in EU: Koncern EADS Astrium nabízí jednoduchý,
rychlý a také laciný vývoj kosmické lodi za použití evrop-
ských technologií.

Evropa nechce hrát ve vesmíru druhou ligu. Šéf ESA Jean-Jacques Dordain tvrdí, že starý 
kontinent nemůže chybět při vývoji kosmické lodi nové generace. Američané sice Evropu 
odmítli, ale ve hře jsou Rusové a dokonce i ambice vyzkoušet si vlastní síly. 

Cesta do první ligy



lováním bezpilotní nákladní lodi se lze možná
relativně rychle, levně a jednoduše dopracovat
k verzi s astronauty.
ATV zatím nemá tepelný štít, který by ho ochrá -
nil při průchodu atmosférou při návra tu
z kosmu. Astrium tvrdí, že za 190 milionů eur
tuto technologii zvládne ještě letos. Evropa by
tak měla k dispozici velkou nákladní loď
schopnou dopravit větší náklady z ISS zpět na
Zem. Technicky je to už malý krok k pilotované
kosmické lodi, vždyť nákladní návratový mo dul
by nebylo těžké nahradit kabinou pro posád ku.
Náklady se odhadují na 413 milionu eur, ale
toto číslo by zřejmě nebylo konečné. 

S Rusy: klon Orionu
Plány EADS Astria vyděsily Rusy. Evropa i Rusko
totiž už několik let hovoří o spolupráci při
stavbě kosmické lodi, která jednou nahradí
Sojuzy. První pokus z roku 2004 neskončil
úspěšně. Rusko přizvalo ESA k projektu více -
násobně použitelné okřídlené lodi Kliper, ale

ukázalo se, že potřebuje jen peníze, bez toho,
aby evropské státy mohly projekt výrazněji
ovlivnit. 
Rusko-evropská spolupráce nabrala druhý
dech v roce 2006, když americká NASA ne -
pozvala Evropu k vývoji lodi Orion. „Pokud 
se Evropa nezapojí do následující generace
dopravních systémů, navždy zůstane part-
nerem druhé kategorie,“ reagoval šéf ESA 
J.-J. Dordain. 
Ruští a evropští experti koncem roku 2007
definovali podobu kosmické lodi ACTS 
(Advanced Crew Transportation System).
Koncepčně vychází z Orionu: má modul pro
posádku a modul servisní. Stejně jako ame  ric -
ká loď vynese na oběžnou dráhu šest lidí,
podobné jsou rozměry i hmotnost kolem 15
tun (to je dvojnásobek ruských Sojuzů). ACTS
bude schopná obsluhovat vesmírnou stanici
ISS, ale doletí též na Měsíc a možná i dál.
ESA i agentura Roskomos se shodly i na pravid -
lech spolupráce. Rusko by zabezpečilo vývoj

a výrobu kabin. Evropa servisní a motorovou
sekci odvozenou od ATV. Základním prin ci -
pem je vzájemná nahraditelnost: Evropa
bude schopná vyrábět i kabiny, Rusko servis ní
sekci. Tak by se dosáhlo toho, že by ani jedna
strana nebyla v případě výpadku partnera
zatlačená do kouta a mohla by pokračovat
v programu.

Jakou cestou?
ESA o definitivním řešení ještě nerozhodla.
„Musíme zvážit spolupráci s Ruskem, nebo
posoudit, zda jsme schopni sjednotit kapacity
při dalším vývoji ATV,“ říká J.-J. Dordain. Zatím
jsou vyčleněny finance na ověření možností
technologie tepelného štítu pro velkou náklad -
ní loď.  
V každém případě má Evropa pilotovanou loď
na dosah. Přestože dosud vždy chtěla, ale ne -
věděla jak, dnes si může vybírat. Někdy po
roce 2018 se dávný evropský sen může stát
realitou. 

Evropská brána do vesmíru
ESA (European Space Agency – Evropská vesmírná agentura) koordinuje své členy při progra-
mech, které vysoko přesahují možnosti každé evropské země. Na činnost ESA přispívají
všechny členské státy podle výšky HDP. Kromě toho agentura řídí dobrovolné programy, 
přičemž každý členský stát sám rozhodne o své účasti a určí si výšku příspěvku. Agentura
pracuje na principu tzv. offset programů – investuje v každém členském státě formou 
průmyslových zakázek pro vesmírné programy, přičemž jejich hodnota je zhruba rovnocenná
s výškou příspěvků každé země.
Ministři ESA v listopadu minulého roku rozhodovali v Haagu o programech na další tři roky.
I přes obavy z finanční krize navýšili rozpočet na zhruba deset miliard eur. Nejvyšší prioritu
dostala unikátní mise ExoMars, která bude hledat stopy minulého nebo současného života
na červené planetě. Další dobrou zprávou je 1,5 miliardy eur vyčleněných na vesmírnou 
stanici ISS. Neutrpí ani programy nové generace meteorologických a geografických satelitů
či posílení rakety Ariane 5 pro vynášení těžších nákladů (možná i astronautů).
ESA má 18 členů. Česká republika je první postkomunistickou zemí, která se stala  členem
agentury, a to 12. listopadu minulého roku.

ExoMars: Na hledání života na Marsu vyčlenila Evropa
jednu miliardu eur.

Orion: Americká loď míří k vesmírné stanici ISS, zatím jen v představě výtvarníka. Američané
ke stavbě nové lodi Evropany nepozvali, musí si poradit sami.

S Rusy: Evropě se nabízí možnost využít ruské zkušenosti při vývoji společné lodi ACTS. 
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Když nestačilo lidské oko u hledáčku
okuláru, nahradila ho díky objevu fo-
tografie na počátku 19. století fotocitlivá
skleněná deska, která při déle otevřené
závěrce fotoaparátu do své emulze
zachytila i velmi vzdálené vesmírné ob-
jekty. Sledování hvězdné oblohy se tak
změnilo na pouhý dohled nad aparaturou
teleskopu. Myslíte, že obdobný pokrok
prodělala za posledních 50 let také ama -
térská fotografie?

Každý, kdo má doma nějakou astronomickou
knihu vydanou někdy kolem padesátých let,
může vidět snímky hvězdných objektů
pořízené velkými dalekohledy. Pokud je
porovná s fotografiemi od současných ama -
térských astronomů, bude ohromen. Co se
dříve podařilo vyfotografovat zrcadlem 
o průměru dva metry a více, nyní dokáže 
vyfotografovat amatér 20centimetrovým
dalekohledem. Ovšem i ten dvoumetrový
dalekohled nyní přináší mnohem lepší

výsledky než před padesáti lety. Zejména 
v oblasti CCD čipů udělala současná technika
skok vpřed a přinesla neuvěřitelné možnosti.
Pokrok prodělala i technika zpracování
obrazu. Nové numerické metody zpracování
obrazové informace, ve spojení s výkonnou
výpočetní technikou, bez níž by nebyly 
vůbec realizovatelné, „vydolují“ ze surového
záznamu dostupné informace sahající až 
k teoretické hranici dosahu a rozlišení foto -
grafického zařízení. Příkladem může být 

Muž, který spí,
když jeho dalekohled pracuje
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Zdeněk Bardon a jeho robotizovaný dalekohled. 
V pozadí mlhovina M31 v Andromedě.

Žijí mezi námi lidé, kteří nejsou na veřejnosti příliš známí, ale jejichž odborná práce má mezinárodní
věhlas. Mezi ně patří amatérský astronom Zdeněk Bardon (1961), který se mj. podílel na robotizaci
největšího českého dvoumetrového dalekohledu v Ondřejově a na robotizaci dalšího „dvoumetru“
na observatoři Terskol na Kavkaze. Jeho zkušenosti se stavbou automatizovaných systémů jsou
výsledkem mnoha let výzkumů, omylů – a jak sám říká – i slz.
Bardon je však i vášnivým fotografem noční oblohy, a tak téměř každou jasnou noc a volnou chvíli
tráví vylepšováním své fotografické techniky. V únoru 2007 získal titul astrofotografa měsíce za velmi
netradiční snímek komplexu mlhovin v okolí hvězdy S Mon v Jednorožci, který byl také publikován
na webových stránkách České astronomické společnosti.



osobnost prof. Druckműllera z VUT Brno,
který je nejen českým, ale i světovým odbor -
níkem na problematiku zpracování obrazu.
Světově známé v astronomickém světě jsou
zejména jeho postupy zpracování obrazů
sluneční koróny. 

Je to ještě vůbec romantika, když za 
astronoma fotografuje robot?
Kouzlo romantických pohledů na noční
oblohu samozřejmě nezmizelo, ale pokud ji
chce amatér fotografovat a přitom dosáhnout
pěkných výsledků, jiná cesta než pohled do
monitoru počítače už není. 

Mají podle vašeho názoru amatérská
pozorování v dnešní době smysl?
Čeští amatéři dosahují na poli vědy význam-
ných výsledků. Například Kamil Hornoch 
obdržel za své objevy ve stelární astronomii
prestižní cenu „The Amateur Achievement
Award“ od Pacifické astronomické společnosti
v roce 2006. Amatéři jsou významnou
složkou astronomické komunity a bez jejich
pomoci a základny by nemohla existovat pro-
fesionální astronomie. Pokud však mají mít
amatérská pozorování smysl, musí být sys-

tematická a pečlivá. Napomůže jim napojení
na profesionální astronomické pracoviště.
Zde získá amatér kromě správného „nasmě -
rování“ své pozorovací aktivity a metodiky
pozorování i zpracování dobrou možnost
publikace svých výsledků ve vědecké komu-
nitě. Tak může přispět alespoň malým
kamínkem do rozsáhlé mozaiky našeho
poznání vesmíru kolem nás.

Kam bude směřovat amatérské 
pozorování a technika?
Bohužel, stále se zvětšující světelné znečištění
nás, astronomy, vytlačuje do temnějších částí
republiky, a tak předpokládám, že doba auto-
matických systémů je teprve na začátku.
Možná, že se jednou dočkáme i amatérských
konstrukcí umístěných ve vesmíru. Kdo ví?
Vždyť ještě před pár lety nikdo nepředpoklá-
dal, že pozorování a objevování exoplanet
obíhajících cizí hvězdy bude i amatérskou
záležitostí.

Co vy osobně považujete za největší po -
krok v optické astronomii?
Jednoznačně adaptivní optiku. Velmi jedno -
duše řečeno, je to systém, kdy se za pomoci

umělé hvězdy vytvořené výkonným laserem
měří atmosférické turbulence, které se vlněním
optické plochy korigují. Výsledkem je krysta  -
licky čistý a ostrý obraz. 

Robotizované systémy a automatické
dalekohledy. Je to ještě vůbec amatérská
astronomie?
Na svém příkladu mohu směle říci, že ano.
Osobně mě na stavbu mé vlastní miniaturní
robotizované observatoře přivedla myšlenka
fotografování velkého množství astronomic-
kých cílů v průběhu jedné noci bez mé osobní
účasti. Stavba trvala dlouhých osm let. Nyní
mám na zahradě miniaturní plně robotizo-
vanou observatoř, která, velmi jednoduše
řečeno, sama fotografuje, zatímco já spím.
Má to velkou výhodu pro pozorovatele. Pro-
tože i když musím jako každý jít ráno do
práce, mám nafotografováno velké množství
dat a odpoledne se mohu věnovat jejich zpra-
covávání. 
Observatoř je vybavena automatickou meteo-
rologickou stanicí, která v případě nepřízně
počasí vydá pokyn k zaparkování dalekohledu
a uzavření kopule hvězdárny. Tím je foto gra fic -
ké vybavení uchráněno před poško ze ním. 

Barevný snímek mlhoviny zvané „Koňská hlava“ s ozna-
čením B33 v souhvězdí Orionu. Zdánlivý obrys hlavy
koně je dobře viditelný pouze na fotografii. 

Česká astrofotografie měsíce – mlhovina NGC 2264 (Únor 2007): Snímek je vytvořen v tzv. nepravých barvách 
a je výsledkem čtyři hodiny trvající expozice velmi slabých mlhovin na silně přezářeném jižním obzoru, kde se nachází 
město Hradec Králové.
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O
d dob objevu dalekohledu, který
roku 1608 poprvé sestrojil
Holanďan Lip pershey a poprvé ho
k pozorování oblohy před 400 lety

použil Galileo Galilei, se hodně změnilo.
Současný trend jde i v této oblasti k automati-
zaci i robotizaci stě žejních technologií. Neji-
nak je tomu v Astronomickém ústavu
Akademie věd České re publiky v Ondřejově,

kde je od srpna 1967 v provozu „dvoumetrový“
zrcadlový dale ko hled. V době svého dokon če -
ní patřil do první desítky největších přístrojů
tohoto typu na světě.

Cesta k dálkovému řízení
Dalekohled s průměrem zrcadla dva metry na
zdejším kopci Manda má hmotnost pohybli vých
částí 83,5 tuny. Tedy žádný drobeček. Ovládací

systém pro jeho řízení i ovládání dalších zaří ze ní
a přístrojů je napojen na dvojici počítačů. Přes
moderní koncepci a postupné inovace však za-
čal morálně zastarávat. Ondřejovské stelární
oddělení proto požadovalo robotizaci dale ko -
hledu, především možnost dálkového řízení.
Robotizace takového kolosu není nic snadné ho.
Této náročné úlohy se ujala společnost Pro-
jectSoft z Hradce Králové, která patří mezi doda-

Představa, že profesionální astronom nemá na starosti nic jiného než sedět u pozorovacího přístroje,
je mylná. Stejně jako že když se zešeří, pospíchá k němu, aby na noční obloze něco nepropásl.
Doby, kdy tomu tak skutečně bylo, jsou nenávratně pryč.

Hvězdy na obrazovce
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Hvězdy nad kopulí ondřejovského dvoumetru lze už
nyní prostřednictvím internetu dálkově sledovat třeba
odkudkoliv na Zemi.

Vše se zde ovládá dotykem prstů na klávesnici.

Řídicí systém firmy Siemens v observatoři Terskol.



Astronomická observatoř Terskol pod největší evropskou horou Elbrus.

 vatele komplexních automatizovaných vý robních
celků pro různá odvětví. 
Prioritou rekonstrukce byla bezpečnost da le -
kohledu. I když to zní neuvěřitelně, zrcadlo 
v dalekohledu není téměř nijak mechanicky
upevněno a existovalo riziko zničení velmi
drahého přístroje. Další komplikovanou zá le -
žitostí bylo využití astronomických výpočtů 
a korekčního modelu dalekohledu v progra -
movatelném automatu. Astronomické vý poč -
ty totiž slouží k tomu, aby se souřadnice
hvězd mohly zadávat přímo z katalogu. Řídicí
systém si pak sám přepočte všechny vlivy,
kterými sluneční soustava ztěžuje pozoro -
vání. 

Korekce pro přesný nájezd
Důležitou složkou programu je korekce me-
chanických chyb. Pro jejich výpočty se progra -
mátoři spojili s profesorem Walacem z Oxfordu,

který takový model použil u mnoha velkých
dalekohledů světa. Přesnost nájezdu dale ko -
hledu na nové souřadnice se zvýšila z nekori -
govaných 300 na pouhých šest obloukových
vteřin! A to korekce představuje jen jednu 
z mnoha překážek.
Proto byl pro tento projekt vybrán osvědčený
a spolehlivý řídicí systém s nejnovějším pro-
cesorem řady automatů Siemens S7-300 (typ
CPU 319), doplněný o sadu matematických
knihoven. „Už v průběhu práce na progra -
mech se potvrdila správnost rozhodnutí,“
říkají pracovníci ProjectSoftu. „CPU 319 je
dost rychlý, aby vše zvládl.“ 

I z jiného světadílu
Dalekohled lze v současnosti ovládat z jaké ho -
koliv místa na Zemi přes internet. Jedna z funkč -
ních zkoušek proběhla v minulém roce 
z ob servatoře na Lomnickém štítě. Není bez

zajímavosti, že na počátku úvah o realizaci byla
malá robotická observatoř vzniknuvší z nad -
šení amatérského astronoma. 
Mimochodem stejný řídicí systém, který je
po užit pro řízení astronomického přístroje 
v Ondřejově, je využíván i v česko budějo vic -
kém Budvaru, kde se stará o přípravu, zpraco -
vání, výrobu a uchování piva.
Na jaře roku 2008 podepsal ProjectSoft kon-
trakt na rekonstrukci řídicího systému „dvou -
metru“ pro Astronomický ústav Ruské fede race
(INASAN) pod Elbrusem na hoře Terskol v nad-
mořské výšce 3 100 metrů. I zde byl použit
stejný řídicí systém. Instalace trvala rekordní
dva měsíce a nyní je dalekohled ve zkušeb-
ním provozu. 
České firmy by se mohly podílet i na stavbě
evropského extrémně velkého dalekohledu
(E-ELT) s průměrem optické plochy 42 metrů.
Ten se stane největším dalekohledem světa. 

I zde v českobudějovickém Budvaru je použit stejný řídicí systém jako v Ondřejově.
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N
a autosalonu v Detroitu debutovaly
hned tři klíčové novinky. Tentokrát
však ne ze světa „high society“: 
Toyota představila už třetí generaci

Priusu, Honda druhou generaci Insightu
a nechyběl ani americký příspěvek na téma
ekologické dopravy – Chevrolet Volt. Na rozdíl
od luxusních hybridních značek budou tato
auta cenově dostupná, určená běžným
spotře bitelům a pro ochranu planety udělají
víc než Cayenne Hybrid či Lexus LS600h.
Všechny tři modely mají stejný cíl – patří sice
do střední třídy, ale i tak je každý z nich

úplně odlišný. Tak jako je odlišný pohled
výrobců na to, co to vlastně hybrid je.

Insight: elektřina mu jen pomáhá
Honda Insight je vynikajícím příkladem toho,
jak je možné implantovat hybridní techno lo gii
do standardního auta. Nehraje si na elektro-
mobil ani na spasitele planety. Elektrickou
soustavu IMA (Integrated Motor Assist) využí vá
jen na „záchranu“ energie, která se při brzdě -
ní přeměňuje na teplo. Do svých niklmetalhy-
dridových článků ukládá jen rekupe ro vanou
energii z decelerace. Elektromotor, uložený

mezi motorem a převodovkou, má jen asis-
tenč ní funkci. Dokonce se svými deseti kilo-
watty výkonu ani nemá šanci na vyšší ambice.
Pomáhá totiž spalovacímu motoru při akce le -
raci a v režimech, kdy má nejnižší účinnost
a nejvyšší emise. Zároveň slouží jako generá-
tor a výkonný startér pro systém Stop-Start,
který vypíná motor během zastavení. Insight
nikdy nepracuje jako „čistý“ elektromobil,
přesněji řečeno, nemá jen elektrický režim.
Relativně jednoduché řešení přináší výrazný
efekt ve spotřebě snížené na 4,4 litru ben zi nu,
což odpovídá produkci 101 gramů CO2/km.

Dva motory a dva zdroje energie v jednom jediném autě. To už na první pohled není příliš chytré.
A už vůbec to neřeší nulové emise CO2, které budoucnost od automobilů očekává. Slovíčko 
„hybrid“ se však stalo skvělým marketingovým tahákem. Co na tom, že právě hybridní auta vykazují
největší odchylky mezi skutečnou a deklarovanou spotřebou a že se za ně platí víc? Být zelený je
jednoduše „in“ a auta s hybridní technologií též.

Quo vadis, 
hybride? AUTOR: TOMÁŠ ANDREJČÁK

FOTO: ARCHIV VÝROBCŮ

Marketingový tahák: Auta s hybridní technologií jsou „in“, ale zřejmě nejsou řešením pro 
budoucnost bez emisí. 

Honda Insight



A to bez těžkých baterií a další techniky zvy -
šu jící hmotnost vozidla. 

Prius: tankuje i ze zásuvky
Toyota s Priusem třetí generace zůstává věrná 
o hodně složitější koncepci, kde elektromotor
nemá pouze roli pomocníka. Má výkon 56 kW,
což je jen o 16 kW méně, než nabízí spalovací
motor s objemem 1,8 litru (73 kW). Po stla če -
ní tlačítka EV je Prius schopen, na rozdíl od
Hondy Insight, ujet v čistě elektronickém
režimu 1,5 kilometru. I Prius si musí vystačit
s elektrickou energií, kterou si sám vyprodu -
kuje. Energie z decelerace by už nestačila.
V případě potřeby proto dobíjí niklmetalhy-
dridové baterie spalovací motor – a to něco
stojí. Papírový výsledek technologicky komp-
likovanějšího Priusu je proto velmi podobný
parametrům Insightu. Jak ve spotřebě, tak 
i v dynamických vlastnostech. Toyota však už
dnes finišuje s vývojem verze Priusu s techno -
logií Plug-in-Hybrid (PHV), která umožní
dobíjení baterií z běžné elektric ké sítě. Flotilu
speciálně upravených Priusů druhé generace
testuje v Japonsku a ve Velké Británii. Podle
neoficiálních informací ujede Prius PHV
v čistě elektrickém režimu sice jen 15 kilo-
metrů, ale už tato krátká vzdálenost znamená

při standardním městském využití úspo ru až
60 procent paliva! 

Volt: úsporný jen na elektřinu
Přístup Toyoty se částečně blíží filozofii,
jakou prosazuje General Motors svým
Chevro letem Volt. Ten bude mít sice za svými
japonskými soupeři malé zpoždění, ale zato
bude hned od začátku prodeje vybaven
lithium-iontovými bateriemi. Dvě stě dvacet
článků s kapacitou 16 kWh připomíná malou
elektrárnu. Ne náhodou tak bude Volt spíše
elektromobil než hybrid. Pohon vozidla
zabezpečí výlučně elektromotor s výkonem
111 kW. Na jedno nabití baterií bude schopen
ujet šedesát kilometrů, což plně pokryje
průměrné denní využití auta. Potřebnou 
energii může získat ze dvou zdrojů. Dobitím
z běžné elektrické sítě nebo z generátoru po-
háněného zážehovým čtyřválcem s výkonem
74 kW. Jestliže v elektrickém režimu jsou 
ná klady na jeho provoz srovnatelné se spotře-
bou 1,3 litru benzinu na sto kilometrů, při
využití zážehového agregátu pak vzrostou na
osm litrů paliva. Pokud byste dokázali jezdit
s Voltem jen na elektřinu, pochopitelně
ušetříte, ale vozíte si s sebou „balast“ v podo -
bě spalovacího motoru, generátoru a palivové

nádrže. Jakmile ho využijete se zapnutým
spalovacím motorem, v porovnání s ekolo gic -
kou konkurencí nijak nevyčnívá z řady, snad
jen sportovními jízdními vlastnostmi. Na
stovku totiž zrychlí za osm sekund.

Cena bude klíčová
O tom, která z koncepcí se ukáže v budoucnosti
jako nejúspěšnější, rozhodne pravděpodobně
cena. Tu hlídali nejvíce u Hondy. Insight vyví-
jeli od začátku jako cenově dostupný hybrid,
auto, které nebudou „dotovat“ zákazníci při
nákupu běžných modelů. Jeho cenu zveřejní
v tomto roce a má být výrazně nižší než cena
doposud prodávaného modelu Civic Hybrid.
Odhaduje se, že by se mohla pohybovat zhru -
ba od úrovně 20 tisíc dolarů. To by mohlo být
asi o čtyři tisíce méně, než zákazníci zaplatí za
nový Prius, ale až o 15 tisíc dolarů méně, než
by je stál Chevrolet Volt! 
Americká ekologie tedy zadarmo opravdu 
ne bude. Kdy a jestli vůbec se uživateli vrátí
tento obrovský rozdíl v úsporách paliva, tedy
zůstává ve hvězdách. To je i odpověď na
otázku, proč Honda už před dlouhou dobou
řekla rezolutní ne technologii Plug-in. Podle 
ní přináší velmi málo výhod. Zda měla pravdu,
však ukáže až budoucnost.

Chevrolet Volt Toyota Prius
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K
dyž se před čtyřiceti lety objevily 
v Tuzexu první myčky, byly odsouzeny
jako kapitalistický produkt – nevejdou
se do kuchyňské linky, spotřebují víc

vody a elektřiny než pračka, a na mastné nádobí
ani dvouhodinový program nestačí! Nic z toho
dnes neplatí. 

Neustálé snižování spotřeby energie
Do 21. století domácí spotřebiče vstoupily 
se zdokonalenou technologií a elegancí od
uznávaných designérských studií, elektro    -
nika zjednodušila jejich ovládání a rozšířila
funkčnost. Vývojáři nejsou spokojeni a hledí
dále snížit spotřebu energie, vody i „chemie“
vychytávkami z jiných oblastí techniky.
„Áčko“ označující nejúspornější spotřebiče
muselo u chladniček i myček přibrat křížek
(A+), pokud mají ještě o 10 % menší spotře -
bu, nebo křížky dva (A++), je-li spotřeba 
o 20% nižší.
Siemens na energeticky nejúčinnější spotře-
biče upozorňuje znakem ecoPlus se zeleným
„e“, Bosch kontruje dvojicí zelených žabiček.

Tiché a rychlé myčky se Zeolithem
Uvnitř elegantní celonerezové skříňky myček
SN 26T552EU „běhá“ vše jako v jiných. 

Nádobí je ošleháváno tryskami rotujících
ramen střídavě oplachovou a horkou vodou 
s prostředky urychlujícími rozpouštění tuků,
škrobů a připálenin. Systém potrubí a čer-
padel je prošpikován senzory hlídajícími
teplotu, průtok a čistotu vody, která se 
vypouští, jen když je špinavá. Tím se šetří
voda, kterou není nutné ohřívat. 
K rekordně nízké spotřebě 10 litrů vody 
a pouze 0,97 kWh přispěl i revoluční způsob
rekuperačního sušení nádobí cirkulací
vlhkého vzduchu přes neopotřebovávající se
náplň miniaturních kuliček minerálu Zeolith
s obdivuhodnou vlastností – při pohlcování
vlhkosti se sám od sebe zahřívá. Sušicí 
vzduch se proto nemusí ohřívat topnými
články, teplo dodá zhruba kilogram kuliček
minerálu v zásobníku u dna myčky při
pohlcování vlhkosti. 
Při startu dalšího mytí se postup obrací:
kuličky zahřáté topným tělesem vracejí 
vzduchu zpět pohlcenou vodu. Nezničitelné
kuličky Zeolithu, o málo větší než zrnka
máku, díky obrovskému aktivnímu povrchu
(1,15 km2) v sušicím okruhu pracují jako
přírodní akumulátor vody i energie 
a zkrátí cyklus Eco 50 °C na rekordních 
125 minut! 

Kdyby vývoj osobních automobilů prožíval technologickou revoluci jako pračky,
sušičky, myčky a chladničky, klesla by jejich spotřeba pod dva litry na sto kilometrů… 

AUTOR: JAN TŮMA 
FOTO: SIEMENS, BOSCH

Šampióni moderních domácností

Ekologická kombinace: Siemens KG 36VX47 antiBacte-
ria, kombinace chladničky s mrazničkou, se řadí do třídy
spotřeby energie A++.

Kvalitní design: Funkčnost a špičkové technologie se
spojily v jednom celku s nadčasovým designem, který
zdůrazňuje technologické přednosti vizuální stránkou.
Kuchyň i koupelna se stávají ozdobou bytu, odrážejí 
životní styl náročných zákazníků. 



Sušičky s tepelným čerpadlem
Námitky, že sušičky prádla jsou „žroutem 
energie“ a nevejdou se do panelákových bytů,
padly s přechodem do 21. století, kdy se po-
dařilo změnou technologie (zvětšení a změna
povrchu bubnů, účinnější průtokové ohřívače
i „inteligentní“ elektronika) snížit spotřebu 
u 6 kg kondenzátorových sušiček pod 6 kWh.
Cesta k 1,61 kWh nových ecoPlus sušiček
Siemens vedla přes novou konstrukci bubnů
pro 7 až 8 kg prádla k senzory řízenému
sušení na principu tepelného čerpadla. 
Vzduch se neohřívá topným tělesem, ale
teplem vznikajícím stlačováním teplosměn-
ného média v uzavřeném okruhu. Voda 
z prádla se sráží na výparníku s rolí konden-
zátoru, který je hluboce chlazen odpařujícím
se médiem po snížení tlaku škrticím ventilem.
Využitím principu funkce chladničky je
možné snížit sušicí teplotu o 25 °C, což 
s sebou nese úsporu energie. Jako u jiných
sušiček je vysrážená voda přečerpána do zá-
sobníku a může nahradit destilovanou vodu
třeba pro žehličky. U sušičky Siemens 
WT 46W560 s tepelným čerpadlem je nově
využita k automatickému čištění kondenzá-
toru, jehož lamely se u starších modelů
musely co chvíli vyjmout a očistit od žmolků
z prádla. 
Tepelným čerpadlem, vyššími jednosměr -
nými otáčkami bubnu s bublinkovými prolisy
a eliptickými unášeči proti klouzání prádla 
i senzorovou kontrolou cyklu se zkrátil cyklus
sušení z 240 na 40 až 120 minut! 
Uživatel šetří čas a měrnou spotřebou 
0,18 kWh na kg prádla, které se bez žehlení
dá uložit do skříně, se proti jiným sušičkám
uspoří až 50 % elektřiny!

Energií šetří už i vysavače!
Dosáhnout stejného pracovního výkonu jako
u nejsilnějších 2 400W podlahových vysavačů
jen s 1 800 W příkonu se nejnověji podařilo
vývojářům firmy Bosch technologií označo-
vanou jako „compressor technology“. Ta
ušetří až 30 % elektřiny! O úsporu se postaral
zejména agregát s revoluční konstrukcí turbo -
ventilátorového kola, poháněného elektronicky
řízeným vysokootáčkovým elektromotorem,
jehož výkon lze plynule řídit v rozsahu od
300 do 1 800 W. I přes tuto vysávací sílu se
podařilo udržet hlučnost vysavače na
pouhých 73–74 deci be lech. Spirálovitě za-
křivené lopatky dosahují na obvodu rychlosti
Airbusu (800 km/h) a perfektně aerodynamicky

tvarované a dokonale prachotěsné kanály Air
flow systému umožňují do krajnosti zvýšit
sací výkon hubic a kartáčů, s nimiž vysavač
pracuje. Hrubší prach zachytává velkoobje-
mový filtrační sáček s hygienickým uzávěrem,
nejjemnější prach s viry, bakteriemi a čás -
tečkami pod l mikrometr zadrží výstupní
HEPA filtr tak dokonale, že garantuje čistotu
vyfukovaného vzduchu až 99,997 %!  

Chladničky běží po celý den
Chladničky se podílejí asi pětinou na účtu za
odebranou elektřinu, proto vývojáři bojují 
o každý watt. Díky elektronicky řízeným kom-
presorům a revolučnímu dynamickému
chlazení se samočinným odmrazováním je
vymražený  vzduch rozváděn kanálky v plášti
do několika oddílů chladničky i mrazničky
(nově i do přepážek ve dveřích). Řízením 
průtoku lze v zónách nastavit potravinám 
nejvýhodnější teplotu udržovanou s přesností
1 °C. Některé letošní 316litrové kombinace
ecoPlus značky Siemens (např. KG 36VX47) 
s hygienickým interiérem antiBacteria,
výkonným zamrazováním a v provedení 
inoxLook vykazují úžasně nízkou roční
spotřebu 208 kWh, za což se jim připisují dva
křížky (A++)! Jen o málo hůř (280 kW/rok, A+)
jsou na tom kombinace Bosch ColorGlass 
Edition s barevnými skleněnými dveřmi, se
zabudovaným dotykovým displejem a inte-
grovanými madly, které loni za nadčasový 
design dostaly prestižní cenu iF Award.
Většina kombinací „šeptá“ 40–42 decibely 
a vývojáři je připravují pro roli rodinného 
informačního a zábavního centra osazením
výklopného zobrazovače s televizí, inter-
netem a systémem virtuální komunikace. 

Sušení vlny a bavlny: Koš Siemens je určen pro velmi jemné materiály a je možné
ho pohodlně umístit do bubnu sušičky. 

Rekordman: Siemens SN 26T55EU se systémem 
sušení Zeolith šetří vodu i energii.

Compressor technology: Vysavač Bosch BCG 81266
uspoří třetinu elektrické energie.
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M
ezi jednotlivými značkami v sou -
časnosti jen těžko najdeme
výraz né roz díly. Technologický
vývoj se změnil doslova na car -

vingovou revoluci, která od základu změnila
možnosti lyžování. Nej větší podíl na tom měly
nové ma teriály, které byly dříve cenově 
nedostup né. Díky tomu dnes v obcho dech
nalezneme širo ké portfolio různých typů lyží,
z nichž každý model dokáže něco jiného. 

Důležité faktory
Pro lyže jsou důležité v zásadě dvě vlastnosti:
podélná pružnost a tuhost v torzním směru.
Lyžař potřebuje lyže co nejpružnější, s co nej -
lepší tvarovou pamětí, aby byly schopné vracet
se do původního tvaru. Zároveň musí být co
nejpevnější v krutu. Pakliže jde v praxi o kom -
binaci několika velmi náročných vlastností,
výrobci používají ty nejlepší materiály a zá -
roveň různé typy zpevňujících technologií
a konstrukcí. Dřevěné jádro vytvrzují sklo-
laminátem, titanalem nebo karbonem. 

Materiál použitý v jádru lyží vypovídá o jejich
vlastnostech. Není pravda, že čím tvrdší lyže,
tím jsou lepší! Pro lehké a rekreační lyžaře nebo
pro začátečníky jsou vhodné měkčí konstrukce,
například s dřevěným jádrem, vyztu žené
sklo laminátem. Nejměkčí a zároveň nej laci -
nější je jádro pěnové. Zkušení a agresivní ly -
žaři (a ti s hmotností nad 95 kilogramů) by si
měli vybírat mezi nejtvrdšími kategoriemi. 

Z čeho a jak vybírat
Výška lyžaře zůstává důležitá, je stále základní
veličinou při výběru lyží. Přibyly však i další
faktory – hmotnost a stupeň lyžařských schop-
ností. Jedinečným a nejnovějším ukazatelem
je polo měr zatáčení, takzvaný rádius, který
předznamenává vlastnosti lyží a jejich určení. 
Lyžař si na začátku musí odpovědět na několik
otázek. Jaký druh oblouků preferuje: krátké,
střední, nebo dlouhé? V jakém terénu nejčastěji
jezdí: upraveném, neupraveném, nebo ve
speciálním s muldami? Jakou rychlostí rád
lyžuje? Odpovědi ho zavedou ke kategoriím,

do kterých dnes lyže rozdělujeme: Race, Cross,
All Mountain, All Round, Fun a Junior. Někdy
vystupují samostatně kategorie jako FreeRide
a FreeStyle nebo lyže s označením Woman 
či Lady. Občas se můžeme potkat i s trochu 
archaickým rozdělením kategorií Race na
slalomové a sjezdové.

Co nabízí trh
Úsilí výrobců se ubírá podobným směrem 
– k hybridním lyžím, kterým by vyhovoval
jakýkoliv povrch a které by splňovaly poža-
davky každého lyžaře bez ohledu na indivi -
duál ní schopnosti. Používají se rozličná
vy lep šení a vlastní patenty, ale v podstatě
jsou si všech ny technologie velmi podobné. 
Od firmy Fisher pochází technologie Flowflex,
na níž její vývojáři pracovali asi tři roky. Umož -
ňuje rovnoměrné rozložení sil po celé délce
lyží a jejich přenos na sjezdovku. Lyže se tak
úplně volně prohýbají, lyžař nad nimi však
má neustálou kontrolu. Prohnutí umožňuje
kombinace nosníku vázání a horizontálního

AUTOR: JOZEF JAKUBÍK 
FOTO: ARCHIV VÝROBCŮ

Power Switch: Novinkou firmy Völkl je otočný 
přepínač, který pomocí integrovaných uhlíkových 
tyčí mění základní vlastnosti lyží. 

Univerzální lyže: Snahou výrobců jsou lyže, které 
by sedly na libovolný povrch a se kterými by 
dokázal lyžovat jakýkoli lyžař. 

Lyže, které zůstávaly v posledním půlstoletí prakticky beze
změn, prošly za posledních pár let výraznou proměnou. 
Víc než kdykoli předtím dnes nezáleží na značce či kategorii, 
ale na tom, co od lyží očekává jejich majitel.

Technika na sněhu



Flowflex: Speciální deska od Fishera 
pracuje pod obuví jako jakýsi 
podvozek. Dovoluje lyži volný 
průhyb bez ztráty kontaktu 
s terénem. 

ložiska. Vertikální kluzné ložisko zase za bez -
pečuje stabilní pozici lyžařské obuvi v každé
části oblouku. O návrat do horizontální po lohy
se stará integrovaný pružinový systém. Díky
tomu lyžař neztrácí možnost lyže doko nale
ovládat v náročném a nerovném terénu. 
Za zmínku stojí i systém Dual Radius, který
umožňuje rychlejší začátek oblouku. Díky
menšímu poloměru na špičce reaguje lyže
velmi bezprostředně. Větší rádius na konci
zase zabezpečuje stabilní výkonnost při dlou -
hém i v krátkém oblouku. Efektivitu umoc ňu -
je kombinace s další technologií od Fishera 
– Sandwich Sidewall. Ta spočívá ve výrobě jádra
lyže z vícerých vrstev bukového a topolového
dřeva s dvojnásobným titana lo vým vyztuže ním
a pevnými bočnicemi. Boč nice potom za bez -
pečují přímý přesun sil na ocelové hrany, což
znamená agresivní a přitom bezpečnou jízdu. 

Lyže na knoflík
Völkl na tuto sezonu připravil specialitu s náz -
vem Power Switch, další z inovací výroby uni-

verzálních lyží. Mnozí tuto technologii ozna čo-
 va li za nejdůležitější od vynálezu carvingové
techniky. Power Switch umožňuje změnit zá -
klad ní parametry lyží jediným otočením pře -
pínače bez jakéhokoli nářadí. Ovladač v zadní
části mění pomocí uhlíkových tyčí integro va -
ných v lyži její tvrdost a průhyb. Po aktivaci
Power Switch získá lyžař tvrdé lyže, vhodné
na agresivní jízdu a přesné výjezdy uzavře -
ných rychlých oblouků. V pozici off dostávají
lyže pružnost oceňovanou při méně náročné
jízdě na upravených sjezdovkách. Systém
Power Switch je vhodný i při změně sněhových
podmínek. 
Vytvořit univerzální lyže se minulou sezonu
pokusil i Rossignol. Základem Mutixu, jak o  -
zna čil novou technologii, jsou výměnné tlumiče.

Další revoluce?
S převratným řešením vkročil do této sezony 
i Atomic. Společnost nedávno představila dvo-
ji ci modelů, které možná způsobí malou revo -
luci. Alfou a omegou je technologie Double deck

– spojuje dvě vrstvy s různou tvrdostí do
jedné lyže. Spodní Adapter Deck je klasická
lyže s hranami a skluznicí, horní vrstva 
Control Deck je de facto dlouhá podložka pod
vázáním, sahající skoro od špičky až k patě. 
Na spodní lyži je uchycena pomocí šroubků
a elastomerových vložek, což znamená, že
horní vrstva se dokáže pohybovat nezávisle
na spodní části. Tím však překvapení nekončí. 
Atomic vyrobil hned dvě verze „dvojlyže“. Vario
Cut je dolní lyže ve špičce a v patě doslova
rozříznutá na dvě poloviny, horní vrstva je
širší a delší. A čím víc je lyže zatížená, tím víc
tlačí horní vrstva na spodní lyži. Ta se v místě,
kde je rozříznutá, postupně rozevírá, zkracuje
svůj poloměr a stává se o mnoho víc točivou.
Tento model prý dosáhne poloměru zatáčky
v rozsahu 12 až 18 metrů! U Vario Flex se větší
důraz klade na změnu podélné pružnosti.
Horní platforma je menší a při zatížení lyže
tlačí na spodní část. Lyže se tak při zatížení
chová jako tvrdší, takže čím agresivněji lyžař
jezdí, tím jsou lyže tvrdší.

Sandwich Sidewall: Fisher vyrábí
jádro složené z vrstev bukového 

a topolového dřeva s dvojnásobným 
titanalovým vyztužením. Pevné bočnice

zabezpečují přímý přesun sil na hrany. 

Carving: Lyže parabolického nebo telemarkového tvaru
přinesla na trh v polovině devadesátých let americká
firma K2. Od té doby prošly lyže dlouhou cestou vývoje.
Nejčastěji dochází ke kombinování materiálů. 

Doubledeck: Novátorská 
technologie Atomicu zjednodušuje 
točení. Čím víc tlačí lyžař na lyži, tím víc 
se lyže rozevírá. Zkracuje tak svůj rádius 
a lépe se ovládá. Lyže je ve špičce i patě rozříznutá.
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S
vítidla opravdu připomínají leccos:
vesmírné plavidlo, fantaskního ptáka,
skládačku origami... Plíží se při zemi,
ukazují své vnitřnosti, svítí i jejich

kloubnatá ramena. Často dostávají novou
funkci i předměty denní potřeby, které
původně neměly se světlem a svícením vůbec
nic společného. Existuje tak například
závěsné svítidlo z tub od zubní pasty, ze
sáčků od čaje, nejnověji na podzim 2008
v Kortrijku byla k vidění stolní lampa
z propisovaček.
Nejde ale o schválnosti, jedná se o věčné hle -
dání nového s použitím starého a o věčnou
inspiraci okolním světem. Věhlasný designér
Ingo Maurer ke vzniku „lustru“ z tub od zub-
ních past řekl: „Proč to vlastně dělá me? Je to
fascinace obyčejnými, úplně banálními věcmi,
které vidíte kolem sebe a používáte běžně
každý den. Jejich transformace je nádherná,
evokuje iluzi něčeho nového, v novém kon-
textu nás znovu zaujmou a překvapí.“ 

Jsou však i jiné možnosti. Zajímavou cestou
vykročila belgická značka MGX, která vsadila
na nejnovější technologie a téměř malířskou
abstrakci. Ovšem podepřenou přísnými ma -
tematickými konstrukcemi a poctivým vyse -
dáváním u počítače. Jejich lampy (ale i vázy 
a další interiérové předměty) vznikají s pod-
po rou 3D programů. Hotový prostorový model
pak přijde na svět pomocí stereolitografie 
a laseru. Tyto technologie lze popsat jako
techniky tisku, ale nejde o tisk inkoustem na
papír, ale laserem na trojrozměrný objekt.
Ten se vytváří postupným nanášením vrstev
kapalného polymeru (stereolitografie) nebo
prášku (spékání laserem: Selective Laser Sin-
tering, SLS). Stereolitografický model vzniká
v nádobce s tekutým polymerem na základní
destičce umístěné na dně nádoby. Postupným
vytvrzováním jednotlivých vrstev materiálu
za pomoci laseru v této nádobce těleso „roste“.
Na konci je z ní pak vyjmuto. Tak je možné
ztvárnit roztodivné tvary i objekty a produko-

vat vysoce kvalitní
umělecky navržené
odstíny lamp. Použi tím
těchto technik firma
udělala revoluci, která
interiérovým deko-
ratérům a designérům 
dovolí vytvořit limitované
edice přesně podle přání
klientů. 

Hlavní tendence
Na posledním bienále interiéru
v Kortrijku (ale již předtím na
vel kém nábytkářském veletrhu
v Milánu či v Paříži na Objet&Maison)
bylo možné sledovat tři hlavní linie. První
je mohutná nostalgie po starých křišťálových
lustrech, projevující se roztodivnými výtvory
ze všeho možného od plastu přes kov až po
ono původní sklo. Pravdou je, že se často dá-
vají nad stůl jídelních koutů, které navazují
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INTERNAZIONALE DEL MOBILE

Nostalgie: Křehké skleněné ověsky v retrostylu v kontrastu s puristickými liniemi soudobé kuchyně.

Už několik let lze na světových nábytkářských a designových veletrzích sledovat 
pozoruhodné dění v sekci svítidel. Pozoruhodné hned ve dvou směrech. Tvůrci osvětlení 
sahají po zcela neobvyklých materiálech a nových technologiích, ale také – jak se zdá 
– sami sebe trumfují, kdo přijde s bláznivějším výstřelkem. 

Světelná kouzla



na minimalistické
kuchyňské laboratoře, snad

aby změkčovaly a romantizovaly
strohé linie a chladný kov. Tou dru -

hou je setrvalá potřeba přenášení jiných
forem a nápodoba, ta třetí je nej novější

a jistě nějakou dobu vydrží. Nejde zrovna
o konkrétní svítidla a jejich tvary, ale o „pro -

světlování“, které reaguje zřejmě na poměr ně
temný a strohý interiér. Na vele trzích stále
dominuje tmavý nábytek, ale v časopisech ho
neuvidíte, protože se špatně foto grafuje, a bílá
sedací souprava vypadá efektněji… 
Osvětlení je i přímo součástí nábytku. Nasvě -
cují se police, stoly, koupelny – a to nejen skříň -
ky, ale i proud vody ve sprše či vana. Žádoucí
je, aby podsvícení a osvícení měnilo barvy, 
a proměňovalo tak i charakter a náladu interiéru.
Samozřejmě že kromě těchto trendů jsou pořád
ještě v hojném počtu prezentována svítidla
klasická. Ale to není nic nového, že?

MGX, Belgie: Počítačový 3D program, tekutý polymer, 
laser a ejhle – chaos má najednou i řád...

Jedno z vítězných světel (autorka Sophie Andersen) soutěže, vyhlášené dánskou firmou Krabbesholm. Zadané
téma znělo „esence světla“ a soutěžící měli zkoumat kvalitu světla, ne pouze vytvořit svítidlo zajímavého tvaru,
které osvítí místnost. Měli se zabývat stejnou měrou světlem a stínem. Sophie vytvořila křehké, snově působící 
svítidlo z drobných částeček.

Barevné nasvěcování: Voda v koupeli se dokáže 
zabarvit podle duhového spektra.

Nápodoba: 
V belgickém Kortrijku
stála i visela dovádivá
svítící mimina.

Velmi často jsou
na svítidlo po vý-
šeny samotné
žárovky – jen
v nějaké zají-
mavé úpravě.
Někdy působí
trochu bizarně.



Polaroid je zpět
Pravděpodobně zapomenutou slávu instantních fotografií má firmě 
Polaroid navrátit digitální fotoaparát PoGo. Tento stylový přístroj totiž
nabízí obdobu toho, co dokázaly slavné Polaroidy už za analogové éry.

Spojuje pětimegapixelový fotoaparát a miniaturní tiskárnu, která ihned
po pořízení záběru vytiskne fotografii s rozměry 5 x 13 centimetrů. Proces tisku využívá
bezatramentovou technologii Zink, která tepelnými impulzy modifikuje na povrchu papí-
rového média mikrokrystaly CMY barviva. Vytištěné obrázky pak mají vodě odolný povrch.
Přístroj má rozměry 12 x 13 centimetrů, je vybaven trojpalcovým displejem a obrázky 
zapisuje na SD kartu. Na jeden zásobník papíru vytiskne dvacet fotografií. 

Vidí i za roh
Na zprávy o novinkách ve světě videobrýlí jsme si již
zvykli. Stále častěji se objevují informace o nových mo-
delech, ale jen málo z nich stojí za opravdovou pozornost.
Stálicí v tomto segmentu je firma Myvu, která tentokrát přichází
s novou generací videobrýlí Crystal 701. Zásadní změnou a možná 
výhodou oproti konkurenci je použití LCD obrazovek v plném VGA 
rozlišení 640 x 480. Navíc s 24bitovou barevnou hloubkou. Na rozdíl od starších modelů
má tento typ čtyřikrát víc obrazových bodů a o třicet tři stupňů širší pozorovací uhel.
Brýle mají implementovanou technologii Kopin Cyberdisplay pro podporu nejvyšší 
hustoty pixelů. Výrobek je primárně určen k zařízením iPod a iPhone, ale k dispozici 
je i verze Universal pro jiné MP4 přehrávače. 

Skládací špion
Jestli si ještě vzpomínáte na časy strávené při skládání stavebnic, SpykeeWorld přináší dobrou
zprávu. Na trhu se objevil špion – jde o prvního špionážního robota ovládaného pomocí bez-

drátové sítě Wi-Fi. Spykee se pohybuje na pásech, okolí vidí webovou kamerou, má mikrofon 
i reproduktory a dokáže přehrát MP3. Robot umí také fotografovat, ale i nahrávat video. Ovládá
se lokálně pomocí počítače či notebooku s Wi-Fi kartou nebo přes internet z jakéhokoli místa
na světě. Spykee však neslouží jen jako „dětská“ hračka. Využití určitě najde i jako strážní robot.
Dokáže zachytit pohyb a odeslat fotografii přes internet na předem zvolenou adresu. Stavebnice

navíc dovoluje sestavit tři různé podoby: robota, lunární vozidlo nebo škorpiona. Energii
čerpá z dokovací stanice, do které sám „zaparkuje“ pomocí infračervených snímačů. 
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Inteligentní poslech
Jestliže nevíte, co vás kromě kvalitního zvuku a zajímavého 
designu může na audiotechnice ještě upoutat, pak se určitě 
musíte seznámit s novinkou BeoSound 5 od dánské firmy
Bang & Olufsen. Kromě naprosto neotřelého designu přístroj
překvapí i vlastní inteligencí. Zařízení totiž nejen přehrává,
ale hudbu i poslouchá. A analyzuje. Zvuk, dynamiku, 
rytmiku a další aspekty. Jakmile skladba dohraje, 
BeoSound 5 automaticky pustí další skladbu se stejnou
nebo podobnou zvukovou charakteristikou. Samozřejmě
lze ponechat také klasické přehrávání. Kromě sluchu
však přehrávač lahodí i očím, protože na velkém 
displeji se dá jednoduchým dotykem listovat 
v bookletech nahraných alb. A o kvalitě přednesu zařízení
u tohoto výrobce asi není třeba vůbec pochybovat. 

Pero, které slyší
Schůzky, porady nebo přednášky už nemusí být tak náročné jako doposud.
Proč? Protože je tu Smartpen Pulse... Když si zapisujete poznámky a přitom 
nahráváte i myšlenky, bude pero Smartpen právě to pravé pro vás. Tato hračka
je v podstatě počítač ve tvaru pera, který ukládá kopie všeho, co napíšete, 
a zároveň i nahrává vše, co se po čas psaní mluví. Samozřejmě, nic není doko-
nalé a v tomto případě je háček v papíru. Je třeba používat upravený papír,
který peru ulehčuje orientaci. Papír je pokryt malými body, které spojují slovo
a písmo do konzistentního celku. Stará se o to Dot Positioning systém, který
s papírem (mimochodem použitelným i v obyčejné tiskárně) spolupracuje. 

Kapesní obraz
Při uvedení tohoto produktu měl výrobce jasný cíl – osvobodit uživatele od sledování videa na
miniaturních displejích telefonů, PDA zařízení, fotoaparátů nebo videokamer. Řešení pro
zdravé oči se jmenuje Pico a na trh ho uvádí firma Optoma. Jde o miniaturní
projektor, menší než většina smartphonů. Dovolí sdílet fotografie
i video, které zvětší na obraz s úhlopříčkou zhruba metr a půl.
Jde o obraz stokrát větší než ten, který je možné vidět na displeji
„zdrojového zařízení“. Jako zdroj světla se využívá dioda LED se
životností dvacet tisíc hodin a zobrazovací technologie DLP. 
K uvedení do provozu stačí přístroj jednoduše připojit přilože-
ným kabelem ke zdroji signálu. 
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Nemocnice v Ostravě zakoupila Somatom Definition AS+
Pacientům, kteří mají nadváhu nebo trpí klaustrofobií, a nemohli proto dosud absolvovat CT vyše tře -
ní, nyní svítá naděje v podobě nejnovějšího a nejvýkonnějšího typu CT, jediného v rámci České
republiky. Tento přístroj je totiž od září 2008 součástí Ústavu radiodiagnostického Fakultní nemoc-
 nice Ostrava. Somatom Definition AS+ značky Siemens nabízí celou řadu výhod, mezi něž patří
vysoká rychlost vyšetření, větší prostor pro pacienta či vyšší nosnost. 
Přístroj se 128 řadami detektorů dokáže během deseti sekund nasnímat data v rozsahu dvou metrů,
tedy ve výšce ležícího dospělého člověka. Rychlost vyšetření přináší komfort všem pacientům,
zejména pak těm, kteří nespolupracují nebo mají potíže s dýcháním. Komfortem je i větší prostor
pro pacienta, k němuž má navíc personál lepší přístup. Další výhodou je i nosnost přístroje, pohy bují cí
se kolem 220 kilogramů. Nový přístroj dokáže ve vysoké kvalitě provést vyšetření také u obézních
pacientů, jichž v současné době neustále přibývá.

Siemens přebírá plnou zodpovědnost za údržbu a servis vozů metra na lince C
K 1. 1. 2009 se Siemens rozrostl o 124 zaměstnanců, kteří přešli z Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.
(DP). Noví kolegové se stali pracovníky nově vytvořeného odštěpného závodu Mobility Metro Services.
Jak již název napovídá, noví zaměstnanci zodpovídají v rámci projektu Full Service za údržbu a servis
48 vozů metra M1 od společnosti Siemens, které jsou momentálně provozovány na lince C. Odštěpný
závod sídlí v kačerovském depu pražského dopravního podniku, jehož část si společnost Siemens
za tímto účelem pronajímá.
Siemens není na tomto poli žádným nováčkem, neboť již od 1. 4. 2005 řídí v součinnosti s personálem 
DP práce spojené s údržbou vozů metra M1. V rámci projektu Full Service společnost převzala navíc od
pražského dopravce správu dílen, zajišťování všech náhradních dílů včetně související logistiky i perso-
nál. Předchozí zkušenosti totiž prokázaly, že pověření samotného výrobce vozidel jejich údržbou 
a servisem je správným krokem. Výrobce vozidel je schopen tuto činnost zvládnout efektivněji,
transparentněji a se smluvně garantovanou disponibilitou vozidel. DP se může plně soustředit 
na své hlavní poslání – na přepravu cestujících.

Implementace PLM systému Teamcenter hraje klíčovou roli v rozvoji společnosti JULI 
Společnost JULI Motorenwerk, s. r. o., společný
podnik Linde AG a Jung heinrich AG, patří k před -
ním výrobcům manipulační techniky na českém
trhu. Společnost vyrábí elektromotory pro pohony
pojezdu, zdvihu a řízení ve vysokozdvižných vozí-
cích. S rozvojem výroby byli v JULI nuceni sáhnout
i po inovativním softwarovém řešení. 
„Softwarová řešení dodávaná Siemens PLM Soft-
ware hrála zásadní roli ve zvýšení produktivity
práce v konstrukci,“ zdůrazňuje vývojový kon-

struk tér Zbyněk Šmíd a dodává: „Naše spolupráce
začala v roce 1999 nasazením systému Solid Edge,
přičemž nejprve se systém používal v konstrukci
výrobků. Produktivita práce vzrostla téměř 
o 50 procent. Jako největší přínos se ukázal pře-
 chod z 2D konstruování do 3D, kde se plně pro-
jevuje výhoda digitálního modelu, tedy mož nost
vidět výrobek reálně ještě před tím, než je vydá   -
na výkresová dokumentace a s tím spojené mož-
né řešení kolizních stavů v sestavách. Toto je

v prostředí 2D velice obtížné.“ 
Teamcenter je odpovědí na klíčové výzvy, před
nimiž dnes stojí každá firma: urychluje uvedení
produktů na trh, umožňuje přijít se správnými
produkty ve správný čas, prodlužuje život pro-
duktů, maximalizuje příjmy a zároveň zvyšuje
produktivitu. Umožňuje společnostem spolu-
pracovat v rámci globální sítě, a díky tomu
klien tům nabí zet špičkové výrobky v krátkých
dodacích lhůtách.



Siemens podpořil mladé talenty – vyhlášení vítězů 11. ročníku Ceny Siemens
Siemens udělil studentům technických univerzit ocenění Cena Siemens za nej lep ší diplomové
a di zertační práce. Uděluje ji ve spolupráci s Fórem průmyslu a vysokých škol a klade si za cíl
podpořit mladé techniky při jejich vědecké práci. V dosavadních ročnících Ceny Siemens bylo
oceněno 162 laureátů. Ve formě stipendií a finančních odměn Siemens podpořil mladé talenty
částkou převy šu jící 4,5 milionu korun. Ceny se předávaly na tradičním předvánočním koncertu
v pražské Betlémské kapli, na němž vystoupil vokální soubor Kris Kros Kvintet.

Úspora energie pro Psychiatrickou
léčebnu v Kosmonosech
V roce 2007 dokončili specialisté útvaru energe-
 tických služeb spo lečnosti Siemens realizaci 
již druhého energeticky úsporného pro jektu 
řeše né ho metodou EPC (Energy Performan ce
Contracting) v areálu Psy chia trické lé čeb ny 
v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. Před mětem
projektu byla rekonstrukce prádelny a vy užití
vody z vrtu nacházejícího se na po zemku 
léčebny. V roli generálního dodavatele koor di-
novala projekční činnosti, po třebné stavební
práce v objektu určeném pro novou prádelnu,
dodávku a instalaci špičkové prádelenské
technologie, dodávku a instalaci filtrační 
stanice zajišťující úpravu surové vody z vrtu
na para metry pitné vody a souvisejícího systému
pro distribuci vody v rámci areálu léčebny. 
Řízení provozu instalovaných zařízení a sběr
informací o spotře bách zemního plynu, vody
a elektrické energie zajišťují řídicí systémy 
Sie mens. Díky tomuto projektu ušetřila léčeb -
na za první rok provozu nových zařízení více
než 5 milionů Kč, což je dokonce více, než bylo
pů   vodně garantováno. Léčebně tak úspory 
s rezervou postačují na splácení pro  jektu, který
byl v plné výši financován z prostředků společ-
nosti Sie mens.

Pomáháme
Páté narozeniny letos oslaví charitativní projekt Siemens Fond pomoci, jehož cílem je podporovat instituce, které pomáhají lidem, kteří se ne vlastní
vinou dostali do obtížné životní situace a nemohou si pomoci sami. Firma v rámci projektu věnuje každý měsíc částku ve výši 200 tisíc korun na kon-
krétní pomoc. Odborná komise složená z pěti zástupců neziskového sektoru a pouze jednoho zástupce společnosti Siemens rozhoduje každý měsíc 
o přidělení finanční podpory na pomoc těm nejprospěšnějším projektům českých neziskových organizací.

Listopad 2008
Celkem 200 tisíc rozdělila nezávislá komise mezi
tyto projekty:

112 tisíc korun pro občanské sdružení
Helppes na vybudování bezbariérového WC
v centru výcviku psů pro postižené v Praze.

68 tisíc korun Institutu pro studium a terapii
hyperaktivity a poruch pozornosti v Praze;
grant bude využit na vybavení tvůrčí dílny.
V rámci projektu se hyperaktivní děti bu dou
s podporou odborných lektorů učit vytvářet
animovaně hrané filmy.
20 tisíc korun pro Fokus Písek na nákup
materiálu do projektu Artedílna pro lidi 
s duševním onemocněním.

Prosinec 2008
Komise rozhodla o rozdělení částky 171 483 Kč
mezi následující projekty:

60 430 Kč pro sdružení rodičů a přátel po-
stižených dětí Jitro z Olomouce na zakoupe -
ní přístroje na elektroléčbu, jenž umožní
jejich klientům kvalitní komplexní rehabi-
litační péči.
75 tisíc korun pro středisto Diakonie ČCE 
v Myslibořicích na pořízení speciálního
zvedacího zařízení s příslušenstvím.

36 053 Kč pro sdružení Dílny tvořivosti z Pra -
hy 2 na stavební práce, které změní prostor
organizace tak, aby došlo ke zkvalitnění slu-
 žeb.

Leden 2009
Nezávislá komise přidělila částku 218 062 Kč ná-
sledujícím projektům:

118 062 Kč pro obecně prospěšnou společnost
Tyfloservis Karlovy Vary na projekt cvičné ku-
chyně pro zrakově postižené hospodyňky. Ty
se zde seznamují s prací v kuchyni a učí bez
asistence pečovat o svou rodinu.
100 tisíc korun pro obecně prospěšnou spo-
lečnost Help-in Bruntál, poskytnutý příspěvek
umožní nákup automobilu pro pečovatelskou
službu. Díky němu se výrazně zlepší dostup-
nost péče pro vzdálené nemohoucí klienty.



Pomáháme slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné 

situace a nemohou si pomoci sami. 

Podporujeme instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením 

či sociálními problémy.
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