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Vážení čtenáři, milí přátelé,
vítám vás na stránkách našeho časopisu, ve kterém

společně nahlížíme za horizont všedních dnů. Abychom
byli schopni dívat se do budoucnosti, musíme perfekt ně
znát přítomnost a být ochotni učit se z minulosti. Jed-
 noduchý postulát, platný pro jakoukoliv oblast lidské ho
konání. Dovolte mi, abych jej v tuto chvíli aplikoval
na téma trvale udržitelného rozvoje.

Dnes snad již každý vnímá naléhavost toho, že život ní
prostředí musíme chránit. Jakkoliv nadčasový a vše -
objí mající se tento koncept může zdát, v současnosti
dostává stále zřetelněji nový rozměr. Pouhá ochrana
životního prostředí nestačí. Tím novým rozměrem pro
21. století je idea trvale udržitelného rozvoje. Tento
termín je znám již od sedmdesátých let minulého století.
V České republice jsme tento pojem začali oficiálně vní-
 mat na začátku devadesátých let, kdy byl poprvé zane-
sen do zákona o životním prostředí. Teprve v posled ních
letech však dochází k přesunu od diskusí k uskuteč-
ňování konkrétních projektů, a to v objemu, jaký si
tento koncept skutečně zasluhuje.

Trendy světového demografického vývoje nezvratně
ukazují, že počet lidí na této planetě neustále poroste.
Spolu s tím poroste i počet lidí, kteří žijí ve městech.
Již dnes je jich více než polovina. V Evropě žije ve měs-
 tech dokonce přes 70 % lidí. Město je tedy základním
životním prostorem tohoto století. My ve společnosti
Siemens vnímáme trvale udržitelný rozvoj měst jako
zásadní předpoklad pro světlou budoucnost lidstva.
A jsme připraveni městům pomoci.

V naší představě ale nejde o další utažení opasků
a nastavení restriktivních „zelených“ opatření. Hledáme

úspory tam, kde se dosud nehledaly – a to při součas-
ném růstu kvality života. Aktuálně na města připadá
75 % světové spotřeby energie a 80 % světové produkce
skleníkových plynů, zejména CO2. Vnímáte tato čísla
jako hrozbu? Podívejme se na ně z jiného úhlu pohle-
du – ve městech a jejich infrastruktuře je obrovský
ekologický a ekonomický potenciál úspor! V čem?
Jak ho najít?

Zaváděním chytrých a navzájem provázaných tech-
 nologií, které umožňují snížit spotřebu energie a naopak
zvýšit efektivnost při její výrobě a přenosu. Nemluvím
o žádné vzdálené budoucnosti. Mnohé potřebné tech-
 nologie jsou vymyšleny, jen čekají na svou aplikaci.
A další a další technologie právě vznikají. Jsme při-
praveni pomoci městům se zaváděním takovýchto
sofistikovaných technologií i jejich financováním téměř
v každé části městské infrastruktury – v dopravě, logis-
 tice, zdravotnictví, energetice, průmyslu, vodohospo-
dářství, administrativě. Je čas na další revoluci. Ani
průmyslovou, ani elektrotechnickou. Je čas na revoluci
v našem myšlení. Chcete to shrnout do jedné nosné
myšlenky? Tady je: Efektivněji, a tedy levněji a více
ekologicky!

Přeji vám příjemné čtení bez zeleného strašáka 
v zádech, nýbrž s myšlenkami na efektivitu a hospo-
dárnost, která nás neomezuje, ale pomáhá nám 
i příštím generacím žít naše životy naplno.

Eduard Palíšek
generální ředitel 

CEO Siemens Česká republika 
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Modernizace budov:
Inovativní ešení pro úsporu energií snižuje emise i náklady.

Siemens nabízí komplexní portfolio úsporných ešení pro modernizace budov. Od inteligentních technologií p es
osv tlovací systémy OSRAM po financování projekt . Tato ešení redukují emise CO

2
 a pomáhají našim zákazník m

snižovat jejich náklady na energie až o 50 % a náklady na osv tlení až o 80 %.

Mohou být staré budovy stejn
energeticky úsporné jako ty nové?

Naskenujte QR kód 
Vaším telefonem 
a získejte více 
informací o našem 
environmentálním 
portfoliu.
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F O T O  V I S I O N S

Největší vánoční hvězda z diod

Na devět tisíc LED diod rozsvítilo počátkem prosince největší vánoční hvězdu na světě. Nalezli
bychom ji několik kilometrů od bavorského Mnichova, v těsné blízkosti stadionu Allianz arena.
Vznikla ve spolupráci multimediálního umělce Michaela Pendryho a společnosti Siemens, kteří
nechali barevnými diodami osázet vrtule větrné elektrárny. Po více než dvanácti měsících příprav
se podařilo vytvořit animace, které se přizpůsobují aktuální rychlosti větru. Diody jsou k listům
připevněny speciálním lepidlem, které dokáže odolat přetížení až 20 G, panujícímu na koncích
vrtule. To je trojnásobek hodnot, jimž jsou vystaveni astronauti při startu vesmírné rakety. 
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Čeští vědci našli klíč na zastavení AIDS
Výzkumná skupina tří ústavů Akademie věd České republiky ve spolu  -
práci s Vysokou školou chemicko-technologickou a univerzitou v Heidel-
bergu vytvořily sloučeninu, která zamezuje množení viru HIV. „Máme
v rukou sloučeninu, která má potenciál stát se lékem proti AIDS,“
potvrdila vedoucí vědeckého týmu Pavlína Řezáčová. Léky, které doká-
 žou zastavit množení HIV v těle nositele, už sice existují, virus se jim
však dokáže přizpůsobit a po čase se vůči nim stane odolným. Zmuto-
vaný virus se potom šíří dál, napadá bílé krvinky a ničí imunitu člověka.
Čeští vědci však použili neobvyklou sloučeninu bóru, vodíku, uhlíku
a kobaltu, která je schopná blokovat bílkovinu zodpovědnou za mno že ní
viru úplně odlišným způsobem než dosud známé léky. Díky tomu se
nemůže vytvořit dostatek virů na to, aby mohly likvidovat bílé krvinky.
Nejdůležitější je, že látka blokuje bílkovinu i u zmutovaných rezistent ních
virů. Informoval o tom český portál Novinky.cz.

Lotosový efekt v každém počítači
V laboratořích společnosti Siemens objevili nový druh nátěrového
materiálu, který výrazně zjednoduší výrobu tzv. tištěných spojů. Bez
nich by nemohla fungovat skoro žádná elektronická zařízení – od 
počítačů přes domácí spotřebiče až po auta či průmyslové stroje. 
Ve všech případech je dnes kladen důraz na miniaturizaci rozměrů.
Nový nátěr, který využívá chemických vlastností nanostruktur, fun-
guje díky vlastnosti některých látek odpuzovat vodu, tzv. principu
efektu loto sového listu. Na obrázku je totiž jasně vidět, jak listy této
exotické rostliny výrazně odpuzují vodu. Podobně je tomu i u nového
nanomateriálu. Ten se používá u šablon, pomocí nichž se vodivý materiál
nanáší na destičku. Novinka umožňuje nanést na ni spoje pouze několik
mikrometrů silné a výrazně tak zmenšit jeho rozměry. Kromě toho také
snižuje počet vadných výrobků a šablony používané při jeho výrobě
vyžadují méně údržby.

Největší armáda na moři
Největší větrný park na světě na otevřeném moři
– Horns Rev II v Severním moři – nedávno zahá-
 jil svůj provoz. Armáda čítající 91 větrných turbín,
vyrobených ve výrobním závodu společnosti
Siemens v Dánsku, je s výkonem 210 MW schop-
na dodávat energii pro 200 000 domácností.
Každá z turbín váží 300 tun a tyčí se do výše
100 metrů nad hladinou moře. Každý šedesá-
timetrový pylon nese vrtuli o průměru 45 metrů.
Když se roztočí, rozrážejí vzduch rychlostí 220
kilometrů za hodinu. Životnost se i v tvrdých
podmínkách plánuje na více než 20 let. Tak vy-
 soká spolehlivost je velmi důležitá zejména pro-
to, že náklady na údržbu jsou na volném moři
více než desetinásobné oproti pevnině. Kromě
této nevýhody však přinášejí mořské parky ce lou
řadu pozitiv. Rychlosti větru zde jsou mnohem
stálejší, dodávky proudu jsou proto stabilnější
a v neposlední řadě věže neva dí v krajině. 

Magnetické řasy jako ekologické palivo
Významným zdrojem biomasy jsou řasy. Navíc jsou – vzhledem ke své
nenáročnosti – velmi jednoduché na pěstování. Nejlépe se jim daří
v odpadních vodách, které obsahují řadu minerálních látek. Navzdory
všem výhodám tu je ale jeden problém: sklízet tyto řasy není vůbec
snadné. Jeden litr vody jich totiž obsahuje pouhých pár gramů. Pro
sklizeň se proto po dlouhou dobu používaly složité filtry a vysoušedla,
které však celý proces nejen prodlužovaly, ale hlavně zdražovaly. 
To se ale už brzy změní. Vědci v laboratořích společnosti Siemens do-
kázali, že některé druhy řas – a naštěstí zrovna ty, které rostou nej -
rychleji – se shromažďují v blízkosti magnetických částic. Sklizeň
těchto miniaturních rostlin je tak stejně jednoduchá jako sbírání
kovových předmětů magnetem. 
Jak k tomu výzkumníci dospěli? Smíchali malé částečky (oxidu želez-
 nato-železitého) s roztokem řas. Brzy si všimli, že řasy tyto částečky,
ne větší než průměr lidského vlasu, rychle obklopily. Vzniklou směs
potom jednoduše dostali z vody s použitím silného magnetu. 
Metoda byla zatím vyzkoušena pouze v laboratorních podmínkách a čeká
ji ověření v pilotním provozu. Vědci jsou přesvědčeni, že nalezne uplat-
 nění i na velkých plantážích. Poté by se řasy mohly stát významným
zdrojem biomasy pro výrobu energie a tepla.

Velká Británie zveřejnila 
dokumentaci o UFO
Britské Ministerstvo obrany zveřejnilo rozsáhlou ko-
lekci záznamů o pozorování UFO. Archivní záznamy 
z let 1994 až 2000 obsahují 24 obrázků a přibližně šest
tisíc stran dokumentace o neidentifikovatelných létají-
cích objektech s mnohými svědectvími. V některých
případech sledovaly neznámé úkazy stovky lidí. UFO
viděli vojáci, policisté i piloti civilních letadel. Jedním
ze zdokumentovaných případů je výpověď muže z Ebbw
Vale ve Walesu. V noci 27. ledna 1997 jel v autě, když
najednou uviděl neznámý objekt ve tvaru trubice. Těle so
se přiblížilo k jeho autu a způsobilo, že mobilní telefon
i autorádio přestaly fungovat. Později pocítil fyzickou
nevolnost a projevila se u něj kožní choroba, proto musel
vyhledat lékaře. Dokumentace o pozorování UFO je volně
dostupná na portálu britského Národního archivu. Infor-
 moval o tom server Gnosis9.net.

Plastové obaly se budou používat jako hnojivo
Přibližně sedm procent světové produkce ropy a zemního
plynu připadá na výrobu plastů, kterých se ročně vyprodukuje
více než 150 milionů tun. Britští vědci z Imperial College Lon-
 don vyvinuli rozložitelný plast, jehož základem je lignocelu ló za.
Jde o rostlinný polysacharid získávaný z rychle rostoucích
dřevin, trav nebo biomasy pocházející ze zemědělského odpadu.
Plast vyrobený z lignocelulózy obsahuje velké množství sa-
charidů bohatých na kyslík, které mu dovolují absorbovat
vodu a rozkládat se na neškodné látky. Plastový obal od jídla
tak budeme moci zahrabat do kompostu stejně jako zbytky
zeleniny a po čase jím pohnojit zahrádku. Jednorázové obaly
na jídlo však nejsou jedinou aplikací levného zeleného plastu.
Rozložitelnost a netoxicita z něj dělají i ideální medicínský
materiál, například na výrobu chirurgických nití nebo kapslí
na léky. Nové technologie bychom se měli dočkat za dva až
pět let. Informoval o tom Engineering and Physical Sciences
Research Council.

N O V I N K Y
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světová spotřeba energie vzroste
do roku 2030 o 50 % z 21 000 TWh
na 33 000 TWh?

uhlí, ropa a plyn budou mít v témže
roce podíl na světovém energetickém
mixu 54 %, zatímco dnes to je 68 %?

spotřeba energie v Číně vzroste 
v následujících dvaceti letech 
o 250 %?

jedním z největších znečišťovatelů
ovzduší v přístavech jsou lodě?
Koncentrace síry v jejich palivu 
je 1 500x větší než u automobilů.

parní turbína, kterou vynalezl Sir
Charles Parsons v roce 1884, a dyna-
 moelektrický princip, na nějž v roce
1866 přišel Werner von Siemens,
jsou vynálezy, které jsou v téměř
nezměněné podobě základem vý-
roby elektřiny dodnes?

alternativními zdroji energie nej sou
pouze nejčastěji zmiňovaný vítr 
a slunce? Patří sem také elektrárny
přílivové, zdroje využívající energii
mořských vln či osmotického tlaku.
Ve světě najdeme také elektrárny
geotermální, zařízení spalující bio-
 masu či odpadky.

jaderná elektrárna Temelín má
instalovaný výkon 2 000 MW? 

vodní elektrárna na přehradní 
nádrži Tři soutěsky v čínské provin-
 cii Sečuan bude po dokončení s vý-
konem 18 200 MW nejvýkonnější
vodní elektrárnou na světě?

Věděli jste, že…

elektromotorů
je momentálně v provozu 
na celém světě a podílejí 
se na až 70 % spotřeby 
energie v průmyslu?

Čínský rekord: 800 000 voltů 
Čínská provincie Yunnan se brzy stane místem se zajíma-
vým technickým rekordem. V průběhu letošního roku se zde
totiž plánuje spuštění jednoho z nejdelších vedení stejno -
směrného proudu velmi vysokého napětí (tzv. High Voltage
Direct Current – HVDC) o rekordním napětí 800 000 V. Ny-
nější spoje fungují na maximech „jen“ kolem 500 kV. A proč
právě v Yunnanu? Oblast je bohatá na řeky, na nichž čínská
vláda postavila nové nebo výrazně rozšířila stávající vodní
elektrárny. Spoj povede energii do 1 400 km vzdálené oblasti
Guangdong – přímořské provincie s velkoměsty Hong-
kong, Shenzhen či Guangzhou. Na pět milionů zdejších
domácností bude zásobovat 5 000 MW – výkonem srovna-
telným s dvaapůl  násobkem výkonu jaderné elektrárny 
Temelín. Celé zařízení není výjimečné pouze vzdáleností,
na niž proud přenáší, či extrémním napětím. Použití stej-
nosměrného proudu o napětí 800 kV totiž výrazně snižuje
ztráty, které při přenosu vznikají. Na uvedeném spoji to
bude pouze 5 %, zatímco při použití běžných technologií
by to bylo celých 13 %. 

Nejtenčí světlo světa
Ačkoliv světelné diody LED (Light Emitting Diode) jsou
využívány již několik desítek let, až dnes nacházejí široké
uplatnění v běžném životě jako zdroje světla. Jejich velkou
výhodou je kromě dlouhé životnosti také výrazná úspora
energie – až 80 % oproti klasickým žárovkám. Na obzo ru
se však už rýsují jejich následovníci – organické LED
(Organic Light Emitting Diode). Jedná se o pouhých něko-
lik mikrometrů tenké vrstvy organické látky, která vydává
světlo, pokud jí prochází elektrický proud. Jejich výhody
jsou zřejmé: nejenže jsou stejně jako klasické LED velmi
úsporné, ale také přinášejí úplně nové možnosti na trh
osvětlovací techniky. Předsta vte si skleněnou desku, která
by zároveň fungovala jako zdroj světla. Nebo tapetu či
umělou stěnu. To vše bude možné, ale vědci musejí roz-
 lousk nout několik oříšků. Tím nejdůležitějším je způ sob,
jak panely OLED vyrábět tak, aby jejich cena byla nízká.
Výzkumníci z laboratoří společnosti OSRAM, dceřiné
firmy společnosti Siemens, vy vinuli první komerční panel,
který je možné použít pro běžné interiérové osvětlení.
Má osm centimetrů v průměru, přesto je pouze 2,1 mm
široký a váží pouhých 24 gramů. Jeho cena přes 6 000 Kč
(250 eur) jej však předurčuje pro luxus ní interiéry. 

Želva v nemocnici
Mezi nejmodernější medicínské diagnostické metody patří bezesporu
magnetická rezonance. Ke škodě všech majitelů domácích mazlíčků bylo
ale její použití donedávna vyhrazeno pouze lidem. Medicínská divize
společnosti Siemens ovšem nedávno vynalezla speciální vinutí, díky
němuž bylo možné zkonstruovat přístroj vhodný také pro zvířata.
Umožňuje tak veterinářům přesně určit diagnózu a stanovit cílenou
léčbu. Přístroj magnetické rezonance také lidem odhaluje některá ta-
jemství přírody – na obrázku například vidíte tělo želví samice i s vejci.
Dosud bylo možné zvířata vyšetřovat pouze pomocí rentgenů či ultra -
zvuků. Na rozdíl od lidí však musejí být zvířata před vyšetřením uve-
de na do umělého spánku, protože nevydrží po několik minut nehybně
ležet.

Energie je živou 
vodou civilizace

20 000 000

gramů uhlí
se spotřebuje na výrobu
jedné kilowatthodiny 
elektrické energie 
v moderní uhelné 
elektrárně?

257

světové energie
spotřebují budovy, a to 
na vytápění, klimatizaci, 
osvětlení a další?

40 %

miliard kWh
by se ročně ušetřilo, kdyby
se na celém světě používala
pouze úsporná svítidla?

1 000

čtverečních 
kilometrů 
solárně-termálních elektrá-
ren na Sahaře by stačilo 
k pokrytí světové poptávky
po energii?

300

účinnosti
dosahovaly tepelné 
elektrár ny v roce 
1900, zatímco dnes 
to může být až 47 %?

7%

energie
může ušetřit rekuperace
ener gie, která vzniká 
brz děním vozidel 
městské dopra vy?

20 %

tun
popílku denně dokážou 
zachytit moderní elektro-
statické filtry z exhalací
uhelných elektráren?

10

bude v roce 2030 podíl 
obno vitelných zdrojů 
na světovém energetickém
mixu?

17 %
dosahuje účinnost nejmo-
dernější turbíny na světě,
kterou Siemens instaloval 
v německém Irschingu?

60 %

N O V I N K Y



Z
více než 180stránkového pracovního
dokumentu Rámcové dohody OSN o kli-
matických změnách (NECCC), který
mělo vloni v prosinci v Kodani podepsat

192 států, zůstalo jen torzo. Přesněji tři strany
textu, ze kterých jednu navíc tvoří jen prázdné
tabulky, které se mají doplnit později. Rozpory
mezi jednotlivými státy a hospodářskými se sku-
peními jsou tak velké, že nebylo možné se na
ničem jiném dohodnout. Nakonec zmrzačenou
dohodu podepsalo pouze 28 států, ostatní ji vzaly
jen na vědomí.

Dusná atmosféra
Súdánský delegát a předseda seskupení roz vo-
 jových krajin G77 Lumumba Di-Aping označil
kodaňský klimatický summit za sebevra žed ný
pakt, který nás spálí, aby si pár zemí udrželo
nadvládu nad světem. Komentátoři předních
světových médií se shodli, že Súdán a některé
další rozvojové země jen vykonaly špinavou
práci za Čínu. Právě nejrychleji se rozvíjející
ekonomiku viní z toho, že kodaňský summit
ztroskotal. Ale nebyla to jen Čína. Své zájmy
prosazovaly i Jižní Afrika, Brazílie a Indie.

Rozvojové země požadovaly, aby se vytvořily
mezinárodní mechanismy pod patronátem
OSN nebo jiných institucí, které by se podílely
na stanovování emisních limitů a kontrolovaly
jejich dodržování. Washington to odmítl a na
jeho stranu se přidal i Peking, přestože si dlou -
há léta buduje image ochrance chudých. Vlastní
zájmy tentokrát převážily nad ochotou přesu -
nout část národních kompetencí na mezi ná rod -
ní instituce.
The Guardian napsal, že Čína zlikvidovala roz -
hovory a trvala na nepřijatelné dohodě, aby

Zůstaly pouze tři strany
USA a Čína odmítly, aby jejich národní emisní limity kontrolovaly
mezinárodní instituce. Hlavní měrou se tak přičinily o ztroskotání
kodaňského summitu. Evropa, Japonsko a malé rozvojové země
narazily na jejich neoblomnost.

Dlouho očekávaný klimatický summit 
v Kodani, na kterém se vloni v prosinci
setkali představitelé z celého světa, skon-
čil – a nikdo neumí přesně definovat jak.
Jedni hovoří o nové naději, druzí o fiasku.
V každém případě je víc než deset let
po Kjótském protokolu Kodaň tak trochu
zklamáním pro všechny. Horečka Země
roste a lidstvo jí nechce podat acylpyrin.

Obsah
Zůstaly pouze tři strany
Rozpory mezi účastníky konference byly tak obrovské, že se tito 
dokázali dohodnout pouze na torzu plánovaných opatření.  . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Kodaňský vlak nám ujíždí
Současné nárůsty emisí v atmosféře, globální teploty a úrovně 
hladiny oceánů už není možné vysvětlit jen vlivem přírodních sil.  . . . . . . . . . . .13

Stín aféry Climategate
Z ukradené e-mailové korespondence vlivných klimatologů plyne, 
že vědomě přizpůsobovali výsledky výzkumů tak, aby vyhovovaly 
jejich klimatologické doktríně.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Jak zelené jsou evropské metropole?
Nejekologičtějším hlavním městem Evropy je podle Green City Indexu 
dánská metropole Kodaň. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Jak budeme bydlet?
Interview: Doc. ing. arch. Ivan Vorel, CSc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
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Horečka modré 
planety se zvyšuje
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břemeno viny padlo na západní politiky. Podle
deníku to byla Čína, která požadovala, aby se
z dohody odstranila i konkrétní emisní mini ma
západních průmyslových států. Ty už před sum-
mitem avizovaly, že jsou do roku 2050 ochotné
snížit emise skleníkových plynů až o 80 procent.
Peking se sice navenek nepostavil proti sni žo vá -
ní emisí skleníkových plynů, ale systém tvrdých
emisních limitů byl pro něj nepřijatelný, přes to -
že spolu s Indií před summitem sliboval, že se
v Kodani zaváže snížit emise oxidu uhličitého
aspoň o čtvrtinu. Čína si uvědomuje, že udržení
jejího dynamického rozvoje se neobejde bez
spalování uhlí. Přechod na ekologičtější ener-
getické zdroje potrvá několik desítek let.
„Proč se nesmíme zmínit ani o snížení vlastních
emisí?” zuřila německá kancléřka Angela Mer-
kelová. Australský premiér Kevin Rudd byl tak
rozčílený, že třískl svým mikrofonem. Rozpory
mezi jednotlivými názorovými proudy se vy -

ostřovaly do takové míry, že vázla racionální
diskuse, která se chvílemi měnila na agresivní
osočování a urážení.

Vágní dohoda
Namísto zpřísněného Kjótského protokolu
Ko daň přinesla jen právně nezávazný rám-
cový dokument, na jehož základě budou jed-
notlivé státy po roce 2012 snižovat emise
skle níkových plynů podle vlastního rozhod-
nutí. Ani dva týdny nestačily na to, aby se svět
dohodl na limitech a jejich dodržování pod
patronátem OSN.
Bo ha té krajiny tvrdí, že se nic nevyřeší, dokud
giganti rozvojového světa, jako je Čína nebo
Indie, nezačnou dělat radikálnější kroky. Roz -
vojové země na druhé straně poukazují na to,
že zodpovědnost za většinu uhlíku nahroma -
dě ného v atmosféře od poloviny 19. století nese
bohatý svět, který zbohatl i na úkor životního

prostředí. Stejnou možnost teď odepírají roz vo-
 jovému světu.
Rozvinuté krajiny by proto podle nich měly nést
hlavní část nákladů potřebných na ozdravení
planety. Měly by sáhnout hlouběji do kapsy 
a poskytnout peníze chudým zemím, aby se
tyto dokázaly přizpůsobit klimatickým změ nám
a mohly hospodářsky růst bez zvyšování emisí.
Řeč je o sto miliardách eur ročně, které by od
roku 2020 měly bohaté země poskytovat roz -
vojovým státům.
V neposlední řadě se v Kodani hrálo i o to, jak
si země rozdělí přibližně bilion tun uhlíku,
který lidstvo ještě může vypustit do ovzduší,
než rtuť v teploměru stoupne na nebezpečnou
úroveň. Ještěže USA a Čína aspoň deklarativně
souhla si ly s tím, že je třeba prudce snížit emi -
se ško dli vých plynů, aby se zvyšování glo bál -
ní teploty udr že lo pod hranicí dvou stupňů
Celsia.

Rozpačitý začátek
Hlavy 192 států cestovaly do dánské metro-
pole zbytečně. I když jen zarytí optimisté
mohli před pokládat, že se jim podaří dosáh-
nout plnoho d notné dohody, očekávalo se, že
dojednají aspoň klíčové prvky efektivní doho -
dy a termín, kdy se změní do závazné smlouvy.
Generální tajemník OSN Ban Kimoon přesto
považuje kodaňskou dohodu za důležitý za-
čátek.
Následující kola rokování v Německu a Me xi ku
letos ukážou, zda nešlo jen o diplomatické pro -
 hlášení ke zbabrané příležitosti. Drastické škrty
uhlíkových emisí jsou nesmírně drahé. Stále
rázněji zaznívají hlasy, aby se upustilo od této
marné snahy. Svět by se měl zaměřit na to, aby
čisté zdroje energií byly lacinější než fosilní
paliva. A to je úkol pro firmy jako Siemens, kte ré
věnují environmentálním technologiím stále
větší pozornost. 

J
eden z autorů Kodaňské diagnózy, 
profesor Hans Joachim Schellnhuber, 
na summitu vyhlásil, že politici musí
pochopit tuto jednoduchou pravdu 

o globálním oteplování a riziku, které lidstvu
hrozí. Jejich prognózu podporují nové vě -
decké důkazy. Za posledních patnáct let se 
v důsledku rychlého tání grónských a antark-
tických ledovců zvýšila hladina moří o více
než pět centimetrů. Pokud by se vyplnila Ko-
daňská diagnóza, na sklonku tohoto století
by hladina moří byla o jeden až dva metry
výš.

Radikální alarmisté
Dalším alarmujícím faktem jsou emise oxidu
uhličitého v atmosféře, které jsou bez pro střed-
ní příčinou globálního růstu teploty. V prů bě hu
posledních 25 let rostly teploty rych lostí 0,19
stupně za desetiletí. Jak ukázala analýza bub -
linek vzduchu ve starém ledu, objem uhlíku
v ovzduší od roku 1880 vzrostl o 37 procent,
což je nejvíc za posledních 650 tisíc let. Návrat
k množstvím z doby před průmyslovou revo -

lucí může trvat desítky, možná spíše však 
až stovky roků.
Skupina klimatologů podepsaných pod 
Kodaňskou diagnózou tvrdí, že globální

oteplování postupuje mnohem rychleji 
a může mít horší následky, jak uvádí nejpe-
simističtější varianta ze závěrečné zprávy
Mezivládního panelu pro klimatické změny
IPCC z roku 2007. Ta počítá s nárůstem
mořské hladiny o 60 centimetrů, přičemž
připouští, že to může být třeba jen 18 cen-
timetrů. Radikální alarmisté to vysvětlují 
tím, že starší modely nebraly do úvahy mož -
né zrychlení tání grónských a antarktic kých
ledovců.
V letech 2000 až 2008 Grónsko ztratilo půl
druhého tisíce kubických kilometrů ledu, 
což se na zvýšení hladiny oceánů podílelo
celou šestinou. Plocha tání mořského ledu 
v Arkti dě byla v posledních třech letech o 40
procent vyšší než průměr předpovědí klimatic -
kých modelů ze čtvrté hodnoticí zprávy IPCC.
Jsme svědky extrémních projevů počasí, kte -
ré zasahují i donedávna klidné oblasti.

Kodaňský vlak
nám ujíždí
Bez výrazných opatření by do roku 2100 mohla stoupnout
globální teplota na Zemi o sedm stupňů Celsia. Vyplývá to
ze speciální vědecké zprávy s názvem Kodaňská diagnóza,
kterou pro summit připravilo 26 renomovaných vědců.

Plenární zasedání: Dva týdny rokovali v dánské metropoli představitelé 192 států 
z celého světa.

Neoblomní politici: Přes protesty veřejnosti se světoví lídři nedokázali dohodnout na závazných opatřeních v boji 
s globálním oteplováním.

Stín aféry Climategate
Kodaňský klimatický summit pošpinila
aféra Climategate. I když se delegáti na
začátku konference dohodli, že jí nebudou
zabývat, únik e-mailové korespondence
předních klimatologů vrhl stín na dosa-
vadní vědecké výzkumy.

Co se vlastně stalo? Pár dní před kodaňským
summitem hackeři zveřejnili 1 072 e-mailů,
které získali nabouráním se do serverů
Ústavu výzkumu klimatu CRU působícího
na University of East Anglia. To je nejdůle-
žitější vědecké pracoviště zaobírající se
agendou klimatických změn a globálního
oteplování.
Z e-mailové korespondence sahající až do roku
1996 vyplývá, že nejvlivnější klimatologové
Phil Jones a Michael Mann, kteří formují
názory Mezivládního panelu pro klimatické
změny IPCC, přizpůsobovali výsledky tak,
aby vyhovovaly jejich klimatologické doktrí -
ně. Odpůrci jim vyčítají, že zamlčeli pokles
globální teploty za posledních dvanáct let.
Poznatky, které nepodporovaly jejich teorie,
překrucovali. Své oponenty nazývali idioty
a nulami.
A nezůstalo jen u těchto obvinění. Klimatičtí
poplacháři, jak je nazývá posměšně druhá
strana barikády, jsou v e-mailech nabádáni
k tomu, aby svým oponentům neposkytovali
základní data z výzkumů pro nezávislou ana-
 lýzu. Údajně vytvořili skrytý kartel, který
vědcům s odlišným názorem neumožňoval
publikovat ve vědeckém tisku. Zneužili na
to svůj vliv a proces posuzování vědeckých
článků. Časopisům, které uveřejnily jiné
názory, hrozili bojkotem.
Aféra Climategate vnesla pochybnosti do
úsilí mezinárodního společenství v boji
proti klimatickým změnám a vložila argu-
menty do rukou jeho odpůrců. Nic to však
nemění na tom, že teorie globálního oteplo  -
vání je doložitelná objektivními vědeckými
fakty.
Celou věc komplikují případy, kdy se kli-
ma  tologové ve svých předpovědích sku-
tečně mýlili a pod tíhou nových důkazů
museli své prognózy reditovat. To je ve
vědě normální, ale ve světle odhalené 
e-mailové korespondence nabývá tato sku-
 tečnost od liš né dimenze. Klimatoskeptici
poukazují na revize tání himálajských le-
dovců nebo utápění indických ostrovů
Ma ledivy, Tuvalu a Vanuatu. V každém pří-
padě je jakékoli přibarvování reality, ať už
do černých nebo růžových odstínů, velmi
nebezpečné.

Kodaňská diagnóza: Profesor Hans Joachim Schellnhu-
ber představil na summitu nejnovější výsledky výzkumů
globálního oteplování, ke kterému dospělo 26 renomo-
vaných vědců.

Vývoj globální teploty

Zdroj: IPCCZdroj: National Snow and Ice Data Center

Tání grónských ledovců
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– množství emi sí, spotřebě energie, energetické
efektiv nosti budov, využívání veřejné dopravy,
kvalitě vody, zacházení s odpadem, kvalitě vzdu -

chu a přístu pu samospráv k ekologickým opa tře-
ním. Všech osm kategorií mělo v součtu stej nou
váhu.

Kodaňské zlato
Nejekologičtějším hlavním městem Evropy je
podle indexu dánská metropole Kodaň se skóre
87,31 bodu ze stovky možných. Na dalších
dvou „medailových” místech se umístila skan-
dinávská města Stockholm a Oslo. Nejhůře je
na tom Kyjev s 32,33 bodu. „Už roky bojujeme
o to, abychom byli městem šetrným k životní-
mu prostředí. V roce 2025 chceme být dokonce
prvním hlavním městem na světě s neutrální mi
emisemi oxidu uhli či tého,“ citoval kodaňskou
primátorku Ritt Bjerregaardovou německý de -
ník Süddeutsche Zeitung.
Skoro všechny budovy dánské metropole jsou
napojené na systémy dálkového vytápění,

takže kodaňské domy spotřebují v průměru
nejméně energie ze sledovaných měst. Skoro
čtvrtinu spotřeby elektřiny Kodaň pokrývá vě -

trnou energií. V oblasti energetické efektiv -
nos ti budov však patří prvenství Stockholmu
a Berlínu. V kategoriích emisí oxidu uhliči té -
ho a spotřeby energie zvítězilo Oslo. Amster-
dam získal nejvíc bodů za hospodaření s vo dou
a likvidaci odpadů. Nejčistější vzduch dýchají
obyvatelé litevského Vilniusu a nejlepší ekolo -
gickou politiku uplatňují shodně Brusel, Kodaň,
Helsinky a Stockholm.
Nejekologičtější dopravu má švédská metropole,
kde cestuje do zaměstnání na kole nebo pěšky
až 68 procent obyvatel. Další čtvrtina používá
hromadnou dopravu a vlastním vozidlem jezdí
do práce jen sedm procent obyvatel Stockhol -
mu. Už od roku 1989 využívá švédské hlavní
město pro pohon vozidel městské hromadné
dopravy etanol. Mýtné, které se od roku 2007
vybírá při vjezdu do centra, zredukovalo počet
aut o pětinu.

Záběry z vesmírných satelitů zase ukazují,
jak vysychají jezera a mizejí obrovské lesní
plochy, ať už v důsledku činnosti člověka
nebo vlivem počasí.

Může za to lidstvo?
Teploty klesají a rostou po tisíciletích. Má to
na svědomí aktivita slunečního záření v rámci
opakujících se 11letých cyklů, sopečná čin-
nost či střídání chladných a teplých větrných
fází jevů La Niňa a El Niňo. Mnoho vědců však
upo zorňuje, že současné nárůsty emisí v at-
mosféře, globální teploty a úrovně hladiny
moří už není možné vysvětlit pouze vlivem
přírodních sil. Z kodaňské diagnózy vyplývá,
že pokud se lidé chtějí vyhnout problémům 
z narušení klimatu, měli by do pěti let výrazně
snížit množství emisí vypouštěných do ovzdu -
ší. „Růst teplot o tři až čtyři stupně by vedl 
k vysušení kontinentů a k přeměně zemědělské

půdy v poušť. Vyhynula by polovina přírod-
ních druhů, nepočitatelné miliony lidí by
ztratily místo pro život, celé národy by se
utopily v mořích,“ píše se ve společném re -
dakčním komentáři, který vloni 7. prosince, 
v den začátku kodaňského klimatického
summitu, zveřejnilo 56 novin z celého světa.
Zásadní změna musí přijít rychle, upozor -
ňuje Kodaňská diagnóza.
Pokud se má ome zit globální oteplování na
maximálně dva stupně nad úroveň před prů -
myslovou revo lucí, musí celosvětově emise
vrcholit mezi roky 2015 a 2020 a pak rychle
začít klesat. Aby se podnebí stabilizovalo,
průměrné roční emise na osobu budou muset
do roku 2050 klesnout hluboko pod jednu
tunu. To by bylo o 80 až 95 procent méně,
než vy produkoval obyvatel rozvinuté země 
v roce 2000. 

D
rasticky škrtat emise skleníkových ply -
nů je velmi nákladné. To už uká zala
snaha při naplňování závěrů Kjótské-
ho protokolu z roku 1997, který ani

zdaleka nenaplnil hlavní cíl – snížit do roku
2012 emise oxidu uhličitého o 5,2 pro centa 

v porovnání s rokem 1990. I proto, že některé
státy se k dohodě nepřidaly. Byly mezi nimi i USA,
které patří k největším znečišťovatelům planety.

Hledání třetí cesty
Jedním z hlavních argumentů administrativy
předchozího amerického prezidenta George
Bushe bylo, že splnění Kjótského protokolu by
bylo dražší než případné důsledky globálního
oteplování. Stejné důvody jsou slyšet i teď, když
se připravuje podstatně přísnější dohoda. Bez
ohledu na to, k jakému konsenzu svět nakonec
dospěje, stále více se začíná mluvit i o třetí cestě,
která je kombinací ekonomicky únosných eko-
logických opatření a zavádění čistých zdrojů
energií, lacinějších než fosilní paliva.
To je parketa pro výzkumné ústavy a techno-
logické firmy, aby světu taková řešení nabídly.
Například Siemens každým rokem zvyšuje

podíl environmentálních technologií na svých
celkových tržbách. Jednou z dominantních ob-
lastí, kde nacházejí uplatnění nové přístupy,
jsou městské aglomerace. To je i jeden z hlav ních
důvodů, proč Siemens stojí za sestavením že-
bříčku nejekologičtějších měst Evropy.

Osm kategorií
Proč právě městské aglomerace? Ve městech
sice žije jen víc než polovina světové populace,
ale produkuje až 80 procent emisí sklení ko vých
plynů. Navíc růst urbanizace může mít nega-
tivní důsledky pro všechno – od využitelné
zemědělské půdy a posledních zelených ploch
až po pitnou vodu a likvidaci odpadu.
En vironmentální výkonnost měst se liší, ale
postupně se začínají projevovat některé po vzbu-
divé trendy. Z třiceti měst zařazených do studie,
ve kterých žije 75 milionů lidí, skoro všechny
měly nižší emise oxidu uhličitého na obyva tele,
než je celkový průměr evropské sedmadva cít ky,
dosahující 8,46 tuny.
European Green City Index hodnotí přístup
měst k managementu životního prostředí 
v osmi kategoriích založených na třiceti indi-
viduálních, veřejně dostupných ukazatelích 

Jak zelené jsou 
evropské metropole?
Na otázku v titulku se snaží odpovědět European Green City
Index, který pro Siemens vypracoval Economist Intelligence
Unit. Žebříček, ve kterém figurují Praha i Bratislava, představili
na světovém klimatickém summitu v Kodani.

Climategate: Prozrazení e-mailové korespondence před-
ních klimatologů se stalo vděčným tématem i pro kari-
katuristy.

Stockholm: Skoro 68 procent obyvatel švédské metropole dojíždí do zaměstnání na kole nebo chodí pěšky.

Berlín: Hlavní město Německa si polepšilo díky energetické efektivnosti a překonalo takové metropole, jakými jsou
Paříž a Londýn.

Vilnius: Obyvatelé půlmilionového hlavního města Litvy dýchají nejčistší vzduch ze všech evropských metropolí.
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Přispívání ke globálnímu oteplování… hysterie.

Výzva pro Prahu
Na čtvrté příčce žebříčku se umístila Vídeň
následovaná Amsterdamem, Curychem a Hel-
sinkami. Berlín je osmý před Bruselem, Paří ží,
Londýnem, Madridem, Vilniusem a Římem.
Hlavní město naší republiky se umístilo až na
24. místě, čtyři příčky za Bratislavou – ale 
s dost propastným bodovým rozdílem oproti
slovenské metropoli. Možná je to dáno na-
prosto odlišnou charakteristikou obou měst,
kdy Bratislava je umístěna v podstatě na ro-
vině rozvinuté kolem Dunaje, zatímco Praha
leží v kotlině, odkud se dost těžko rozptylu je
CO2 v případě inverze. O to ale nejde. 
Bra tislava je ekologická zejména díky dopra-
vě. Aby ne, když se tu provozuje několik linek
trolejbusové dopravy, od které se Praha již
před lety odklonila a vrhla se na autobusy.
I když nově zavedená linka 292, která jezdí
na Malé Straně k Nemocnici pod Petřínem,
využívá nízkopodlažní elektrobus, je to stále
málo. Pražané se zkrátka nemohou odtrh nout
od svých aut. „Ačkoli má Praha jeden z nej -
kvalitnějších systémů městské hromadné do-
pravy a velká část obyvatel ho také využí vá, je
zde protipól, který nám to kazí. Automobilová
doprava spolu se špatnými roz pty lovými pod-
mínkami pražské kotliny k lepšímu výsledku
nepřispívá,“ vysvětluje bývalý radní pro život -
ní prostředí Petr Štěpánek.
Jiný názor na věc má Michal Křivohlávek ze
sdružení AutoMat: „Zelenání Prahy se odklá dá.
Praha není na přímé cestě ke zlepšení pro-
středí. Narůstající automobilismus se neset-
kal s legislativní regulací, naopak, jdou na něj
peníze z městského rozpočtu. Jen zlomek z to -
ho jde na dopravu veřejnou. Stačí se podívat
na magistrálu, kde desítky tisíc lidí trpí nad-
měrným znečištěním a hlukem. Ti lidé prošli
všechny české soudy, dotlačili svou věc až ke
štrasburskému soudu, kde jim bylo dáno za
pravdu. A myslíte si, že se něco děje?“
Praha se umístila do desátého místa pouze
v jednom z hodnoticích kritérií: a to kupodi vu
v hospodaření s vodou, kde skončila celkově
desátá. „To je dobrý výsledek. Praha má svou
čističku odpadních vod již od roku 1906,“
komentoval výsledky Štěpánek. 
Magistrát tvrdí, že v budoucnu se Praha do sta-
ne na žebříčku podstatně výše. „Pro tento
index jsou zpracovávána data několik let stará.
Situace se nyní dramaticky mění, obměňuje
se vozový park, zateplují se budovy, aby ne-
 docházelo k únikům tepla a snížila se tak
spotřeba energie,“ doplňuje Štěpánek. Neli-
chotivé umístění našeho hlavního města se
tak v příštích letech může zlepšit. Výsledky
aktuálního průzkumu jsou totiž nejen zrcad-
lem, ale především výzvou.



Na úvod bychom asi měli vysvětlit pojem
urbanizace...
Urbanizace je trend soustřeďování obyvatel do
měst, probíhající už od konce 19. století. Začal
pomalu, ovšem postupně se zrychloval. Na pří -
klad takové Mexiko City – ani nevím, kolik milio-
nů lidí tam žije, ale zůstává po nich prázdný
venkov. Hovoří se o tom jako o urbanizační
tendenci, která pořád probíhá. Také se však
objevuje opačný trend, jemuž říkáme suburba-
nizace a znamená poměrně nekoordinované
rozptylování lidí z měst do okolí. 

Suburbanizace se týká asi hlavně vy spě -
lých zemí. Jak jsou na tom třeba ve Spoje ných
státech? A změnilo se něco s příchodem
realitní krize?
Samozřejmě, nemohu to globalizovat, ale hlav -
ní témata, o kterých se mluví na konferencích
a v literatuře, jsou taková, že jde o živelný plošný
růst, stálé rozrůstání. Vše souvisí se vším – i s rea-
litní krizí. Ideálem a sociálním cílem je situace,
kdy každý chudý bude mít svůj majetek. U nás
se bydlí na sídlištích. V Americe je sice mají
místy taky, ale i u sociálně nejslabších skupin
by tam každý měl mít svůj domek. Z čehož
plyne ob rov ská, ovšem poměrně dobře řízená
urbanizace, to znamená rozlévání měst do
obrovských ploch s nízkopodlažní rodinnou
zástavbou. 

Plošná urbanizace asi přináší dost velký
tlak na krajinu, kde se takto staví.
Z hlediska urbanizace je to nelidské, dokonce
i škodlivé. Nároky na zabíranou zemědělskou

půdu jsou obrovské, stejně tak na inženýrské
sítě. Jistě, Amerika má ohromné územní dimen-
ze, ne jako v Čechách, kde končí jedna vesnice
a hned začíná druhá. Tam je kam se rozlézat, ale
odborníci – politici asi třeba ne – cítí, že tudy se
jít nemá. A pokud se podobné trendy objevují
v Evropě nebo u nás, tak jde o přebírání těch
nesprávných trendů. 

Jak se suburbanizace projeví v dopravní
obslužnosti a stavbě komunikací?
Za prvé jejich stavba spotřebovává půdu. Pak
je tu problém dopravy lidí. A navíc musí komu-

nikace někdo udržovat, což přináší obrovské
náklady pro obec. Pro spoustu obyvatel sateli t-
ních měst to znamená, že tam, kde není dopra va,
musí matka vozit děti do školy. Protože pěšky
to nejde. To vše jsou obrovské nároky na spo -
třebu energie a ekonomické nároky, které vy -
tvářejí z toho systému osídlení velice špatný
příklad. Tak, jak se to dělá u nás, tak by se to
dělat nemělo.

Neříkejte mi ale, že to je tak všude v Evropě. 
Jak kde. Například v Německu, kde jsem ně ko-
 lik let žil, jsme bydleli v malém městečku, které
bylo obýváno stálými obyvateli, ne pouze víken-
dovými výletníky. Žilo a všechny vesničky ko lem
také. Skoro všichni rychlodráhou dojíždějí do
Frankfurtu. Jezdí každou půl hodinu, takže kaž-

dý přijede autem k nádraží a pak jede rychlo-
dráhou do města. To je dobrý model.

Dobře, ale je možné, aby podobný systém
fungoval i u nás?
Je. Vezměme si příklad, že se přestaví nějaká
obec u Prahy s třeba 250 obyvateli. Využijí se
stávající objekty ve špatném stavu a renovují se.
Lidé, kteří mají šestitisícové parcely, je rozdělí
na menší. Samozřejmě vše musí mít územní
plán a nějakou koncepci. Zahustí se zástavba
a vznikne tam třeba i nová skupina deseti pat-
nácti objektů, takže v hypotetické obci přibude

třeba k padesáti obyvatelům dalších sto. Což je
úměrné, a stále to bude vypadat jako vesnice.
A dokonce bude stačit i současná školka a sa mo-
obsluha bude mít větší obrat.

To je ideál. V čem tedy vězí problém?
Podívejte, problém nastane, když budeme mít
stejnou vesnici s 250 lidmi, a vedle toho se při-
dělá satelitní komplex s dvěma tisíci obyvateli.
Jeho obyvatelé už nebudou bydlet v původní
vesnici, ale v novém komplexu a stará vesnice
bude atrakcí. Budou do ní jezdit s dětmi s ko čár-
ky, ale nakupovat budou jinde. Takže budou
jezdit do Teska na okraj Prahy a soužití s cha -
rakterem vesnice bude naprosto špatné. Tím
vzniká obrovsky nesourodé prostředí, což při -
náší problémy.
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Obrovské nároky na spotřebu energie a ekonomické nároky vytvářejí 
ze systému satelitních měst velice špatný příklad.

Docent Ivan Vorel je vedoucí katedry urbanismu a územního plánování Českého vysokého
učení technického v Praze. I krajinu vnímá ve zvýšené míře z hlediska architektonického.
Uvítali jsme možnost popovídat si s ním o trendech, které se vážou k době, ve které žijeme.
Tedy především o tom, jak a kam se budou stěhovat lidé, o tendencích v dnešním bydlení,
o spojení bydlení a zachování krajinného rázu a samozřejmě také o ekologii. 

Jak budeme bydlet? AUTOR: MILAN LOUCKÝ
FOTO: AUTOR
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Jaké jsou vlastně trendy bydlení?
Vidím ten trend tak, že plošný růst se u nás po-
stupně zastaví, protože lidé, co bydlí ve vel kých
satelitních komplexech, mají problémy už dnes.
Matky nemají kam vozit děti do školky, zjišťují,
že ráno s nimi musejí jet do Prahy do školy, po
cestě se stavit ve školce, nakoupit v hypermar-
 ketu, protože v místě, kde bydlí, není co koupit.

Zastavit se v kadeřnictví, když vše stihne, tak
i doma a pak opět do školky, do školy a zpět.
Manžel přijede v sedm večer, protože vydělává
na to, že postavil nový barák, nebo si ještě sko čí
někam na volejbal, a žena je tam celý den sama.
Zelená vdova. A ještě jezdí s kočárkem po ne -
vábných ulicích, které jsou vytvořeny jinak, než
se vytvářely skupiny ve dvacátých letech v za -
hraničních městech.

A developeři tohle nevidí?
Mnohdy si říkám, proč se na nás neobrátili, my
bychom jim to nakreslili mnohem hezčí. A útul-
nější. A oni říkají, nedělejte si starosti, všechno
máme prodané, i tu trojúhelníkovou parcelu.
Evidentně je něco špatně. V Německu jsem pra-
coval na projektové praxi, kdy jsme předělávali
bohatým lidem domy. Ti si postavili v šede sá tých

letech montované domy, protože byli ještě chu dí.
A dnes říkají, já potřebuju ten barák odstranit
a postavit vilu. Mně už to nestačí.

Myslíte, že se stejný trend prosadí i u nás?
Bezpochyby. Lidem bydlení v satelitech také
jednou stačit nebude a půjdou pryč. Čili já jsem
přesvědčen, že trend satelitních měst postup ně

ustoupí, že se bude zpomalovat. Pryč půjdou
nekvalitní soubory, půjde se cestou kvality.
Třeba se stane, že nějaká skupina skoupí stat ky
okolo návsi a přestaví je na luxusní bydlení,
které ale zachová charakter vesnice. 

A co město, jaké má šance? 
Živelný rozvoj města samozřejmě možný je,
protože je hnán ekonomickým rozvojem. A in-
vesticemi, investoři hledají konjunkturální
možnosti, jak investování zrychlit ziskem.
Stejně jako u dneska tak populárních fotovol taic -
kých elektráren i při investování do satelitních
měst jde o lidi, kteří nemají představu o fungo-
vání oboru. Tedy že by se starali o obyvatele,
jak se jim tam bude bydlet, že by ještě inves to-
 vali do nějaké vybavenosti. Spíš prostě projekt
prodají a získají hotovost. 

Bavíme se tedy o živelném neřízeném
rozvoji města. Dá se mu zabránit?
Živelnost tady je a bude. V Praze se to tlačí for-
mou suburbanizace do vesnic jen proto, že tam
neplatí přísný územní plán hlavního města Pra hy.
Proto se všichni nacpali do Průhonic – ne proto,
že jsou značkou, ale proto, že kupodivu ne patří
pod Prahu. Že jde o vlastní samostatnou obec,
která má svůj – pro developery mnohem vstříc-
nější – územní plán. A projednávat něco v praž-
ském územním plánu, v takzvaném „velkém“
zastupitelstvu, které jej schvaluje, to je proces
na šest let. V něm se uplatňuje spousta vlivů,
ale velice silné jsou tlaky z hlediska ochrany
půdního fondu, životního prostředí, krajiny,
živočichů. 

Jinými slovy se podle vás ve velkých měs-
tech bere ekologie v potaz? Někdy to vypa -
dá, že spíše ne.
Ale ano, máme spoustu nástrojů, například
konference o ochraně krajinného rázu, což je
nástroj ochrany krajiny, velice nepříjemný pro
investory. A takových je spousta, jsou chrá ně ná
území, druhová ochrana, s tím se setkávám jako
urbanista. Pokud se na území nachází nějaká
chráněná bylina a investor ho koupí v dobré víře,
že tam bude stavět, tak on tam stavět může – ale
jen na části. Protože, i když vlastní pozemek,
nemůže ty byliny odstranit. Nástrojů na och ra nu
prostředí je spousta.

Takže ochrana přírody a stavba měst mo -
hou být v souladu?
Ano, skutečně se v praxi ukazuje, při plánování
výstavby, při tvorbě plánů a humanistických
koncepcí, jsou největší omezení ze strany och ra-
ny přírody. A zákon o ochraně přírody a krajiny,
který byl přijat v roce 1992, je velmi propraco-
vaný. Bylo mnoho snah ho zhavarovat, ale ne -
podařilo se to. Vždy se to ustálo a my, co s ním
pracujeme a co jej známe, si říkáme, že dnes
by neprošel. Protože obsahuje tolik omezení,
z našeho hlediska rozumných. Investoři a lidé
upřednostňující liberální vývoj by ta omezení
odstranili nejraději všechna. 

Můžete nějak ovlivnit vývoj krajiny po
ekologické stránce?
Záleží na tom, v jakých polohách daný komplex
vzniká, jestli je obytný nebo výrobní či komerční.
Uvedu příklad: máme problém u Průhonického
parku, který je likvidován nebo spíše těžce po-
stižen tím, že se do něj z okolních obydlí chodí
lidé rekreovat. 

Takže je přetížený? 
Jistě, a v zimě, když napadne sníh, všichni vy-
nesou běžky a jdou běhat do parku. A přitom
pod sněhem jsou nové výsadby, stromky, keříky.
Čili tam jsou strašné ekologické škody způso -
bené tlakem obyvatel. A tak dále. Navíc kvůli
neexistenci dopravní obslužnosti vznikají exha-
lace v důsledku pohybu vozidel se studeným
motorem a nezahřátým katalyzátorem – tedy
emise.

Jak si představujete město budoucnosti?
Myslím si, že dřív se víc uvažovalo o stavbě no-
vých měst, ještě když jsem studoval v šede sá tých
letech. Dnes už samozřejmě trendy takové 
nej sou, možnosti výstavby na zelené louce jsou
v podstatě nemožné. Jedna věc je, že nová vý -
stavba na nových plochách bude omezená, spíš
se budou používat nevyužité plochy. To je trend
v moderním městě budoucnosti. 

Co rostoucí nároky měst na spotřebu ener-
gie? Říká se, že spotřeba energie vzrostla
za posledních 50 let na trojnásobek.
Tím se už dostáváme k dalšímu trendu. Bude se
směřovat k malé spotřebě energie nejen u objek-
t ů samotných, jako jsou nízkoenergetické a pa siv -
ní domy a využívání speciálních technologií 
a materiálů. I vytvoření specifického prostředí
už nebude tak hýřivé, jak jsme byli zvyklí, třeba
že jsme chodili bosí po teplé podlaze. Takže
nejen nízkoenergetické domy, ale i urbanistické
nízkoenergetické systémy. V Holandsku existují
soubory, kde lidé mají větrné elektrárny jako
součást obytného komplexu. Mají díky tomu
slevu na elektřině, takže na ně koukají s radostí.

Říkají, hele, točí se, zase něco vydě lá me. A až
přijde roční vyúčtování, tak jim srazí třeba 30 %
z ceny elektřiny. Což je velmi dobrý stimul. 

A co pocítíme v každodenním životě?
Například doprava. Posílí se vliv městské hro-
madné dopravy, která bude kvalitní, budou

systémy urbanistické struktury, které budou
počítat s možností pěší chůze. Cyklistická do-
prava není možná všude, v Praze je obtížná, ale
někde je rovina. I podmínky pro cyklistiku se
poslední dobou zlepšují, tím myslím třeba ko-
 ridory pro cyklisty. Změnit se musí i naše
mentalita. Třeba firem, které mají dva nebo

pět zaměstnanců, je spous ta. Všude máte inter-
 net a spousta drobných firmi ček může fungovat
ve vesnickém baráku. Když jsem byl v Německu,
skamarádil jsem se s jed ním člověkem a ten
mě pozval k sobě. Jel jsem přes lesy a našel
jeho domek, kde venku běhali psi, a on mě
vzal do své pracovny v podkroví normálního

vesnického domku. Ptal jsem se, jestli tam pra -
cuje, a on říkal: „Mám ve Frankfur tu kancelář
s padesáti lidmi, kteří mi zavolají, když mám
mít třeba jednání. Mám tam vše – ser vis, zajiš-
těné parkování, ale jinak pra cuju tady.“ I ta kový
systém může fungovat i na vesnici, a ne vím,
proč by neměl fungovat i u nás. 

V budoucnu půjdou pryč nekvalitní soubory, v bydlení se půjde 
cestou kvality.

V městě budoucnosti najdeme nejen nízkoenergetické domy, 
ale celé urbanistické nízkoenergetické systémy.



T
akovými referencemi se může po chlu-
bit jen nemnoho z našich firem. Ta jem-
 ství úspěchu? Více než sedmnáctiletá
tradice navazující na renomé česko slo -

venského leteckého průmyslu, technické schop-

 nosti tamních vývojářů, kteří mají silného po-
 moc níka: výkonný software, umožňující
výrazně urychlit konstrukční a vývojové práce
a provádět i náročné simulace nezbytné pro
prověřování řešení v tomto oboru. 

Počítače provázejí nový stroj od počátku v kaž dé
fázi výrobního procesu a bez jejich pomoci by
moderní letadlo nevzniklo. Pomáhají při prv ních
krocích: kalkulaci a simulaci předpokládané
poptávky po určitém typu či kategorii strojů 

v budoucnu, výběru vhodných subdodavatelů
i ceny, jakou jsou zákazníci ochotni zaplatit. To
jsou hlavní faktory určující rozhodnutí o vývoji
a výrobě, které se plánují v horizontu několika
let. Vývoj samotného letadla s využitím moder-

ních softwarových nástrojů trvá pět až šest let. 
Objednávky se shromažďují dopředu a výroba
se startuje, až když jsou nashromážděny zakáz-
ky na dostatečný počet strojů, aby dokázaly za pla-
tit jejich výrobu (a vývoj). Rozhodnutí o vývoji

nového typu však musí padnout daleko dříve,
aby jej bylo možné prezentovat potenciálním
zákazníkům. Mezitím se dolaďují konstrukč ní
prvky, testují materiály, provádí výběr vhodné
pohonné jednotky, potřebné avioniky pro vyba-
vení letounu apod.
Vývojářský software hraje při výrobě letadel a au-
tomobilů důležitou roli. Umožňuje operativně
měnit konstrukční parametry a hned ukázat do -
sažený výsledek. To znamená, jaký vliv budou
mít provedené změny na vlastnosti stroje. Tato
data lze z počítače poslat přímo do výrobní linky
a výrobní stroje jsou naprogramovány auto-
maticky, bez rizika, že se tam dostane chybný
údaj při jejich přenosu.
S pomocí počítačů výrobce navrhne optimální
tvar draku, tzn. celé konstrukce letadla, aby
kromě aerodynamických parametrů co nej lé pe
vyhovoval zamýšlenému použití. Výrobci leta del
spolupracují s externími specialisty z řad nezá -
vislých specializovaných firem, výzkumných
a zkušebních ústavů či univerzit. Vývoj spor tov -
ního letounu nové generace VUT 100 Cobra je
společným dílem firmy Evektor a VUT Brno.
Jako první přijdou na řadu modely v počíta čo vé
podobě i fyzické, ve zmenšeném měřítku. Ty se
používají pro testování vlastností stroje v aero-
 dynamickém tunelu pro ověření aerodynamic -
kých charakteristik. Poté, co jsou na modelech
získány a ověřeny hlavní parametry, následuje
výroba prototypů pro fyzické testování (v rámci
urychlení vývojových prací běží souběžně se
simulacemi na počítačích – že čas jsou peníze,
platí i zde). Hotový prototyp je stroj, se kterým
lze uskutečnit první vzlet a zkušební lety ne zbyt-
né pro provozní testy a certifikaci. Ta je pro letec -
kou výrobu rozhodující a určuje, na které trhy
se novinka bude moci dostat.
Při výrobě letadel se uplatňují moderní mate riá -
ly, které dávají strojům nové možnosti, o nichž
se konstruktérům dříve ani nesnilo. Například
při výrobě trupu jsou to lehké a pevné kompo zi -
ty, kombinované materiály vyztužené skelnými
či uhlíkovými vlákny, díky nimž má stroj výraz ně
nižší hmotnost než jeho předchůdci, ale i vy so -
kou odolnost vůči vlivům prostředí (zejména
korozi), které kvůli narušení struktury materiá lu
byly v pozadí mnoha leteckých nehod. Umožňují
také důležitou věc: dočasné deformace, k nimž
dochází v různých fázích letu, kdy jsou různé
části stroje vystaveny různému namáhání.
Pokud vše probíhá dobře, může začít vlastní vý -
roba. Výroba menších a sportovních letadel je
komornější, v podstatě kusová záležitost (obvyk-
le se pracuje v řádech desítek, maximálně stovek
kusů za rok). Každý stroj se vyrábí a montuje
individuálně, nezřídka na zakázku pro kon krét-
ního zákazníka, kterému je dle jeho požadavků
přizpůsobeno i vybavení – lze tedy doplnit či
přizpůsobit řadu individuálních prvků. 

Jméno Evektor asi běžnému člověku mnoho neřekne, mezi profesionály z leteckého průmyslu 
i v zahraničí je však název firmy z moravských Kunovic pojmem. Většina produkce tohoto předního
evropského výrobce lehkých sportovních letadel míří na export do evropských zemí i za oceán.
Značnou oblibu si elegantní stroje z Moravy získaly v Německu a v USA, kde 
si je oblíbili nejen amatérští letci, ale hlavně letecké školy pro výcvik pilotů.

AUTOR: JOSEF VALIŠKA
FOTO: EVEKTOR-AEROTECHNIK

Software, který dává křídla

V roce 1991 byla v Kunovicích založena firma Evektor pracující v oblasti vývoje pro letecký,
automobilový a spotřební průmysl. Zaměřila se na špičku v průmyslovém spektru. Jedním 
z prvních projektů bylo malé turbovrtulové letadlo Ae270 Ibis pro Aero Vodochody. V roce 1996
Evektor koupila společnost Aerotechnik CZ a s názvem Evektor-Aerotechnik vstoupila do oblasti
výroby letadel. Prvním projektem byl víceúčelový letoun Raven 257 pro belgickou firmu Wolfsberg
Aircraft NV. Dnes patří Evektor-Aerotechnik k předním evropským výrobcům ultralehkých a lehkých
letounů. Od roku 1996 aktivně spolupracuje se Škodou Auto.
Aktuální konstrukční portfolio tvoří letouny EuroStar, SportStar, nově vyvíjené stroje VUT100
Cobra (čtyřmístný sportovní letoun) a EV-55 Outback (dvoumotorový turbovrtulový letoun).
Lehké letouny řady Eurostar patří mezi nejúspěšnější ve svém segmentu (model SL byl nej pro-
dávanější sportovní dolnoplošník v Německu v roce 2008) a v provozu jich je nyní přes 800
ve více než 30 zemích světa.
Evektor je díky svému renomé a uznávaným výsledkům i aktivním účastníkem řady významných
výzkumných a vývojových projektů podporovaných Evropskou unií. Patří sem například CESAR
(Cost-Effective Small Aircraft), zaměřený na vlastní proces vývoje malého regionálního letounu
s cílem snížit vývojové náklady o 20 % a zkrátit čas potřebný k uvedení výrobku na trh z průměrných
šesti let na čtyři roky. Dalším je IMPERJA (Improving the Fatigue Performance of Riveted Joints
in Airframes), zabývající se zvýšením únavového života nýtových spojů a vedoucí ke zvýšení
životnosti letounu, menšímu počtu kontrol, a tím snížení provozních nákladů letounu, nebo
ENFICA-FC (Environmental Friendly Inter City Aircraft Powered by Fuel Cells), zaměřený na vývoj
letounu poháněného pomocí elektrické enegrie získávané z vodíku prostřednictvím palivových
článků.
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V
íce než polovina všech úmrtí v ČR jde
na vrub kardiovaskulárních one moc-
 ně ní, především ischemické choroby
srdeční či infarktu myokardu. Riziko

vzniku aterosklerotických změn v cévách při -
chází přitom plíživě a nepozorovaně – jedno -
duše proto, že pacienta nic nebolí. Viníkem je
totiž „škodlivý“ LDL cholesterol, lépe řečeno
jeho dlouhodobě zvýšená koncentrace v krvi.
Včasné odhalení rizika i nasazení vhodné léčby
proto záleží na biochemickém vyšetření krve
zaměřeném na metabolismus tuků.
Neméně důležitý je pro člověka i správný meta -
bolismus cukrů – a při jeho kontrole opět hraje
nezastupitelnou úlohu biochemie. Tzv. hladi na

glukózy v krvi sice během dne kolísá v závislos ti
na příjmu potravy a tělesné aktivitě, jen výji meč-
ně a na krátký čas však u zdravých lidí překročí
normální rozsah. Jinak je tomu u diabetiků – kon-
 centrace glukózy v krevním séru u nich může
trvale dosahovat mnohem vyšších hodnot. Vý -
sledkem dlouhodobého působení je pak mj. opět
poškození cév vedoucí k často smrtelným ná sled-
 kům – srdečním onemocněním, selhání ledvin
a dalším. Proto zde musejí nastoupit moderní
technologie, které pacienty chrání. Nikdo nespo-
čítá, kolika milionům úmrtí či vážných kompli -
kací zabránil objev způsobu měření glykémie
– dnes natolik rutinní, že je diabetik může díky
kapesnímu přístroji absolvovat sám kdykoli.

V současné době je již možné vyhledávat v krvi
cíleně nepřeberné množství specifických pro-
ti  látek, hormonů a dalších bílkovin, které po-
mo  hou včas odhalit jasně definované typy
zhoub né ho bujení či funkční poruchy jedno tli -
vých orgánů. A to stále ještě není zdaleka všech -
no. „Biochemické vyšetření krve a moči, které
je naprosto běžnou součástí preventivních
prohlídek dospělé populace, pomáhá odhalit
nejen ‚neviditelné zabijáky‘ v podobě zvý še ných
hladin tuků, cholesterolu, kyseliny močové ne bo
glukózy v krvi, ale dokáže upozornit i na počí-
 na jí cí potíže s játry a ledvinami,“ vysvětluje
MUDr. Zdislava Vaníčková z Ústavu klinické
biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK

a VFN v Praze. „U nemocných se pak podílí vý-
razně na rychlém určení virové či bakteriální
příčiny zánětů, pomocí sledování hladin léků
pomáhá upravit léčbu antibiotiky, antidepresi vy
nebo antiepileptiky. Je zásadní při diagnostice
a monitorování léčby neplodnosti i při sledo vá ní
v průběhu těhotenství,“ dodává.

Trendy v klinické biochemii dneška
V biochemické diagnostice je podle MUDr. Va -
níč  kové dnes možné spatřit dva jen zdánlivě
pro   ti chůdné trendy: soustředění běžných i spe-
 ciali zovaných vyšetření do velkých centrálních
laboratoří, a naopak přiblížení akutních vy še -
tření přímo k lůžku pacienta i dostupnost testů
i v domácím prostředí. Ať už jde o osob ní glu -
kometry či těhotenský test. Zároveň se výrazně
zrychluje komunikace s or dinujícími lékaři 
a zvyšuje bez pečnost pře no su citlivých dat.
„Současnými nejžhavějšími novinkami v ČR je
loňské zavedení plošného screeningu většího
počtu metabolických vad u novorozenců pár dnů

po porodu a stále se rozšiřující integro va  ný
způ sob zjišťování vrozených vývojových vad
v prv ním a druhém trimestru těhotenství ve
spo lu práci s gynekology provádějícími ultra-
zvu ko vé vyšetření plodu,“ říká Z. Vaníčková 
a vzápětí do dává: „Dalším podstatným trendem
je vyšetřování méně tradičních druhů biolo-
gic  kého materiálu – kromě krve a moči dnes
ana  lyzujeme čas tě ji také stolici, částečky ode  -
bra  ných tkání, pot nebo plyny ve vydecho va ném
vzdu chu.“
V krátkodobém výhledu je podle MUDr. Vaníč-
 kové pravděpodobné zavedení biochemické ho
screeningu karcinomu prostaty, stejně jako
zlep šení a větší popularizace již dobře fungu-
jícího vyhledávání nádorů tlustého střeva.
„Spíše hudbou budoucnosti je pak plošné
zavedení čipových technologií umožňujících
provedení velkého množství vyšetření – včet ně
genetických – z malého množství krve ne bo ji -
ného biologic kého materiálu. To je zatím limi-
 továno cenou,“ konstatuje doktorka Vaníč ková.

Za hranicí budoucnosti
Vraťme se ještě jednou k diagnostice onemoc ně -
ní srdce a cév, kterou jsme tento článek začínali.
Přežití pacienta s akutním infarktem myokardu
závisí především na co nejrychlejším opětovném
zprůchodnění cévy, která v důsledku zúžení
pře stala zásobovat část srdečního svalu krví 
a tím i životně nezbytným kyslíkem. Pro včas-
nou tera pii je však potřebná rychlá a přede-
vším přesná diagnostika. A zde může být háček.
Přestože pacient jeví všechny typické přízna -
ky infarktu – bolestí na hrudi počínaje a duš -
ností spojenou s úzkostí konče – nemusí být
výsledky získa né pomocí EKG a dalších vyše -
tření jednoznačné. Návod, jak postupovat dále,
může lékaři dát opět vyšetření krve, třeba test
Troponin-I-Ultra vyvinutý společností Sie -
mens.
Na vysvětlenou – troponin je bílkovina typická
pro buňky srdečního svalu. Pokud začnou v dů   sled-
ku nedostatku kyslíku odumírat, tropo nin je
z nich vyplavován do krve. Jeho zvýšená kon  -
centrace v krevním séru je zjistitelná do tří
ho din od infarktu a vypovídá i o míře po ško -
zení srdeč ní ho svalu. Test, k němuž je po tře -
ba jen jediný odběr krve, dá nejen rychlou 
a přesnou od po věď na otázku po příčině pacien-
tových obtíží, ale je i mnohem rychlejší, k ne -
mocné mu še tr něj ší a také levnější než řada
dalších, na pří stro je i zdravotnický personál
náročných vy  še tře ní.
Moderní medicína ovšem v ideálním případě
směřuje k tomu nemoci nejen léčit, ale hlav -
ně jim předcházet. V oblasti kardiovasku lár -
ních onemocnění slibuje mimořádné vý sledky
na pří klad vyšetření krve na přítomnost tzv. 
B-typu natriuretického peptidu (BNP). Jedná
se o hor mon vylučovaný do levé nebo pravé
srdeční komory při srdeční nedostatečnosti
neboli srdeč ním selhání. Schopnost testu
od  halit onemocně ní u jinak zatím bezpřízna-
 ko vých pacientů potvrdila mj. studie pro ve-
dená v Univerzitní nemocnici v německém
Essenu. 

Stačí jen kapka, milý Watsone
Práce některých lékařů se mnohdy přibližuje spíše povolání detektiva. Jde o biochemiky,
kteří se snaží odhalit tajemství skrytá v naší krvi. Dvě základní vyšetření krve, sedimentaci
a krevní obraz, absolvoval bezpochyby každý z nás. Prozradí mnohé především o zánětlivých
procesech v organismu. Díky vývoji laboratorních technologií však lze z jediné zkumavky
krve vyčíst mnohem více.

AUTOR: JANA TLAPÁKOVÁ
FOTO: SIEMENS

Dočkáme se jej i u nás?
Laboratorní diagnostika je dnes záležitostí
složitých přístrojů. Hlavní roli totiž hraje čas.
Nový přístroj Dimension Vista, který je velký
pouze jako běžná kopírka, zvládne automa tic-
ky provést z 200 různých vzorků krve na 
1 500 různých měření za hodinu. Jak říká
Frank Kraft ze společnosti Siemens, přístroj
dokáže nahradit 97 % testů a výrazně zkrátit
čas nutný ke stanovení diagnózy. Výzkumní ci
ale nezahálejí a vyvíjejí ještě rychlejší stroje.
Nyní testují automat, který bude schopen
provést až 3 000 měření za hodinu.

Jak poznat infarkt…

Protilátky vázající biotin

2,5 minuty 5 minut

Přidání 
magnetických 

částic

Vzorek pacientovy krve obsahuje bílkovinu troponin,
jejíž přítomnost svědčí o poškození tkáně srdečního svalu.
Test Troponin-I-Ultra detekuje tuto bílkovinu po mo cí
dvou protilátek (zde značených modře a zeleně). Přidané
magnetické částice (značené oranžově) se navážou k pro-
 ti látkám. Tato vzniklý komplex může být detekován a jed-
 noznačně identifikován metodou chemoluminiscence.

Detekční 
protilátky

Bílkovina 
srdečního svalu:

troponin
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A
reál pod vyšehradskými hradbami 
u Vlta vy v Praze, v němž sídlí Ústav
pro péči o matku a dítě – známější
jako Podolská nemocnice – vznikl

před první světovou válkou. Tato stavba se
zrodila díky podpoře lékařů, kteří tehdy vy tvo-
řili zájmové sdružení „Pražské sanatorium“.
Za první světové války byla část sanatoria pře-

dána k dispozici Červenému kříži a stala se
vojenskou nemocnicí.
Odmyslíme-li si týmy porodníků, pediatrů, ses ter
a dalšího personálu, který zajišťuje potřebné
porodnické úkony, má Ústav pro péči o matku
a dítě i své rozsáhlé technické zázemí, bez něhož
by jeho činnost byla nemožná. A právě zdejší
vedení před několika lety rozhodlo o zásadní

rekonstrukci objektů. Došlo zde k moderni za ci
zdroje tepla a otopného systému novou me to -
dou EPC (Energy Performance Contracting).

Investice, za kterou se neplatí
Základním principem EPC je instalace techno -
logií, které spoří energii a provozní náklady,
se zárukou, na klíč a případně bez investic zá kaz-

níka. Investice, úroky a náklady na související
služby zákazník splácí až z úspor v pro voz ních
nákladech a po dobu sjednanou smluvně – běž -
ně pět až osm let.
Vzniklá úspora je přesně vyčíslitelná a garanto-
vaná po dobu trvání kontraktu. Součástí opa tře -
ní nejčastěji bývají moderní a účinné zdroje
tepla, chladu a světla, moderní řídicí systémy
budov, zařízení pro využití odpadní tepelné
energie nebo zdroje pro kombinovanou výrobu
tepla a elektrické energie.
Projekty EPC jsou u společnosti Siemens den-
ním chlebem šestičlenného týmu, který v rámci
divize Building Technologies (BT) tvoří útvar
energetických služeb. Od roku 1994, kdy divize
vznikla, tým specialistů realizoval přes 30 pro-
 jektů. 

Záruka za výsledek projektu
Efektivní využívání energií se stalo prioritním
cílem prakticky ve všech státech světa. Po dobu
smluvního vztahu (výjimkou nejsou ani deseti-
či víceleté projekty) dochází k postupnému splá  -
cení vynaložených investičních prostředků, ná -
kladů za poskytnutí finančních prostředků
(po kud je součástí projektu i zajištění jeho fi-
nancování) a nákladů za související servisní
čin nost a aplikovaný energetický management.
Dodavatel se smluvně zaručí za to, že po dobu
trvání obchodního vztahu bude dosaženo mini -
málně sjednané úrovně úspor energie a tím 
i uspo řených finančních nákladů. V případě,
že se tak nestane, je klientovi uhrazen vzniklý
rozdíl mezi zaručenou a dosaženou úsporou.
EPC tedy není způsob financování energeticky
úsporného projektu, ale jejím základním atri -
butem je právě záruka za výsledek projektu.

Konkrétní výsledky v Podolí
Modernizace otopného systému v Ústavu pro
péči o matku a dítě metodou Energy Performan -
ce Contracting, kterou na základě výsledků
ve řejné soutěže prováděla firma Siemens, při-
nesla očekávaný efekt. V Podolí přestavili kotle
v kotelně z parních na teplovodní, kotelna byla

propojena s novými předávacími stanicemi v jed-
 notlivých budovách pomocí nových teplovodních
potrubních rozvodů. V historických objektech
vybudovali nové rozvody topné vody a insta lo-
 vali nová desková otopná tělesa s termostatic -
kými ventily a hlavicemi. Celý systém nyní
řídí regulace Siemens Desigo PX a jeho provoz
je monitorován na dispečerském pracovišti.
Objem zakázky byl 14,5 milionu Kč, garantova -
né úspory po 7,5 letech jsou 17,1 milionu Kč.
Náklady na výrobu tepla před realizací projek tu
byly 5,99 milionu Kč, po jeho realizaci 3,7 mi lio -
nu Kč. Financování zajistila investičním úvě rem
společnost Siemens. Jeho splácení probíhá z do-
sažených úspor bez nutnosti vynakládání vlast-
 ních prostředků objednatele. Podstatné však
je, že nový systém přinesl nejen zaručené úspo-
ry, ale i „víceúspory“. Vedení nemocnice tak si
tak může dovolit dodané technologie ještě rozší -
řit. A aby toho nebylo málo, zakoupila z uspo -
řených peněz nemocnice také mamografický
přístroj.

Nemocnice v Jeseníku a další
Podobný projekt bychom nyní nalezli také v ne -
mocnici v Jeseníku. Cílem kontraktu za 13,5 mi-
li onu korun je zvýšení účinnosti při výrobě,

distribuci a spotřebě tepla i vody, snížení spo -
třeby energií i souvisejících nákladů. Zadání
přispěje i ke zlepšení stavu životního pro stře dí
v Jeseníku.
Na základě energetické analýzy objektů nemoc-
 ničního areálu se tu provádí decentralizace zdro-
jů tepla pro vytápění, ohřev teplé vody a výroba
technologické páry pro potřeby místní prá del ny.
Smlouva zahrnuje i vybudování dispečerské ho
pracoviště, odkud se po dokončení projektu bu-
dou z jednoho místa řídit a optimalizovat ná kla -
dy energetického hospodářství. Součástí slu žeb
bude i přenos dat o spotřebách energií do mo -
nitorovacího systému EMC (Energy Monitoring
a Controlling), který nabídne přehled o pro vo zu
nových technologií kdykoli a s pomocí interne tu
odkudkoli. Nové technologie sníží spotřebu zem-
 ního plynu, elektrické energie a vody o pláno-
vaných 20 procent proti stavu v roce 2008. 
I zde nemocnice do modernizace technologic -
kého zázemí nevloží žádné své finanční pro -
středky. Prvotní investici zajistí Siemens, který
na základě smlouvy na deset let zadavateli ga-
rantuje úspory díky provedeným úsporným
opatřením. Ze vzniklých úspor se pak hradí po -
čáteční investice i další služby související s rea-
lizací projektu a s dosažením jeho cílů. 

Víte, kdo je jedním z největších „žroutů“ energie? V odpovědi na tuto otázku se mnoho lidí mýlí.
Jsou to budovy, které mají „na triku“ spotřebu přibližně čtyřiceti procent světové energetické produkce.
Proto když přijde na úspory, je tepelné hospodářství budov často jako první na mušce. 
Problémem však jsou především vysoké investiční náklady. 

… investici splácejte 
z dosažených úsporAUTOR: MILAN BAUMAN

FOTO: SIEMENS
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Výroba tiskových desek: Dalším krokem je vytvoření tis -
kových desek. Ty jsou vyrobeny z hliníku potaženého
speciální citlivou vrstvou, která se osvítí laserem. Osvícená
místa změní svou strukturu, takže na ně lze nanést barvu
a tu pak – jak si ukážeme dále – přenést na tiskový válec
a poté na papír. Na obrázku vidíte vkládání tiskové desky
do osvitky.

Když se řekne tiskárna, mnozí z vás si představí mohutné stroje, které potisknou tuny papíru. Je to
skutečně tak. V tiskárně Moraviapress, která patří do koncernu Goldmann, se ročně potiskne asi
32 tisíc tun papíru. Tiskárna v Břeclavi zaměstnává asi 300 lidí a tiskne se tu všechno, co si jen můžete
představit: časopisy, tiskopisy, reklamní plakáty, katalogy, kalendáře. 

AUTOR: MILAN LOUCKÝ
FOTO: AUTOR, 

EVEKTOR-AEROTECHNIK

Než si přečtete časopis…

T
isk publikací probíhá zjednodušeně
dvě ma způsoby – plochým ofseto vým
tis kem nebo tiskem rotačním. Plochý
tisk se použí vá spíše pro nižší počty

vý tis ků nebo pro tisk na papír s vyšší gramáží,
pro velké počty kopií je tu pak tisk rotační.

Tiskárna v Břeclavi disponuje v současné
době pěti rotačkami a my vám přiblížíme 
rotační tisk na nejnovější z nich, která umí
najednou potisk nout až 48 tiskových stran
formátu A4. Když si představíme, že se papír
řítí rotačkou rychlostí kolem 40 kilometrů za

hodinu a při tom přesnost soutisku musí být
zachována na setinu milimetru, je z toho snad
každému ihned úplně jasné, že tiskařina je
oprav  du věda.
Pojďme se tedy společně podívat na to, jak 
se tiskne časopis. 

Siemens byl nejvhodnější
Technici zabezpečující hladký průběh výro  by
zvolili řešení regulačních systémů Siemens,
protože jsou k dispozici vhodné nástroje 
i vhodný vývojový software a současně i nej -
lepší podpora. Tady pracují na zařízení, kte ré
už brzy bude kontrolovat, zda ve vazárně
byly vloženy všechny archy před jejich lepe-
ním do vazby. Pokud by třeba jen jeden arch
vypadl, celý balík ostatních se vyřadí z linky.
Tím se dále zvýší kvalita produkce břeclav ské
tiskárny. 

Pre-press: Prvním krokem je tzv. pre-press neboli zpraco vání a kontrola elektronických
podkladů. Svět se hodně změnil a tiskárna je dnes přijímá po internetu. Poté se kontroluje,
zda jsou všechna data v pořádku připravena pro tisk.

Když je třeba nátisk: I když správnost všech dat lze ověřit a odsouhlasit elektronicky,
mnoho zákazníků před spuš těním tisku ještě vyžaduje tzv. „plotry“ – nátisky jednotlivých
archů prováděných na velkoformátových tiskár nách. 

Vyvolávání tiskových desek a jejich kontrola: Zde vidíte
tiskovou desku, která právě vyjíždí z vyvolávacího stroje.
Tištěná stránka se skládá ze čtyř základních barev modelu
CMYK (viz rámeček na následující dvojstraně). K tisku je
třeba osm desek, protože papír má dvě strany, každá se
složí ze čtyř barev. V Mora viapressu umějí vytisknout i do-
 plňkové barvy – například pro prodejní katalogy v růz ných
krajích, kdy se mění jen adresy prodejen. Doplňkovou bar-
 vou může být třeba i disperzní lak, který zvýrazní obrázek.

Osazení tiskových desek: Tiskaři připravují a instalují
tiskové desky. Rotačka má minimálně čtyři stanice za
sebou, v každé se tiskne jedna barva. A to na obě strany
papíru, takže každý stroj má dva systémy – pro horní 
a pro spodní potisk projíždějícího papíru.
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Tajemství barevného modelu CMYK
Fakt, že smícháním základních barev se získají i barvy ostatní, zná
každý ze základní školy. Obrázky i texty v časopise vznikají soutiskem
tří základních barev: azurové (Cyan), purpurové (Magenta), žluté
(Yellow), a doplňkové černé (blacK). Takovému barevnému modelu
se říká CMYK. Výsledná barva vzniká potiskem bílého podkladu,
odrážejícího celé barevné spektrum, miniaturními kapičkami základ-
ních barev. Pokud se jimi vyplní celá plocha, omezí se odrážené
spektrum a oko papír vnímá jako černý. Kapičky se nemíchají, ale
bílou plochu pokrývají kapičky umístěné vedle sebe. Čím více
jich je, tím tmavší barva vznikne. Aby se barevné body neslily, nanášejí se pod různými úhly.
Nahoře vidíte, jak se obrázek rozloží na základní barvy. Se silnou lupou si můžete toto tech-
 nické kouzlo užít přímo na této stránce nebo si prohlédněte billboard ze vzdálenosti několika
centimetrů.

Výsledný časopis se tiskne ze čtyř základních barev CMYK: Cyan (azurová)
– Magenta (purpurová) –Yellow (žlutá) – blacK (černá). Papír projíždí
v rotačce postupně čtyři tiskové stanice, kde se tyto základní barvy při-
dávají. Na tiskových deskách se vytvoří reliéf toho, co se v kaž dé barvě
přidá – za to může osvitka, která osvícením míst laserem vytvo ří zvláštní
sloučeninu, jež udrží barvu, ovšem odpuzuje vodu. Neosvícená místa
pak vodu přijmou a barvu odpuzují. Díky tomu je možné přenést barvu
na papír přesně tam, kde má být. Díky dávkovacím válečkům pak obsluha

rotačky může ovlivňovat výslednou sytost barev na výstupu. Aby se
při následném tisku jednotlivé barvy vzájemně neslily, nanáší se každá
z nich pod jiným úhlem. Barva se dostává přes několik navalo vacích
barevníkových válců společ ně s vodou (za pomoci vlhčicích válců) na
formový válec, který v místech, kde je vyleptaná kresba, barvu přijme
a pře ne se ji na gumový tiskový válec. Voda pak obsadí místo, které se
netiskne. Papír nakonec projede čtyřmi tiskovými stanicemi, kde se při-
dají všechny barvy.

Takhle to funguje

Kontrola barevnosti: Dříve se kontrolovala barevnost
náhodně pomocí denzitometrů. Pak se dlouze ladilo, než
se mohlo začít tisknout. Dnes spektrofotometry plynule
sledují průběh barevnosti a celý stroj automaticky nasta-
vuje parametry tisku tak, aby byly splněny požadavky
na barevnost. Pomocí ovládacího pultu a klaviatury na
něm dokážou šikovní tiskaři nastavit barvu v každé zóně
tištěné stránky v rámci jednoho archu.

Kontrola barevnosti: Dříve se kontrolovala barevnost náhodně pomocí denzitometrů,
aby barvy v časopisu odpovídaly nátisku, který dodal zákazník. Pak se dlouze ladilo, než
se mohlo začít tisknout. Dnes se pomocí spektrofotometru plynule sleduje průběh
barevnosti a celý stroj sám nastavuje parametry tisku tak, aby byly splněny podmínky
na barevnost. Pak se papír z role zvedne nahoru k rozříznutí do archů.

Kontrola soutisku: Místo, kde se papír z rolí rozřezává, ukazuje Stanislav Poláček, manažer
kvality Moraviapressu. Nad rozřezávacími noži pak jsou čidla, která sledují kvalitu soutisku.
I při rychlosti 40 km/h, kterou papír strojem uhání, se dostáváme na rozlišovací hodnotu
desetin až setin milimetru. Jinak by byl text nečitelný a obrázky rozmazané. Na detailu
vidíte kontrolní barevné body.

Absolutní novinka: Obchodní manažer Moraviapressu
Tomáš Pisinger ukazuje kalibro vaný monitor systému
Soft Proof pro zobrazení náhledu, který slouží k zajištění
správné barevnosti výtisku. Tiskaři pak jen přiloží náhod ně
vybraný tiskový arch a zkontrolují, zda je vše v pořádku.
Při tomto plně softwarovém řešení odpadá potřeba dra-
hých papírových nátisků.

Vyzvednutí: Naskládané rozřezané a složené tiskové 
archy jsou upnuty do úchopů, které je transportují ke 
skládacímu zařízení.

Skládání na palety: Jednotlivé tiskové archy se nasklá-
dají na sebe, uloží se na palety, aby se mohly převézt 
k vazbě.

Vazárna: Takto se v jednotlivých stanicích skládají jed-
notlivé archy na sebe, aby se pak v lepičce vložily do
obálky a zalepily. Z druhé strany vázacího stroje přijíždějí
obálky. Do nich se vloží už zkompletované archy, přidá
se lepidlo a časopis je hotov. 

Chlazení: Poté co papír proletí sušičkou, je třeba ho zchladit. To se děje na šesti 
válcích za sušicí pecí, kterými protéká pod velkým tlakem studená voda. 

Sušicí pec: Když je papír potištěn, projede sušicí pecí. Papír se zde vysouší od vody a barvy.
Vzniklé výpary stoupají nahoru, kde se za vysokých teplot spálí. Výsledkem je pouze
oxid uhličitý a vodní pára, takže okolní životní prostředí není zatěžováno páchnoucími
ani jedo vatými spalinami. 

Základem tisku jsou formové a ofsetové válce: Dole vidíte systém pro potisk spodní
strany papíru, nad ním pro horní. Nahoře a dole v jedné stanici je pak barva – zde je žlutá.

Tisková stanice: A takto to vypadá při tisku u jedné z tiskových stanic. Opět jsme zvolili
žlutou, která se nanáší jako poslední. Papír zde sviští rychlostí přes 11 metrů za sekundu.

Substraktivní barevný model



P
rvní nástiny existence něčeho, co by
umožňovalo přenášet informace, se
objevují už před druhou světovou
válkou i během ní. Nebyl však čas na

dlouhé vymýšlení, protože vědci se zabývali
praktickými věcmi typu jak rozluštit šifru Enigmy
nebo jak sestrojit atomovou bombu a raketový
pohon. V červencovém čísle amerického časo -
pisu The Atlantic Monthly v roce 1945 ale vy-
chází první konkrétní impulz od Vannevara

Bushe, článek As we may think, který je základ-
ním kamenem nového způsobu myšlení vědy
zabývající se informatikou. Popisuje počítače,
které v té době vlastně ještě fyzicky neexisto-
valy, jako základní kameny komunikace. To byla
realita; za základ dění kolem budoucí sítě lze
však považovat i povídku Murraye Leinstera 
s názvem A logic named Joe, která vyšla v břez-
nu 1946 a také přinesla vizi vzájemné komuni -
kace mezi počítači.

Akcelerátory vzniku sítě pro výměnu informací
však byly ryze praktické a spadají do období stu-
dené války mezi SSSR a USA. Viditelné to bylo
na kosmickém programu, kdy se supervelmoci
předháněly, kdo bude první ve vesmíru, kdo tam
první pošle živou bytost, kdo člověka, kdo při -
stane na Měsíci, kdo na Marsu… 
Pod rouškou kosmických programů se ale in-
tenzivně zbrojilo. A proto v USA uzrává plán
rozložení velení pro případ jaderného útoku.
Jednoduše řečeno, aby existovala možnost vést
dále válku z míst, která ještě nebyla zasažena.
Tento plán dostal reálnou podobu v únoru 1958
založením agentury ARPA (Advanced Research
Projects Agency) jako reakce na vypuštění Sput-
 niku. Ta měla zajistit v období studené války
obnovení vedoucího technologického posta ve -
ní USA. 
Teoretické i praktické činnosti vedly k tomu, že
29. října 1969 byla zprovozněna síť ARPANET
se čtyřmi uzly, které představovaly univerzit ní
počítače v různých částech Spojených států.
Síť tím byla decentralizována, neměla zni či tel -
né centrum a používala pro přenos dat pře pí -
nání paketů. 
Asi znáte další historii projektu ARPANET, kte rý
v roce 1983 zůstal i nadále sloužit vědeckým
účelům, ale oddělila se z něj vojenská větev
(MILNET, MILitary NET). Zajímavé je, že dnes
díky pokrytí celého světa internetem tento nemá

Jak to bylo se Sítí?
Žijeme ve virtuálním světě. Nemusíme chodit do knihovny, abychom si půjčili knížku.
Máme spoustu kamarádů, kterým jsme nikdy nekoukali přímo do očí. Pokud potřebujeme
vědět, jak dýchá velryba, nemusíme chodit za odborníky, ale informace se nám za několik
sekund objeví na obrazovce počítače. Za to vše vděčíme internetu.

AUTOR: MILAN LOUCKÝ
FOTO: SHUTTERSTOCK
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Pohled na vývoj internetu
1945 – Představena architektura počítače Von
Neumannova typu, na které se staví dodnes.
1945 – Vannevar Bush publikuje článek As we
may think, základní kámen nového pohledu
na informatiku.
1946 – Elektronkový počítač Eniac.
1947 – Vynález tranzistoru.
1951 – První sériové vyráběný počítač Univac.
1955 – První počítač postavený na tranzis-
torech. 
1956 – Pevný disk RAMAC (IBM); první in-
te grovaný obvod. 
1958 – Založena agentura ARPA (Advanced
Research Projects Agency), která po vypuštění
sovětského Sputniku měla v období studené
války zajistit obnovení vedoucího technolo-
gického postavení USA.
1962 – Vznik projektu počítačového výzku mu
agentury ARPA.
1963 – Theodor Holm Nelson definuje po -
jem hypertext, publikoval ho v roce 1965.
Vynálezce počítačové myši Dr. Douglas C. En-
 gelbart prezentuje nástroje k tvorbě hyper-
textu.
1964 – Prototyp počítačové myši; první mini-
počítač PDP-8.
1965 – E-mail (MIT).
1969 – Vznik experimentální sítě ARPANET,
provedeny pokusy s přepojováním čtyř
uzlů.
1971 – První mikroprocesor (Intel 4004).
1972 – Síť ARPANET rozšířena na 50 počíta čů,
použit protokol NCP (Network Control Pro-
gram); definován protokol FTP (File Transfer
Protocol); první e-mailový program od Raye
Tomlinsona.
1976 – Britská královna poprvé používá
elektronickou poštu sítě ARPANET. �

dosud žádné „velicí stanoviště“, jak se o tom
uvažovalo v souvislosti se zavedením MIL-
NETu do praxe z důvodu „mít pod kontrolou“
důležité uzly sítě.
Všechny mezníky týkající se internetu najdete
na podtisku. Umístili jsme však i informace ze
světa informačních technologií, abyste viděli,
jak souvisel vývoj počítačů s rozvojem celo svě-
 tové internetové sítě. 

Spojení s dneškem
Vznik dnešního internetu, jak jej známe a po uží-
váme, má dva důležité milníky: Prvním bylo
definování e-mailu, elektronické pošty pro čistě
elektronickou výměnu dat v roce 1965, který
dosáhl svého praktického uplatnění až v roce
1972. Programy pro výměnu dat se neustále
zdokonalovaly, během doby se přidala mož nost
předávat elektronické dopisy i s elektronickými
přílohami. 
Druhým důležitým milníkem je rok 1993, kdy
Švýcar Tim Berners Lee vymyslel pro atomové
fyziky ve švýcarském Bernu nový způsob vý mě -
ny informací, postavený na prohlížení webo vých
stránek. Tomu ale předcházela doba defino vá ní
hypertextu jako základu pro tvorbu odkazů na
webových stránkách. Hypertext byl definován
už v roce 1963 a uveden do praxe o dva roky
později. Nový způsob prohlížení webů, známý
pod zkratkou WWW (World Wide Web, což se

dá přeložit jako „celosvětová síť“ nebo „síť ko lem
celého světa“), odstartoval éru zábavy a ko mer ce
na internetu. 

Čí je internet dnes?
Internet se vyvíjí, ale dodnes nepatří nikomu,
přitom patří všem. Je možné hovořit i o tom, že
působil jako akcelerátor demokratizace v ze mích
tzv. východního bloku, když po roce 1990 na stá -
vá jeho rozmach ve východní Evropě. Okamžitá
dostupnost informací umožnila lidem sezná mit
se s problémy, o kterých potřebovali vědět.
Šíří se dál a je trnem v oku nedemokratickým
vládám, které se snaží stále jeho obsah moni-
torovat a určovat, co mají lidé vidět a co ne
(Severní Korea, Čína a některé africké státy). 
Přesto však existuje koordinační centrum 
– instituce, která od poloviny roku 1994 dbá
především na rozvoj služby WWW: WWW Con-
 sorcium (W3C). To sdružuje lidi, kteří se
podíleli v ústavu CERN na prvních krůčcích
fenoménu WWW, techniky z MIT a z fran-
couzského institutu INRIA. Další organizace,
Internet Society (ISOC), sdružuje internetové
uživatele. Má dvě hlavní složky: Internet Acti -
vities Board (IAB) a Internet Engeneering
Task Force (IETF). Obě spolupracují s nejvý-
znamnějšími počítačovými firmami na tvorbě
standardů potřebných pro další rozvoj inter-
netu. 

Jak to běhá na Síti 
Internet se skládá z volně propojených počítačových sítí, které spojují jeho jednotlivé síťové uzly.
Uzlem může být počítač, ale i zařízení, jako například router. Každý počítač připojený k internetu
má v rámci rodiny protokolů TCP/IP svoji IP adresu. Pro snadnější zapamatování se místo IP adres
používají doménová jména, například www.siemens.cz. O „překlad“ těchto adres do systému
čísel se starají tzv. DNS servery.
Data se v IP síti posílají po blocích nazývaných datagramy. Jednotlivé datagramy putují sítí zcela
nezávisle, na začátku komunikace není třeba navazovat spojení či datům nějak „připravovat cestu“,
přestože spolu koncové stroje nikdy předtím nekomunikovaly. Představte si to jako auta, která
z místa startu mohou dorazit do cíle každé jinou cestou a v cíli se pak seřadí do řady, jak stála
na startu. Data jsou k cíli směrována zařízeními zvanými směrovače (routery). Představte si
jejich funkci jako dálkové ukazatele na dálnicích a směrové cedule ve městech.
Mezinárodní dálkové spoje dosahují v internetu velmi vysokých přenosových rychlostí, avšak
tyto vysokorychlostní spoje nedojdou až ke koncovému uživateli. Ten je k internetu připojen
prostřednictvím tzv. „poslední míle“ a připojení je realizováno různými způsoby. Například
pevnou linkou (DSL), přípojkou kabelové televize, bezdrátovou sítí (Wi-Fi, mobilní telefonní síť,
satelitní síť), v některých severských zemích (Švédsko, Norsko) se používá připojení pomocí
elektrické rozvodné sítě. Zprostředkovatelé připojení k internetu se označují jako Internet
Service Provider (ISP). 

T E C H N O L O G I E
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rohlížeče webových stránek dodají
okamžitě informace o tématu, které mů-
žete nalézt prostřednictvím webo vých
vyhledávačů. Webové portály zásobují

uživatele informacemi ze všech oblastí a koutů
světa. Google se stává rozhodující silou v oblasti
internetového dění, když na bízí služby, které
byly dlouho očekávány, ale až teď se realizují
– například projekt glo bální dostupnosti vět ši ny
knih, které vyšly. 
Od roku 2009 se hovoří o technologii Web 2.0
jako o nástupci internetu. Darcy DiNucci v roce
1999 ve svém článku Fragmented future komen-

tuje: „Web, jak ho známe teď, který se jako sta -
tický text načte do prohlížeče, je zárodkem webu,
který přijde. Web bude chápán ne jako obrazov -
ky plné textu a grafiky, ale jako prostředí, jako
éter, díky kterému bude možná interaktivita.
Objeví se na obrazovce počítače, na televiz ním
přijímači, na palubní desce, na mobilním tele-
 fo nu, na herní konzoli a možná i na mikro vln né
troubě.“

Web 2.0 jako akcelerátor
A nebyla daleko od pravdy: interneto vé pro hlí že-
če najdeme na lednici, stávají se sou čás   tí televizí,

které tak nabízejí možnost přehrát multi  me diál ní
soubory i z internetu – díky to mu se realizuje
model TV on Demand (televize na přá  ní), umož-
ňující sledovat programy, které chcete vi dět, a ne
ty, které jsou vám překlá dá ny v ur či tý čas. 
Web 2.0 nabízí možnost dynamické správy ob sa -
hu webových stránek, jejich obsah je tvořen
lidmi, kteří je doplňují a upravují. Typickým
představitelem je Wikipedie, multimediální
internetová encyklopedie. Dále to jsou třeba
Google News, YouTube i další, kde se lidé po dí -
lejí na tvorbě jejich obsahu.
Nepřehlédnutelnou roli ve Web 2.0 hrají i sociál ní
sítě (Facebook, Twitter a další) a jejich úloha do
budoucnosti poroste. Jejich cílem je shro máž -
dit lidi s podobnými zájmy a ty nechat spolu
komu  nikovat. Uvnitř těchto sítí se tvoří komu-
nity s pře  sahem zájmů a díky tomu je možné
získat více informací o určitých, zde nasto le ných
problé mech. Vznikají tak příležitosti pro jejich
další rozvoj. 

A co bude dál?
Nyní se mluví o Web 3.0 jako nové nastupující
platformě. Úvahy o tom, čím ale bude, jsou
dosud značně různorodé. Hovoří se o větší

pod poře mikroformátů webu pro zobrazení
na mobilních telefonech, vstupu 3D obrazu
na obrazovky počítačů a podobně. Budouc-
nost internetu je i v tom, že lidé se budou stá -
le více posunovat od pojmu „hledat“ k pojmu
„objevovat“. Dostupné technologie jim umož -
ní snáze se orientovat v přemíře informací 
a přesněji najít to, co právě potřebují. 
Hovoří se o konci anonymity na webu, aby se
projekty, jako zmíněná Wikipedie, oprostily
od útoků anonymních podvodníků, kteří
schválně poškozují jejich obsah – příspěvky se
budou ověřovat. Dále tu máme vyhle dá vání
odpovědí a zapojení odborníků. Web vark.com
třeba dokáže najít odborníka v ur čité oblasti,
který odpoví žadateli na specific ký dotaz. Od -
padá tím pročítání megabajtů v diskusních
skupinách, kdy je nutné projít spoustou ma ras-
tu, který mnohdy nemá s tématem nic spo leč -
ného. S tím souvisejí třeba i služby typu Google
Wave neboli ukázky používaných postupů, ke
kterým došli jejich uživatelé. Díky tomu bude
možné akcelerovat vývoj zařízení i technolo gií.
Mobilní internet jako rostoucí platforma ne boli
internet všude. Díky mobilním operátorům
existuje už dnes spousta praktických služeb,

které jsou nabízeny tam, kde je potřebujete.
Příkladem budiž vyhledání dopravních spo-
jení i městské hromadné dopravy. Akcelerují
ale všechny technologie pro připojení, v po sled-
ní době především optická. Další oblastí je reál-
nější realita, tedy 3D zobrazení, které se objeví
na obrazovkách monitorů i v mobilních telefo -
nech. Vznikne nová skupina zařízení závislých
na obsahu webu – typickým příkladem budiž
Apple iPad. V souvislosti s jeho uvedením se
však vážně hovoří o tom, že provoz informač ních
webů bude zpoplatněn (jako jeden z prvních
to oznámil deník Times). Předpokládá se i růst
trhu s netbooky, protože i zde jde o přístroje
závislé především na obsahu webu (nemají 
v sobě vestavěnou optickou mechaniku, komu-
 nikují kdekoli a vydrží na akumulátory osm 
i více hodin). 
Poslední, ale vůbec ne opomíjenou součástí
webu budoucnosti je ochrana soukromí uživa-
telů internetu. Boj s vlezlými zloději tou ží cí mi
získat prvky vaší identity, aby mohli s jejich
pomocí krást data, peníze nebo se dostat tam,
kam nepatří. Bezpečnostní technologie, tech-
niky a postupy budou akcelerovat další vývoj
internetu. 

�1980 – Experimentální provoz TCP/IP 
v síti ARPANET, protokol DNS, směrovací
protokoly.
1981 – Síť Bitnet – propojení vysokých a střed-
ních škol v USA; na trh vstupuje kompatibil ní
počítač řady IBM PC postavený na proceso ru
Intel 8088.
1983 – Rozdělení ARPANET na ARPANET
(výzkum) a MILNET (Military Network); jako
standard pro přenos dat v sítích je přijat
TCP/IP (Transmission Control Protocol/In-
ternet Protocol).
1984 – Vyvinut DNS (Domain Name Sys-
tem), k internetu připojeno asi 1 000 počí-
tačů.
1986 – Vytvořena síť NSFNET (National
Science Foundantion Network), původně
určena pro propojení pěti superpočítačů. 
1987 – Vzniká pojem „Internet“, připojeno
asi 27 000 počítačů.
1989 – Tim Berners-Lee přichází s návr -
hem WWW.
1990 – Tim Berners-Lee a Robert Cailliau
přinášejí koncept hypertextu; končí ARPA-
NET, je nahrazen sítí NSFNET.
1991 – Nad NSFNET byla vytvořena nová
síť NREN (National Research and Education
Network); nasazení WWW v evropské labo-
ratoři CERN.
1992 – Připojen Bílý dům (vstup vládních
institucí na internet); do systému DNS byla
zavedena doména .cz – tím nastává rozvoj
internetu i u nás.
1993 – Marc Andreessen dává zdarma Mo-
saic, první prohlížeč webových stránek;
spuštění sítě CESNET (15. 6. 1993); správa
domén .cz, .sk.
1994 – Založeno konsorcium W3C (WWW
Consorcium); přichází prohlížeč Netscape
Navigator.
1995 – Doména .cs je zrušena.
1996 – 55 milionů uživatelů internetu.
1999 – Rozšiřuje se Napster, umožňující ko-
munikaci dvou počítačů mezi sebou v síti 
a tím pádem třeba stahování hudby – to je
trnem v oku kapelám, například Metallice,
kdy ostře proti Napsteru vystupuje bube-
ník této kapely Lars Ulrich; Český Telecom
je nucen na základě protestů hnutí české
internetové veřejnosti zavést zvýhodněný
tarif Internet99 pro připojení k internetu
vytáčeným spojením; objevuje se termín
Web 2.0 pro interaktivní tvorbu webových
aplikací.
2000 – 250 milionů uživatelů.
2003 – 600 milionů uživatelů.
2005 – 900 milionů uživatelů.
2006 – Více než miliarda uživatelů.
2009 – Vize k Web 3.0.

Život bez internetu je pro nás dnes prakticky nemožný. Komu-
nikace prostřednictvím elektronické pošty zpřístupnila lidem
výměnu informací a z celého světa tím učinila „globální vesnici“.
Kdo by řekl, že internet, který byl původně doménou armády
a vědeckých institucí, se přerodí v komunikační platformu pro
všechny lidi ve světě? 

Virtualizace ve formě
Pod pojmem virtualizace si představme to, že internet skýtá obrovské možnosti pro uložení dat,
nabízí ohromný výpočetní výkon a to společně motivuje uživatele k možnosti vydělat „na tom
nějaké peníze“. 
Velmi zjednodušeně existuje možnost nakupovat na internetu výpočetní výkon a datový prostor,
a tím ušetřit za pořízení firemních serveroven a datových skladů. Jejich provoz se totiž prodra žuje
i během provozu (klimatizace a potřeba chlazení, spotřeba elektřiny, i když „se nejede na plný
výkon“, atp.). Výpočetní výkon i datová kapacita jsou nabízeny specializovanými firmami, které
budují serverovny a datové sklady například v místech, kde je nebo bude k dispozici levnější
elektrická energie. Svůj výkon nabízejí firmy i tam, kde je noc a serverovna nepracuje naplno,
protože zaměstnanci nejsou v práci – její výkon i datová kapacita mohou být dány k dispozici
třeba po několik hodin do druhého dne, kdy se zaměstnanci vracejí do práce a ve firmě rostou
požadavky na strojový čas i datovou kapacitu. 
Firma, která potřebuje řešit nějakou úlohu, nemusí podnikat nic složitého díky vizualizačním
pro střed kům. Její úloha se provede „někde“, dokonce může být rozdělena na více úloh řešených
na několika místech. I data mohou být rozdělena na více částí tak, aby k nim jako k celku neměl
nikdo neoprávněný přístup.

AUTOR: MILAN LOUCKÝ
FOTO: CITRIX

Kam kráčí internet
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obíjet elektromobil můžete klidně ze
zásuvky doma. Využití jistě najdou
také veřejné dobíječky na ulicích či
v garážích. Existují i projekty dobíje cích

stanic, kdy energii budou dodávat fotovoltaické
panely na střechách těchto zařízení, případně
větrné elektrárny. To vše je ale časově náročné
(k nabití umožňujícímu jízdu je třeba hodina
až dvě připojení k síti, plné dobití akumulátoru
je však otázkou několika hodin), což elektromo-
 bi ly ve srovnání s běžnými auty znevýhodňuje
– představa, že na „benzínce“ strávíte celý den,
asi moc lákavá není. Tým vědců ze společnosti
Siemens vedený Svenem Holthusenem z Dánska
proto pracuje se zařízeními s řádově vyšším
napětím a proudem. Začali s hodnotami 400 V
a 63 A, které jsou pro běžné domácnosti relativ ně
snadno dostupné.

Výměna baterie rychlejší než tankování
Řešením by proto také mohl být nápad, s nímž
přišla americká společnost Project Better Pla -
ce. Vybité baterie by se vyměňovaly „na počká-
ní“ ve speciálních stanicích za nabité.
Prototyp za řízení, který firma představila, do -
káže vyměnit baterii za minutu a deset sekund.
„V naší dílně to může být i 40 se kund. Cílem
je učinit výměnu baterií rychlejší, než je na -
plnění nádrže,“ uvedl zakladatel Better Place
Shai Agassi pro magazín Wired. „Výměnárny“
baterií mají doplňovat kla sické dobíjecí sta-
ni ce a spoluvytvářet plnohod notnou infra-
strukturu pro elektromobily. Eko nomicky by
měl systém fungovat tak, že majitelé elektro-
mobilů by si baterie pronajíma li za měsíční
pau šál, podobně jako je tomu u mo bilních te -
 lefo nů.

Zásadní problém představuje podpora automo-
bilek – takový systém vyžaduje vysokou míru
standardizace a výrobci elektromobilů se teprve
nedávno dohodli na jednotné zásuvce.
Nicméně Project Better Place má alianci s kon sor-
ciem Renault-Nissan a domlouvá se na budo vá ní
dobíjecích stanic pro elektromobily s vládami
menších států i jednotlivých měst. Prvním prů-
kopníkem (a pilotním projektem) by se měl stát
Izrael. Vláda poskytne daňové úlevy, Nissan (ve
spolupráci s NEC) dodá baterie, Renault vyrobí
elektromobily až s 200km dojezdem a Project
Better Place vybuduje dobíjecí stanice (celkově
kolem půl milionu!).
I Dánsko hodlá do roku 2011 na parkovištích
a poblíž obytných zón vybudovat rozsáhlou
síť dobíječek (až 20 000 v zemi) a k obdobné mu
kroku se chystá také Havaj. Dánsko i Izrael mají

Nějaký typ elektromobilu či aspoň hybridního vozu má dnes
v nabídce už prakticky každá významnější automobilka. 
Budeme místo k pumpě jezdit „tankovat“ k zásuvce?

AUTOR: JOSEF VALIŠKA
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Šance pro 
elektromobily

I-5 – alternativní dálnice
Interstate 5 je významná mezistátní trasa
podél pobřeží Tichého oceánu, propojující
největší města západu USA od Seattlu přes
San Francisco po Los Angeles a San Diego.
Spojené státy chtějí od severu k jihu vybudo-
 vat podél I-5 plnicí stanice s alternativními
palivy. Původní verze pacifické „vodíkové
dálnice“, založená na zřízení sítě vodíkových
pump, byla rozšířena i o další alternativy,
jako jsou biopaliva nebo CNG, dobíjecí stanice
pro elektromobily, případně stanice na výmě -
ny baterií.

Ekologická budoucnost v poušti
Vzpomínáte si na verneovky? Jak vás fascinovaly příběhy o městech, kde vše fungovalo na elektřinu
a stlačený vzduch? Vypadá to, že vizionář Jules Verne se trefil – i když relativně nedávno se
zdálo, že nástup výkonných spalovacích či tryskových motorů odsune jeho vize do říše utopií.
Současnost mu dává za pravdu a svět se k elektřině vrací.
Zhruba 30 km od Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech vzniká pozoruhodný projekt
Masdar City – první „carbon zero“, CO2 neutrální město na světě. Společnost Masdar Initiative
(„masdar“ arabsky znamená pramen), která je zaměřena na obnovitelnou energii, vyvíjí nízko emisní
řešení pro trvale udržitelnou budoucnost a projekt Masdar se má stát příkladem „zeleného“
města třetího tisíciletí a bezodpadové ekonomiky. Unikátní komplex o rozloze zhruba 6 km2

buduje renomovaná firma Foster and partners, a mělo by v něm žít 45–50 tisíc lidí. Veškerou
energii pro chod města budou zajišťovat obnovitelné zdroje, solární, větrné a bioenergetické
(z odpadu, který bude kompletně recyklován). V první fázi se počítá se 40- až 60MW solární
elektrárnou, později s druhou o výkonu až 130 MW, která bude dodávat energii ostatním stavbám.
Na střechách budou umístěny doplňkové fotovoltaické moduly. Na okraji komplexu budou
stát větrné farmy od společnosti Siemens.

AUTŮM VJEZD ZAKÁZÁN
Typickým rysem Masdaru je absence automobilové dopravy. V projektu, který buduje země,
jejíž bohatství je založeno na ropě, paradoxně žádná auta nebudou. Veškerý provoz (metro,
meziměstská železnice, snadný přístup k letištní a autobusové síti), bude zajišťovat veřejná
doprava založená na vozidlech poháněných elektřinou a unikátní systém PRT (Personal Tapid
Transit System). Bude několikaúrovňový a bezbariérový a jeho hlavní úlohou bude zajišťovat
efektivní přepravou osob a zboží, ale i dodávky a sběr pevného odpadu.
Pro pouštní město jsou klíčovými faktory voda a klima. Propracovaný architektonický design
a infrastruktura jsou zaměřeny na maximálně účelné použití místních vodních zdrojů. Záso-
bo vá ní vodou bude zajišťovat solárně poháněná odsolovací továrna s kapacitou o 80 % vyšší,
než je u těchto zařízení obvyklé. Svou roli hraje i to, že plánovaná spotřeba vody je uváděna
o 60 % nižší než u podobně velké aglomerace. Asi 80 % použité vody bude opakovaně recyklo-
 váno. Její využití stejně jako čištění a použití dešťové vody zajistí 100% využívání biologických
pevných látek pro energii nebo uhlíkové sekvestrace.

Řez městem Masdar: Pod úrovní najdete metro, které
slouží pro přepravu cestujících i nákladů, pod ním pak
jsou inženýr ské sítě.

Pohled na hlavní budovu města: Většina prostor je chráněná propustnými panely nad stavbami. Na nich jsou 
namontovány fotovoltaické články, které pomáhají větrným a slunečním elektrárnám vyrábět energii. Vlevo vidíte
zaústění rychlodráhy, která bude město spojovat s okolním světem. Ekologické město Masdar City: Toto město roste za

přispění mnoha firem a nových technologií ve Spojených
arabských emirátech. Parkovací místa jsou vně města, vše
řeší důmyslný systém městské dopravy.

Elektromobil par excellence: Společný projekt mnoha evropských výrobců nese název Rindspeed a představuje
další cestu, kterou se automobilismus bude ubírat.

Čerpací stanice budoucnosti: Sem budou auta jezdit 
pro drahocennou energii.

Vše pod kontrolou: Elektromobily budou mít místo uka-
zatele paliva ukazatel energie kombinovaný s počítačem
dojezdu.

výhodu: jde o malé státy. Cesty na větší vzdá le-
nosti výjimečné (dojezd elektromobilů dosahuje
dnes kolem 150 km, ale nové technologie vý ro-
by baterií by měly v dohledné době tento para-
metr zlepšit). 

Experti: elektromobily 
jsou životaschopné
„Z obchodního modelu Project Better Place
plyne, že čistě elektrické auto by nemělo stát
víc než auto dieselové a ve většině zemí bu -
dou jeho provozní náklady nižší,“ konstatují
experti Deutsche Bank, kteří provedli ana lý -
zu projektů společnosti Project Better Place
v Izraeli a Dánsku. Dle jejich názoru by mohly
fungovat nejen v malých zemích s vysokými
daněmi na automobily a vysokou cenou ben-
zinu, ale i v zemích řádově větších, např.
USA.
Infrastrukturu pro elektromobily už začínají
budovat i další evropské země. Fandí jim i Bri -
tánie, kde už probíhají pilotní projekty a na
ulicích fungují i první veřejné nabíječky, po -
dobně se s nastupující érou elektromobilů
můžeme setkat i v Německu, kde jeden z prv ních
evropských pilotních projektů probíhá v Berlíně.
I portugalská energetická společnost Energias
de Portugal už spolupracuje s evropskými 
ener getickými firmami na tvorbě sítě Grid for
Vehic le (G4V), která má nabídnout dobíjecí
místa pro elektromobily, případně plug-in
hybridy. 



vaném kvantovém počítači. Podstatou experi-
mentu, který je dalším krokem k vytvoření
plno hodnotného kvantového počítače, byla
simulace fungování takového počítače při roz-
poznávání obrazců. 
Použitý obrazec se skládal z teček, přičemž každá
tečka mohla představovat dvě barvy. Ty byly
zobrazeny pomocí kvantových bitů. V paměti
měl systém uloženy šablony, některé obrazce
tedy „znal“ dopředu. Díky algoritmu vědci před-
 pověděli, jak by se choval reálný kvantový po čí-
tač při konfrontaci s novým barevným obraz cem.
Počítač měl za úkol jej rozpoznat, porovnat se
šablonami uloženými v paměti a ukázat míru
podobnosti. 
Rychlejší rozpoznávání obrazců by mohlo být
využito v široké řadě aplikací, mimo jiné po čí-
tač by sám vyhledával nesrovnalosti ve snímcích
pořízených pomocí magnetické rezonance či
počítačové tomografie. Kvantový počítač by byl
vhodný také pro náročné problémy, třeba pro
identifikaci genetických posloupností. Řada
možností se nabízí v automatizaci či energetice.
Jedním z cílů je vytvoření hybridního proce-

so ru, který by fungoval s běžnou technologií
a kvantovými mechanickými metodami zároveň.
Klasické čipy by převzaly většinu běžných ope -
rací, kvantový proces by se zabýval speciální mi
úkoly.

Kdy tedy?
První nápady, spojené s využitím kvantové
mechaniky v informatice, se objevily někdy 
v 70. a 80. letech minulého století. Už tehdy
bylo zřejmé, že cesta tímto směrem nebude
vůbec jednoduchá. Přes všechny možné těžkosti
(pokud se nevynoří nová nepředvídaná techno-
 logická překážka nebo skrytá teoretická chyba)
se však už dnes dá s velkou nadějí říci, že vy -
spělé kvantové superpočítače bude možné v bu-
doucnosti zkonstruovat. Na otázku, jak vzdá lená
je tato budoucnost, se odpovědi různí. Podle
některých prognóz by tomu mohlo být do dva-
ceti let.
Profesor Andrew White z Centre for Quantum
Computer Technology z University of Queens-
 land, jehož výzkumní pracovníci poprvé v his-
 torii provedli kvantový výpočet, což je důle žitý

krok k sestavení prvních kvantových počítačů,
však faktor času vůbec nepovažuje za prioritní.
Podstatnější podle něj je, že pokud by se jednou
podařilo takový počítač sestavit, znamenalo by
to zásadní průlom ve způsobu, jakým dnes po-
čítače pracují, a otevřel by se tím i průchod pro
umělou inteligenci. „Funkční kvantové počítače
na makroskopické úrovni mohou být léta vzdá -
lené a jen těžko můžeme hádat, jak změní svět.
Ale náš svět změní zcela určitě,“ tvrdí. 

R
odí se bez velké publicity v předních
výzkumných pracovištích a jen čas
od času o něm na veřejnost pronik -
nou základní informace. Hovoří a píše

se o tom, že by mohl být oproti svým dnešním
kolegům až neskutečně rychlý. Rozkódování
složitých kryptografických klíčů, které by i sou-
 časným nejvýkonnějším elektronickým moz -
kům trvalo teoreticky miliony let, by podle
někte rých odhadů zvládl za pouhý měsíc. To
přinejmen  ším působí jako sci-fi. Ale světové
počítačové firmy, které se tímto vývojem dlou-
 ho době zabývají, vědí, co dělají a bezesporu
v tomto směru zbůh darma nevyhazují peníze
oknem.

Vstříc budoucnosti
Kvantové počítače budou používat procesory
a obvody, jejichž činnost se bude řídit zákony
kvantové mechaniky. Ukládat informace a ma-
 nipulovat s nimi mají na úrovni atomů. Protože
budou využívat kvantových vlastností struktur,
budeme se ve spojitosti s nimi čím dál tím víc
setkávat s takovými pojmy, jakými je kvantová
superpozice, kvantová interference či kvanto vá
provázanost.
Zatímco klasické počítače používají dvou úrov-
ňové systémy zvané bity (binární čísla), kvantové
počítače využívají dvouúrovňové „kvantově -
mechanické“ systémy zvané quibity (kvantové
bity). I quibit v sobě zahrnuje geniální myš len ku
dvou základních stavů (nuly nebo jedničky), 
z nichž lze jejich posloupností sestavit všechny
informace. Ale má jednu pozoruhodnou vlast-
 nost. Přirovnejme klasické bity k minci, kdy po
jejím vhození padne buď „panna“ (řekněme
zapnuto), nebo „orel“ (vypnuto). V případě
pomyslné mince s quibity může být výsledkem
zároveň panna i orel (zapnuto a vypnuto) nebo
jaká ko liv možná kombinace – prostě „něco mezi“.
Jeden quibit může být tedy zároveň ve dvou
možných stavech, což je nemožné v případě
obyčejných bitů a selským rozumem jen těžko
představi telné.
Právě schopnost vyskytovat se v obou stavech
najednou je ale pro kvantové výpočty klíčová.
Umožňuje totiž pracovat na více úkolech sou -
časně. Zatímco klasický počítač „vezme“ tah

po tahu, otrocky všechny „zkusí“ a ohodnotí
výslednou pozici, kvantový počítač oproti tomu
díky této tzv. superpozici stavů zkoumá všechny
možnosti najednou.

Za vším stojí průlomové poznatky
Počítač na kvantové úrovni patří k technologic-
kým snům a konceptům. Na jejich počátku byla
řada otázek, na které vědci a technici usilovně
hledali odpověď. Může opravdu v této podobě
fungovat? Je to fikce? Skutečnost? 
Právě v době, kdy miniaturizace elektroniky
nabírá obrovské tempo a kdy se zdá, že ji nic
nezastaví, mohly by podobné úvahy připadat
jako zbytečně nadčasové. Ale toto zdání klame.
Čipy, ve kterých je zápis založen na posloupnosti
nul a jedniček, nelze miniaturizovat done koneč -
na. Již brzy narazíme na technologickou bariéru
a při další miniaturizaci přestanou platit zá ko ny,
na jejichž principu fungují dnešní počítače.
Proto se zcela logicky otevírá prostor i pro zcela
revoluční myšlenky. 

Shrneme-li je, pak zadání vycházející z nej no -
vějších poznatků kvantové mechaniky a řady
dalších oborů je poměrně konkrétní: vytvořit
počítač využívající „hardwarově“ kvantově me-
chanické vlastnosti částic – elektronů nebo
atomových jader. 
Intenzivní pokusy vyvinout skutečný kvantový
počítač, který by byl realizován na kvantovém
systému, probíhají na mnoha předních vě dec-
kých pracovištích od roku 1999. Především jde
o QUIC (Quantum Information Center) bohatě
podporované armádní organizací DARPA, dále
LANL (Los Alamos National Laboratory), MIT
(Massachussettss Institute of Techology) a CAL  -
TECH (California Technology). Ale i řadu dal ších.
Publikované výsledky jsou poměrně na děj né. 

Odtajní dosud neznámé procesy?
Například výzkumníci ze společnosti Siemens
a mnichovské Technické univerzity dosáhli jako
první na světě experimentálního provozu umělé
neurální sítě na jednoduchém, jimi zkonstru o-

Dnešní počítače jsou úžasnými pomocníky lidstva. Nicméně na obzoru už se 
klube něco daleko výkonnějšího a principiálně odlišného: kvantový počítač. 
Jestliže se to podaří sestavit, zažije informatika snad největší revoluci od svého 
vzniku v polovině minulého století. 

AUTOR: MILAN BAUMAN
FOTO: SIEMENS

Megavýkon na atomové bázi

Zájem lidí o to, dostat se k výsledkům výpočetních úkonů nebo mnohdy spíše velmi složitých simulací dříve, je už velmi
starý. Nyní se blíží doba, kdy díky kvantovému počítači bude možné výsledná data dostat mnohem rychleji, než tomu
bylo u klasických počítačů.

U kvantového počítače se člověk přiblížil přímo mechanice
mikrosvěta.
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U kvantového počítače bude možný výpočet s mechanikou tak zvaných quibitů, tedy s možností zavést určitou prav děpodobnost do výsledků výpočetu.



sklon k hysterickému chování. Jednání jedinců
je ovlivněno anonymitou a poklesem sociální
a racionální kontroly.“
O tom, že smýšlení člověka se změní poté, co
se stane součástí skupi ny, se jistě přesvědčil
každý, kdo byl někdy na ně ja ké demonstraci,
oslavě vítězství po sportovním utkání nebo
na vel kém koncertu. A ne vždy jsou důsledky 
da vo vé ho chování pozitivní. Také vás už někdy
napadlo, co byste dělali, kdyby v pře plněném
voze metra nebo na našlapaném sta dionu vznikl
požár? Stejné otázky si samozřejmě kladou
také konstruktéři a architekti, kteří tato místa
projektují. 

Podobný výzkum probíhá v laboratořích doktor -
ky Gerty Kosterové ve výzkumném středisku
společnosti Siemens v Mnichově. Když se jí
podíváte přes rameno, uvidíte na monitoru
spoustu postaviček různých barev. V místech,
kde je lidí málo, mají barvu zelenou. Ta však
s tím, jak se dav zahušťuje, přechází do červené.
Tým doktorky Kosterové pracuje na virtuálních
simulacích chování lidí v davu. Snaží se poro -
zumět pohybu chodců v případě, kdy jdou na -
příklad v páru, a jak se jejich chování změní,
když se dostanou do větší skupiny. Ze simulace
je vidět, že lidé mají tendenci udržovat si do sta-
tečnou vzdálenost od stěn i od ostatních před
sebou, za sebou a na obě strany – pokud mají
dostatek prostoru. Když se ale přiblíží nějaká
překážka, například průchod dveřmi, mačkají
se mnohem více na sebe. A vzniká známá tla -
čenice. Zajímavé je, že většinou se nepostaví
do řady za sebe, ale spíše se řadí za rameno
předchozího člověka. Psychologové předpoklá-
dají, že důvodem je potřeba sledovat, co se děje
vepředu. Hned jak dostanou více prostoru, opět
se od sebe vzdálí – a červené postavičky se pro-
mění v zelené.
„Dokážeme simulovat a zobrazit chování desí tek
tisíc současně se pohybujících chodců,“ říká
vedoucí týmu. Její výzkum je založen na mate -
matickém přístupu zvaném „cellular automata“.
Ten využívá šestiúhelníkové matice, která na
pohled připomíná velikou včelí plástev a roz -
děluje dvourozměrný prostor do jednotlivých
buněk. Každá z nich má status „obsazená“ nebo
„volná“. Obsazena může být buď chodcem, pře-
kážkou nebo cílovou destinací. Podle předem
daného algoritmu se statusy jednotlivých bu něk
mění a automaticky aktualizují. A postavičky se
na monitoru pohybují směrem k cíli. Program
počítá také s interakcí jednotlivých účastníků.
„Je to podobný pohyb jako u elektronů. Cíl při-
tahuje, překážky odpuzují a lidé se snaží udržet
jistou vzdálenost od ostatních,“ říká doktorka
Kosterová.
Největším problémem při podobných simula cích
je fakt, že programy musejí zvládat náročné vý-
počty s obrovským množstvím dat. Například
metoda zvaná „multi-agent approach“ bere v po -
taz věk, pohlaví nebo fyzickou konstituci každé
osoby. Dívá se tedy na dav jako na velkou sku pi nu
jednotlivců. Pak ovšem musí pracně vypočítávat
polohu a pohyb každého z nich, a to trvá celé
hodiny. Oproti tomu program mnichovských
výzkumníků přiděluje parametry kolektivně
všem a řídí tak pohyb davu jako celek. I tak
dokáže aplikovat základní vazby mezi účastníky
(programátoři je nazývají „avatary“) s dosta teč-
 nou přesností. Také se jim podařilo do algoritmu
koncentrovat spoustu faktorů, jimiž je chování
lidí ovlivněno. Díky tomu jsou jeho výpočty velmi
rychlé. A o rychlost jde především. Program se

totiž snaží nejen chování davu nejen sledovat,
ale hlavně předvídat. Simulací by tak v konečném
důsledku mohli využít pořadatelé velkých akcí,
kterým by tak pomohly předcházet možným
incidentům. V jednom ze scénářů se například
pět tisíc diváků žene z koncertu do stanice metra.
Dispečer si pomocí programu v předstihu spočí tá,
kdy a jak dorazí na nástupiště. Aby zabránil
neřízenému ucpání stanice, povolá do stanice
v předstihu prázdnou soupravu – kdyby tak ne -
učinil, přijel by už obsazený vlak a při nastu po -
vání a vystupování by mohlo dojít k nepříjem ným
incidentům. 
„Náš program v podobných scénářích vypočítává
pohyb davu v časových skocích a díky tomu je
nejrychlejší na světě. V uvedeném případě asi
desetinásobně oproti skutečnému pohybu osob,“
říká Wolfram Klein, programátorský mozek celé
aplikace. Ačkoliv přístup, který počítá s každým
člověkem individuálně, odhaduje polohu ava -
tarů s větší přesností, „my se zaměřujeme na
co nejrychlejší výpočet hustoty davu jako celku,“
říká dr. Kosterová. A vypadá to, že úspěšně – na
svůj výzkum získala už osm patentů.
Tým doktorky Kosterové plánuje uvést na trh
zařízení, kterému by data dodávaly bezdráto vě
připojené bezpečnostní kamery. Program by
poté sám z obrázků vygeneroval základní infor-
 mace o davu a zadal by je jako parametry do
výpočtu. Využití se plánuje nejen ve zmíně ných
veřejných prostranstvích, ale také jako tré nin ko -
vý nástroj pro bezpečnostní složky. Uvidíme.
Až se tedy v budoucnosti budete mačkat u výcho -
du z fotbalového stadionu, možná si vzpo me ne te,
že jste jednou ze zelených postaviček na moni to -
ru kdesi v centrále bezpečnostního oddělení.
A že moderní technologie dávají pozor na to, aby
z obyčejné tlačenice nevznikla nekontro lovatel ná
masa. S davem totiž jdou vždy všichni. 

K
do by neznal nádherné záběry ob rov -
ských hejn ryb nebo ptáků, která ja ko-
by na povel mění směr. Skoro se ani
nechce věřit, že nejde o jeden centrál ně

řízený organismus. Také lidé se ve velké skupině
chovají jinak než v případě, že by byli sami. Ten to
fakt je dávno známý – teorii davového chování
skvěle popsal ve svém nejslavnějším díle Psycho -
logie davu už v druhé polovině devatenáctého
století francouzský sociolog Gustav Le Bon. Psy-
chologický slovník uvádí: „Přítomnost v davu
má vliv na chování jednotlivců (tzv. davové nebo
též kolektivní chování), silně se zde projevuje
princip nápodoby, dav je velmi sugestibilní a má

38 39 VISIONS 01 2010

B E Z P E Č N O S TI N O V A C E

Minsk, 31. 5. 1999: V metru bylo ušlapáno 54 lidí. 
Manila, 4. 2. 2006: Na stadionu bylo v panice ušlapáno 
73 lidí poté, co někdo oznámil bombu v hledišti. 
Perm, 5. 12. 2009: Ruský klub měl jen jeden východ, 
lidé se při útěku před ohněm ušlapali. 
Takovéto a podobné zprávy se na nás dnes a denně valí z titulních
stránek novin. Dokážeme se postavit neuvěřitelné síle davu?
A jak se vlastně lidé ve velké skupině chovají?

AUTOR: JAN KOPECKÝ
FOTO: SIEMENS, SHUTTERSTOCK

Kdo jde s davem?

Doktorka Kosterová simuluje chování lidí v davu: Vý-
sledky jejího zkoumání je pak možné použít při navrhování
prostor, ve kterých se shromažďují velká množství lidí. 



ten vliv není až tak dramatický, jak se prezentu je.
A není to jediný efekt, který na klima působí.

A jaké jsou tedy další příčiny?
Například jsou to změny sluneční činnosti. Ty
jsou samozřejmě daleko menší, protože sluneční
cykly se pohybují v řadě period, ta nejkratší je
jedenáctiletá, nejdelší v řadu tisíců let. Dále se
na změnách silně podílí sopečná činnost, a to
dvěma směry – jednak další produkcí CO2, ale
i vyvrhováním pevných částic do ovzduší. To má
zase, kupodivu, na atmosféru ochlazující efekt.

Co vliv člověka – tedy kromě produkce
skleníkových plynů? 
Například je to kácení tropických pralesů, které
pohlcují CO2. Kácením se snižuje pohlcování
a narušuje se uhlíková rovnováha. Odhaduje
se, že úbytek tropických pralesů snižuje po hl co-
vání oxidu uhličitého o 20 až 40 procent. Od ha -
dy jsou různé a každý les se chová jinak. Když
vezmu české lesy, tak od roku 1990, kdy se to
v návaznosti na Kjótský protokol eviduje, se
změnila schopnost pohlcování ze 4,5 milionu
tun ročně na jeden milion tun. To znamená, že
jen české lesy ztratily pětasedmdesát procent
své absorpční schopnosti. Za deset let! Za tím
stojí v podstatě těžba našeho dřeva a jeho vy vá -
žení do zahraničí.

To je teda dost velké číslo na to, že se lesy
v posledních desetiletích dost obnovovaly…
Ano, ale i když se lesy obnovují, pořád úbytek
převažuje nad přírůstkem. Lesy, které byly
vy sázeny v Krušných horách místo odu mře -
lých lesů – což bylo zapříčiněno emisemi oxidu
siři čitého v sedmdesátých až osmdesátých
letech –, jsou mladé, nemají ještě tu správnou
schop nost absorpce. Lesy jsou schopny nej ví ce
pohlcovat ve věku kolem třiceti až padesáti, spíše
až sta let.

A lesy odcházejí samovolně dál, nebo se
jim začíná dařit?
Změna klimatu způsobuje, že lesy třeba dost
často zasychají. Výzkumy ukazují, že současné
a stále se zvyšující velké teplotní výkyvy lesy
stresují – a to stromům vadí. Vadí jim zvýšená
variabilita srážek, kdy nejsou „zalévány pravi -
delně“ jako kdysi. Proto chřadnou, a tím se
snižuje jejich schopnost pohlcovat CO2. I tyto
faktory je třeba brát v úvahu.

Jaké největší změny lidstvu změna klima tu
přináší? 
Třeba záplavy v Bangladéši, riziko nárůstu hla -
din oceánů s dopadem na Holandsko, změny
počasí ve smyslu cirkulačních změn nad Evropou.
Extrémní sníh následovaný extrémně nízký mi
teplotami v Anglii. Pokračovat bychom mohli

výčtem extrémních teplot v létě, zvýšených rizik
povodní. Pro každou část planety bychom něco
našli.

Jsou i negativa, o kterých se moc nemluví?
Dalším rizikem jsou oblasti permafrostů, jako
je severní Sibiř či Aljaška. Stále častěji vidíme,
že zde nerostou stromy kolmo vzhůru, ale jsou
nakloněny ve směru vanoucích větrů – říká se
jim opilé stromy. Mají mělké kořeny, a protože
permafrost taje, vyvracejí se kořeny a ze země
pod nimi uniká metan, jsou ho tam obrovská
množství. A to je další skleníkový plyn, do kon-
ce 21x účinnější pro oteplování než CO2. 

Odpůrci teorie globálního oteplování
tvrdí, že není způsobeno činností člověka.
Jak to tedy je? 
Osobně nemám rád výraz globální oteplování,
protože to celý problém diskredituje. Glo bál ní
oteplování je o teplotě a o ni vlastně až tolik
nejde. Teplota je pouze ukazatel toho, že s klima-
tem se něco děje. Daleko lepší je výraz změna
klimatického systému jako takového. Fundamen-
talistické skupiny tvrdí, že za to může člověk.
Hned dalším jejich argumentem je, že za to mů -
že, protože vypouští CO2, jezdí auty. A třetí
stanovisko, že musíme snížit emise skleníkových
plynů, abychom tu planetu zase dovedli do řek-
něme původního stavu. A zejména s druhou 
a třetí větou této posloupnosti já v tomto kon-
textu nemůžu souhlasit.

Proč?
Protože člověk se na globálních změnách přece
podílí i jinak. Třeba právě tím, že kácí lesy, a to
nemá se spalováním fosilních paliv nic společ né -
ho. Člověk se vůbec k planetě už od prů mys lo vé
revoluce chová méně šetrně než třeba před dvě -
ma sty lety. Souvisí s tím i problematika drama -

tického růstu populace, která působí negativně
na celý systém. Ve škole v padesátých letech
nás učili, že na planetě jsou dvě miliardy lidí,
a nyní je nás už 6,7 miliardy. Nebo třeba pole
– dříve měla terasovitý tvar s remízky a meze mi,
takže když zapršelo, krajina mohla zadržet vodu.
A když jsme to všechno zorali, když se začaly
dělat velké betonové plochy, tak ta voda bez
užitku stéká. Ihned.

Takže důsledek zásahů člověka do krajiny?
Je to i důsledek nerozmyšleného chování, stej ně
jako vypalování lesů – to je prostě všechno čin-
nost člověka, která ve svém důsledku vede ke
změnám klimatu. Neplatí rovnítko vliv člověka
na změnu klimatu rovná se jím produkované
emise CO2. Když odbočím ke Kodani, tam se
řeklo, že se sníží emise. A najednou se tu uká -
zala celá plejáda závazků o tom, jak snížíme
emise o tolik a tolik do roku toho a toho – to
všechno jsou nepodložené věci, jen politické
písničky.

Můžeme tedy pro snížení průměrných
teplot něco udělat?
I kdyby se podařilo podstatně snížit emise, tak
planeta se nám neochladí, to ne! I kdybychom
přestali jezdit auty a vrátili se ke koňům, tak
není vůbec jisté, že se emise podaří snížit. Ony
stále porostou v návaznosti na všechny činnosti
člověka.

A jak se tedy má člověk k přírodě chovat,
aby jí škodil co nejméně?
Především by se k planetě měl chovat trochu
líp, a hlavně s pokorou. To znamená, že si ne mo -
hu představovat, že počasí a klima na planetě
ovlivním, ale spíš bych se měl orientovat a s po -
korou sledovat, jak se planeta chová a mění 
a snažit se jí tento proces zpříjemnit. To zname -

Pane doktore, nemohu začít jinak než
otázkou na nárůst teplot v poslední době.
Pokud jde o teploty, pak musíme zásadně ho vo -
řit o trendech, protože v jednotlivých letech
teplota kolísá, ale trend za poslední století udává
průměrný globální nárůst teploty 0,74 stupně za
sto let. Je pravda, že tento trend roste, v posled-
 ních dvaceti třiceti letech je o trochu rychlejší.

Jaká je příčina? Podle článků v novinách
to vypadá, že za vše může CO2.
Samozřejmě že ne. Tento plyn přispívá ke skle-
níkovému efektu, ale v atmosféře v tom základ-
 ním množství byl vždycky, je a bude. Kromě
něj tam je však i vodní pára, rovněž skleníkový
plyn. Já rozhodně nepatřím k lidem, kteří tvrdí,
že za všechno může jen CO2. Lidská činnost sa -
mozřejmě produkuje aditivní emise CO2, které
přispívají ke zvyšování teploty na planetě. Ale
já nerad používám katastrofická slova, proto že

RNDr. Jan Pretel, CSc., je známou postavou v oblasti výzkumů
kolem změn klimatu. Pracuje v Českém hydrometeorologickém
ústavu jako šéf oddělení klimatických změn. 

Jsem 
klimatický
realista AUTOR: MILAN LOUCKÝ
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J
aké důsledky přinesou lidem globální změ -
ny klimatu? Má nějaký význam pojem glo-
bální oteplování? Jaký je vliv člověka? Je
pří činou všeho jen CO2? Nebo jsme na vině

všichni, a to kvůli vlastní nezodpovědnosti? Co
můžeme udělat pro to, abychom na naší planetě
nerozpustili všechen led a nepotopili jsme pod
hladinou oceánů některé části kontinentů?

Co nám hrozí
Vlastní-li někdo dům, většinou se o něj pečlivě
stará, udržuje jej a opravuje, aby mu ten nespadl

časem na hlavu. Proč se stejně člověk nechová,
když jde o vztah k přírodě? Klimatologové se
shodnou na tom, že nám globálně hrozí tání
ledovců a s tím spojené zvyšování hladiny svě-
 tových moří a oceánů. Je důsledkem globálního
zvyšování teploty a lidstvo řeší problém, co se
stane za několik desítek či stovek let, kdy hla -
diny oceánů vzrostou o několik metrů. Další
nepříjemností je rozrůstání se pouštních oblastí.
Města, která ještě nedávno byla v zeleném pruhu
oáz, pohltí písek a tyto oblasti se vylidní. 
Na vině ale není pouze CO2. Změny v krajině,

ná škody, které přicházejí, nějak zmírnit. My
tomu říkáme adaptační opatření. Přizpůsobovat
se změnám. Když jsem to před pěti sedmi lety
propagoval, tak mi zelení říkali: A to chcete jen
tak sedět a čekat, co to s vámi udělá? To by ovšem
byl pasivní přístup.

A jak tedy můžeme všichni, podle vás,
přispívat aktivně?
Musíme vědět, co nám přináší nejvíc problémů,
a přizpůsobit věci kolem tak, aby to problémy
eliminovalo. Třeba zvýšit schopnost ekosysté mů
nebo půdy zadržovat vodu v krajině. Možností
je celá řada. Dívat se, kde jsou jaká opatření
účinná a přizpůsobit to podle fungujícího vzoru
i jinde. Dívat se, kde jsou povodně častěji a kde
ne, aktivněji zamezovat riziku jejich vzniku 
a usnadňovat jejich průběh. Dívat se na lesy,
zalesňovat tak, aby to byly spíše lesy smíšené,
ne jen smrkové monokultury. Ty totiž nezadrží
tolik vláhy. Smrkové dřevo je třeba atraktiv něj ší
na prodej, ale z hlediska krajiny má obrovský
význam les smíšený. V zemědělství jde o výzkum
nových agrotechnických postupů, šlechtění
nových odrůd, které se lépe vyrovnají s dáv ko -
váním vody ve vegetačním období. Dále je to
o tom aktivně přijímat adaptivní opatření a při -
způsobit se tomu, co nám příroda dala. Je to
levnější než exponenciální nárůsty křivek za
extrémní snížení emisí, protože na to stejně
nemáme.

Jak to myslíte?
Snížit emise lze – a tím se dostávám k účasti
politiků v této oblasti. Oni mnohdy přeceňují to,
čeho jsme schopni, samozřejmě, ale za neuvěři-
telného (až exponenciálního) růstu nákladů.
Těch pár procent, což je začátek exponenciální
křivky, kdy je prakticky ještě lineární, ušetřit
mohu, ale je to o zcela normálních věcech. Tře ba
– teď si tu povídáme, tak při tom nemusíme sví-
tit a mohu třeba i vypnout počítač. Nebo tahle
budova – než ji zateplili, tak se tu topilo v zimě
pořád naplno. To všechno je v podstatě levná
záležitost. Ale další způsoby šetření už ohýbají
tu exponenciální křivku dost podstatně smě rem
nahoru.
Samozřejmě zelený fundamentalista říká – ener-
getické úspory a zvýšení účinnosti, to není
problém. A pak tu máme druhou stranu, kte rou
tohle tvrdě deptá. Ti naopak raději řeknou, vždyť
to je problém, který problémem vůbec není.
Není s tím třeba nic dělat. Ono se to nějak vy ře ší.
A to je naprostý protipól. Takže já používám
pojem klimatická změna, který tady skutečně
jako odborný výraz byl, je a určitě ještě dlou -
ho bude a který by se měl rozumně řešit. Ale
bohužel byl do značné míry v posledních
letech odborné komunitě ukraden právě poli-
tiky. 

které můžeme pozorovat i u nás, jsou statistic-
kou chybou v účtu, který nám příroda vystaví
za kácení deštných pralesů. Lidstvo pokračuje
v bujarém večírku – ovšem na dluh. Siegmar
Pröbstl, ředitel pro udržitelný rozvoj společnosti
Siemens, k tomu říká: „Už teď vypouštíme do
ovzduší okolo 44 miliard tun emisí oxidu uhli -
čitého, a pokud se nic nezmění, toto číslo dále
poroste. Máme nejvyšší koncentraci skleníko vých
plynů za posledních 350 tisíc let a důsledkem
je zvýšení průměrné teploty téměř o jeden stu-
 peň za sto let. Nikdo si netroufá odhadnout, 
o kolik se ještě zvýší do konce století. Navíc už
dnes víme, že v roce 2050 bude na naší plane tě
žít devět miliard lidí. Budou potřebovat energii,
potraviny, zdravotní péči, dopravu. K tomu je

třeba připočítat, že během století se průměr ný
věk člověka prodloužil z 35 na 65 let. A neza ned-
 batelný není ani fakt, že HDP nejméně vyspělých
krajin světa se jen v dalších dvaceti letech ztroj -
násobí! A je jasné, že se podstatně zvýší jejich
nároky.“

Co udělat pro zelenou planetu?
Člověk by si měl vážit prostředí, ve kterém žije,
a přistupovat k Zemi jako partner, a ne jako zlo -
děj, který chce vydrancovat všechno její bohat-
ství. Evropa je ve vedoucí pozici v uplatňování
„zelených technologií“ a měla by v ní i nadále
zůstat. Vyžaduje to značné úsilí, protože i zby -
tek světa pochopil trend trvalé udržitelnosti.
Technologie a postupy vytvářené projekty trvalé

udržitelnosti by se pak daly aplikovat i v oblas-
tech s obrovským nárůstem výroby. 
K tomu dodává opět Siegmar Pröbstl: „Ochrana
životního prostředí a sociální otázky budou
nabývat na významu. Těžko předpovídat, která
odvětví porostou. Dá se však jednoznačně říci,
že budoucnost budou mít ta odvětví, která se
orientují na ochranu životního prostředí a vy -
užívají zelené technologie, stejně jako ty, které
preferují sociální chování.“ 
Zdá se, že budoucnost planety není lhostejná
lidem ani velkým firmám. Na nás tedy je, aby-
chom přispěli k ochraně naší matičky Země
každý svým dílem. Třeba tím, že přivřeme ter-
moregulační ventil v pokoji, ve kterém zrovna
nejsme… 

Bude nám na
Zemi horko?
Klimatické změny pronásledují lidstvo od jeho prvopočátku.
V poslední době se ale stále častěji setkáváme s tím, že nám
jsou předhazována témata týkající se zvyšování teplot v ovzduší,
a to souvisí především s ubýváním ledovců, rozšiřováním pouští
a hrozbou růstu hladiny světových oceánů. 

AUTOR: MILAN LOUCKÝ
FOTO: SHUTTERSTOCK
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Těžce získaná energie: Především v zemích tzv. třetího světa, v Africe a v Jižní Americe
se můžete setkat nejen s bezcitným drancováním darů Země, ale i s neuvěřitelně málo
efektivně pracujícími spalovnami bez jakýchkoli odsiřovačů. Takto vypouštěné emise se
starají o trvalou změnu klimatu na Zemi.

Staré a nové: Princip trvalé udržitelnosti využije všech možností naší planety k tomu,
aby staré dosluhující technologie byly nahrazeny technologiemi novými, které nebudou
mít negativní dopad na naši Zemi.

Elektrická energie: Ta je „životadárnou tekutinou“ pro většinu lidských činností. Díky ní mů-
žeme vařit, topit, chladit, svítit, pomáhá nám ve spoustě běžných činností. Cílem je, abychom
elektrickou energii dokázali v budoucnosti vyrobit ekologicky s dostatečně rozumnými náklady.

Zachovejme si Zemi: Pokud chceme, aby naše Země zůstala krásná a mohli jsme se kochat takovými krásnými výhledy do přírody, musíme se více snažit využívat efektivně 
všechny zdroje, které máme, a citlivě s nimi hospodařit.



E
konomická krize vzala mrakodrapům
lesk finanční, technologické i archi tek-
tonické prestiže. V samotné Dubaji,
doposud považované za neotřesitelný

ráj developerů, už několika unikátním projek-
tům odzvonilo. Na neurčito odložili rotující
mrakodrap s měnící se siluetou. Dynamic Tower

se solárními články a větrnými turbínami se
podle slov svého autora, italského architekta
Davida Fischera, mohl stát nejekologičtějším
mrakodrapem světa. Světlo světa nikdy neu-
vidí ani šest set metrů vysoký věžák Anara
Tower brit ského studia Atkins Design s mo-
hutnou vrtulí na vrcholu, která by se po sta -

rala o elektři nu pro celou megabudovu. V Dubaji
skončil i sen o kilometrovém mrakodrapu Nak-
heel Tower.
V jiných částech světa není situace o mnoho lepší.
Moskva přišla o šestisetmetrový mrakodrap
Russia Tower, který navrhl americký ateliér
Skidmore, Owings and Merrill. Nenašly se dvě
miliardy dolarů na jeho dokončení, a tak se
základy budovy, která měla ambice stát se nej -
vyšší stavbou Evropy, využily na parkoviště
pro novou obchodní čtvrť. I Paříž musela od -
sunout plány rozsáhlé modernizace obchodní
čtvrti La Defense, kterými si chtěla zlepšit oproti
Londýnu pozici evropské obchodní destinace
číslo jedna.

Nová pýcha velkoměst
Stalo se však cosi, co by v letech ekonomické ho
rozmachu málokdo čekal – prestižní vlajku
převzala kulturní centra. Světové metropole
se předbíhají v tom, které divadlo, opera nebo
knihovna bude nejoriginálnějším dílem moder-
ní architektury. Autoři, světoznámí architekti
často vítězící v kvalitně obsazených mezi ná rod-
 ních soutěžích, musejí v takových měřeních sil
uvolnit maximum tvořivých rezerv. Jak říká
italský architekt Renzo Piano, největším dobro-
družstvím pro architekta je postavit koncertní
síň. Tvůrci odvážně experimentují a hledají
nové výrazové formy. Ačkoli je výsledek něk -
dy kontroverzní, obyvatelé se s ním ztotožní,
a po sléze se tato díla stanou pýchou velko -
měst. 
Takovým průkopníkem byla v tomto směru
australská metropole Sydney s budovou Ope -
ry, která je od roku 1973 symbolem města 
a snad i celého kontinentu. Dánský architekt
Jörn Utzon zvítězil v konkurenci tří stovek ná -
vrhů. Pravda však je, že mezi hudebníky není

příliš oblíbená. Není v ní mnoho místa pro 
orches tr – ani v operním sále s 1 500 sedadly
ani v koncertním pro 2 700 návštěvníků. 

Brouci, kusy ledu a křišťál 
Mohlo by se zdát, že éra konzumu a globali za  ce
oslabila zájem o klasické umění. Ale velkolepé

Nejvyšší věžák: Dubajský Burdž Chalífa za 1,5 miliardy dolarů se vyšplhal do výšky 828 metrů. Na dlouhou dobu
zůstane nejvyšší budovou světa.

Severské ikony: Moderní hudební stánky ve Skandinávii nabízejí jedinečný kontakt města a moře. Vpravo kodaňská Královská opera a odvážný koncept Norské opery a baletu v Oslo. 

Betonové skořepiny: Do historie architektury se natrvalo zapíše Opera v Sydney (vlevo), Auditorium v Římě, stejně jako Casa da Musica v protugalském Portu (vpravo dole a nahoře). 

monumenty kultury, které vyrostly po celé Evro -
pě, svědčí spíš o opaku. 
Za jeden z nejkrásnějších kulturních stánků na
světě se považuje Auditorium v Římě z roku
2002, které navrhl architekt Renzo Piano. Filhar-
monie stojí kousek od centra, na místě, kde se
v roce 1960 konaly olympijské hry. Tři budovy
se třemi sály pro tři tisíce posluchačů připo mí  na-
 jí obrovské trilobity, kteří jako by ochraňovali
amfiteátr stojící mezi nimi. Ne nadarmo se Au-
 di  toriu v Římě říká „brouci“, „želvy“, ale také
„blobs“ (český architekt Jan Kaplický, o kterém
bude řeč později, pracoval ve studiu Renza Piana
tři roky). 
Moderní hudební stánky ve Skandinávii zase
nabízejí jedinečný kontakt města a moře. Novo-
stavba kodaňské Královské opery sídlí na Dock
Island, na spojnici s královskou rezidencí na
náměstí Amalienborg. Návrh vytvořil dánský
architekt Henning Larsen a jako soukromý

dar své krajině ji postavil v roku 2004 lodní
magnát Mærsk McKinney Møller. Na budově
za 500 milionů dolarů nešetřil a osobně na
všechno dohlížel. Výsledkem je monumentál ní
stavba s 1 700 sedadly, exteriérem obloženým
zlatým vápencem a zaoblenou fasádou ze skla
s ocelovou výztuží. Do opery se vstupuje od
moře z velkého náměstí Plaza, které překrývá
35metrová konzolová střecha.
Odvážné řešení má i norská opera a balet v Oslu.
Kompozice bílých mramorových střešních plo -
šin navozuje pocit, že budova vyrůstá z moř ské ho
dna Oslofjordu. A jak bývá ve Skandinávii zvy -
kem, kladl se tu důraz na energetickou úspor -
nost. Proto tři čtvrtiny prosklených tabulí fasád
pokrývají solární panely. Autorem návrhu je
norský ateliér Snøhetta, který se do dějin archi -
tektury zapsal v roce 2002 novým sídlem Ale xan-
 drijské knihovny v Káhiře. Ateliér spo lu zakládal
v roce 1988 český architekt Martin Roubík. Bu-

dova opery v minimalistickém stylu se skoro
1 400 sedadly za 400 milionů eur získala vloni
prestižní cenu Evropské unie pro současnou
architekturu Mies van der Rohe Award 2009. 
Z jiného soudku je Casa da Música pro 1 300
návštěvníků, kterou v roce 2005 navrhl pro
portugalské Porto holandský architekt Remo
Koolhaaso. Věrný své koncepci „fuck the context“
vytvořil stavbu, která je výrazným kontras tem
k okolní zástavbě. I proto bylo projekt velice
těžké prosadit, přestože zvítězil v mezinárodní
soutěži. Stavbu je možné stylově zařadit do
dekonstruktivismu, kde není úplně jasná a vi di-
telná nosná konstrukce. Obyvatelé města jí dali
přezdívku Křišťál z bílého betonu. 

Plachty na Labi, bílé noci na Něvě
I v době krize vyrůstají v evropských metropolích
díla, která vyrážejí dech. Hamburk nabízí příklad,
jak přetvořit industriální dědictví. Staré doky,

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: ARCHIV AUTORA

Šperky z horších časů
Ani pompézní otevření dubajské Burdž Chalífa (dříve Burdž Dubaj), nejvyšší budovy světa,
nezakrylo fakt, že finanční krize tvrdě dolehla na komerční megastavby. Světové metro-
pole si však rychle našly náhradu a pokračují v soutěži o nejoriginálnější architektonická
díla. Dobrou zprávou je, že novým „bitevním“ polem se staly stánky umění a kultury. 
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Elbphilharmonie: Hudební koncerty přímo ve starých docích na Labi.

Pařížský zázrak: Filharmonie Jeana Nouvela má ambice překonat vše, co architektura pro kulturu a umění doposud vytvořila.Technické informace: Pražská Národní technická knihovna je osobitá architekturou i technologickým vybavením.

Marijnské divadlo: Petrohrad se dočká unikátního
spojení tradice a avantgardy. 

které by mnozí developeři raději zbourali, pro-
 mění na futuristickou budovu filharmonie Elb -
philharmonie. Autorem je švýcarský ateliér
Her zog & de Meuron, známý především mni-
chov ským stadionem Allianz Arena, londýnským
muzeem moderního umění Tate Modern nebo
pekingským olympijským národním stadionem.
V Hamburku navrhli architekti na vrchol něko li-
kaposchoďového chátrajícího cihlového skla du
výraznou konstrukci s třpytivým povrchem, který
evokuje plachty lodí. Kontrast nového se starým
funguje úžasně. Elbphilharmonie pro 2 700
ná v štěvníků se postaví za 450 milionů eur a od
roku 2013 bude centrem hudebního života v se-
veroněmecké metropoli a dominan tou rodící
se supermoderní čtvrtě Hafencity.

Ze spojení tradice a moderny vychází i návrh no -
vostavby Marijnského divadla, která vyrůstá
hned vedle jeho historické budovy uprostřed
složité sítě kanálů v Petrohradě. Druhé největší
ruské město je centrem baroka a neoklasicismu,
majestátních chrámů a muzeí, charakteristic kých
pozlacenými kopulemi a špičkami věží. To byla
výzva i pro francouzského architekta Dominiqua
Perraulta. Nové divadlo navrhl z čer né ho mra mo-
ru a celou budovu zasklil kopulí z lesklé zlaté
konstrukce. Uvnitř tak vznikají ote vřené prostory
a chodby, které kdykoli umož ní výhled ven. „Skle-
ná kopule čaruje se světlem a asociuje bílé noci,“
chválí ředitel divadla Valerij Gergiev. Nový sym-
 bol Petrohradu se dvěma tisí ci sedadly za 200 mi -
lionů eur by měli dokončit letos.

Pařížské science-fiction 
O největší rozruch se však, jak jinak, postarala
Paříž. Vloni se tu rozeběhla výstavba extravagant-
ního projektu nového sídla Pařížské filharmonie.
Autor Jean Nouvel, slavný nositel Pritzkerovy
ceny, ani netajil záměr vytvořit unikát, který
přitáhne pozornost celého světa. Zvítězil v ne -
obyčejně tvrdé konkurenci, když mezi stovky
přihlášených projektů prošly do užšího výběru
soutěže taková esa jako Zaha Hadid, Francis
Soler či Christian de Portzamparc.
Futuristický design filharmonie vytváří kom-
binace navrstvených ocelových ramp a hliní ko -
vých plátů, která evokuje hromadu pokřivených
kovových plechů a zbořených vyčnívajících ploch.
Uvnitř čeká návštěvníka opačný extrém – dře vem

obložený interiér, jehož oblé křivky přecházejí
do plynule protáhnutých organických tvarů a ve
světle se měnících barev. Hlavní sál na mnohé
působí jako „bazén ze rtuti“. Velkolepý hudební
stánek s koncertním sálem pro 2 400 návštěv ní -
ků, budoucí domov světoznámého orchestru
La Philharmonie de Paris, postaví za 200 milionů
eur do roku 2012.

A co ve středu Evropy?
Dobrou zprávou je, že v Bratislavě se podařilo
nalézt 44 milionů eur a po 21 letech dokončit
novostavbu Slovenského národního divadla pro
1 700 návštěvníků. Ale zestárlá architektura
osmdesátých let minulého století i dobové tech-
nologie jí dávají mizivé šance v „soutěži krásy“

se současnými architektonickými díly. Malou
náplastí je rozhodnutí o rekonstrukci sídla
Slovenské filharmonie – bratislavské Reduty.
Koncem roku 2011 se bude možné kochat obno-
venou tváří této skoro stoleté neslohové budo vy.
V Praze extravagantní „blob“ Národní knihovny
od světoznámého britského architekta českého
původu Jana Kaplického zapůsobil na Pražany
příliš kontroverzně a narazil i na politický od -
por. Ani druhý projekt studia Future Systems
– koncertní centrum v Českých Budějovicích – ne-
má velkou šanci na úspěch. Město mu sice po -
skytne pozemek, ale má jiné priority, takže ho
nemůže financovat. Miliardu korun bude mu set
jihočeským přátelům hudby poskytnout jiný
investor, což nebude lehké. 

Navíc nečekaná smrt Jana Kaplického hodně
změnila. Podle britských médií Future Systems
přestalo fungovat jako architektonické studio
a změní se na nadaci. Muzeum Enza Ferrariho
v italské Modeně bude podle všeho posledním
Kaplického projektem, který se bude realizovat.
Ačkoli Kaplického „blob“ je už zřejmě nená vrat -
ně minulostí, získala Praha jiné unikátní dílo.
Národní technická knihovna za 85 milionů eur
(Visions 2/2009) je úžasná nejen architektonic-
kým ztvárněním, ale i technologickým vyba ve -
ním. Jde o první skutečně inteligentní budovu
v České republice a v dosud nevídaném kom-
fortu poskytuje studentům technických vy so -
kých škol i odborné veřejnosti 1,5 milionu
svazků. 
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E
lektrické šílenství akceleruje závratným
tempem. Jestliže automobilky vyvíjejí
cenově dostupné městské elektromobi ly,
aby pod tlakem legislativy stlačily emi se

skleníkových plynů, malí výrobci jsou už dávno
fascinováni rychlostí elektromobilů. Elektromo-
tor je svým lineárním průběhem výkonu a úžas-
 ným krouticím momentem přímo předurčen,
aby pokořil motory s klasickým spalováním. Ano,
elektromotor nemusí být dobrý jen pro golfové
vozíky!

Na startu stála Tesla Roadster
Celé to odstartovala americká Tesla se svým
Roadsterem, který zrychluje z 0 na 100 km/h
za 3,9 sekundy. Přidal se Venturi s elek-
trickou verzí Fetish. A potom i další. Bugina

Wrightspeed je ještě rychlejší, akceleruje na
stovku za tři sekundy. Držitelem titulu nej -
rychlejšího elektromobilu, který si můžete
legálně koupit, je ale zcela jistě americký SSC
Aero EV s vý ko nem tisíc koní. Na stovku to
zvládne za nepředsta vitelné 2,5 sekundy a na
to jednoduše nemá ani Bugatti Veyron. 
Na nadvládu malých firem a jejich ďábelsky
rychlých elektromobilů se už velcí výrobci ne do-
kázali dívat nečinně. V nejbližší době nás čeká
elektrická invaze zvučných jmen. Například
koncern Daimler přivede po miniaturním elek-
trickém Smartu ForTwo EV na svět jeho ďábel-
sky silného „sourozence“ s logem troj cípé
hvěz dy a Audi se též netají záměrem nabíd-
nout zá kaz níkům silné emoce bez jakýchkoli
emisí. 

Mercedes potvrdil SLS EV
Novodobého nástupce legendárního Merce de su
300 SL Gulwing, pod jehož vývoj se podepsa la
divize AMG, od počátku konstruovali se zá mě -
rem vyrábět i jeho elektrickou verzi. Úprava
nového SLS proto nebyla komplikovaná. Šesti-
litrový osmiválec AMG jednoduše vyměnili za
čtveřici elektromotorů umístěných v blízkosti
kol. Jejich společný výkon 392 kW se přibližuje
benzínovému agregátu. A pokud elektrický po -
hon vyniká mohutným krouticím momentem
880 Nm, výsledné dynamické parametry jsou
srovnatelné. Na stovku bude SLS EV sprintovat
čtyři sekundy, což je pouze o dvě desetinky víc.
Lithioiontové baterie s kapacitou 48 kWh jsou
umístěny v prostoru, kde sídlil původní osmi -
válec, ve středovém tunelu i za sedadly. Tím se

zároveň dosáhlo optimálního rozložení
hmotnosti, takže jízdní vlastnosti nijak neutr-
pěly. Elektrická šelma ze Stuttgartu se tak vy-
rovná svému benzínovému protějšku. Bližší
technic ké údaje Mercedes zatím nezveřejnil.

Audi e-tron míří do výroby
I Audi se připravuje na „elektrickou dobu“. Že
to myslí vážně, předvedlo pořádně „nadupanou“
studií Audi e-tron už vloni ve Frankfurtu. Za
základ posloužilo to nejvýkonnější, co měli
momentálně v Ingolstadtu k dispozici – super-
sportovní Audi R8. Zapomeňte však na centrál ně
umístněný benzínový osmiválec. Elektrická 
R-osmička má čtyři motory, dva vpředu a dva
za zadní nápravou. Tak to je trochu jiné Quattro,
než na jaké jsme zvyklí. Dohromady dávají vý kon
230 kW a krouticí moment je nepředsta vi telných
4 500 Nm! Zdrojem energie jsou lithioiontové
baterie s kapacitou 42 kW/h a hmotností 470 kg.
Audi e-tron vážící 1 600 kg akceleruje z 0 na
100 km/h za 4,8 sekundy, co je jen o dvě dese -
tinky déle než osmiválcová R-osmička. 
A neuběhlo ani půl roku a Audi v Detroitu opět
bodovalo ekologickým sporťákem e-tron II. Ten-
 tokrát připomínal spíše Audi TT. Rozměry se
pořádně scvrkly a počet elektromotorů klesl na
polovinu. O to bližší je ale realitě a za svoji dy-
 namiku se určitě stydět nemusí. Výkon 195 kW
a krouticí moment 2 650 Nm stačí při hmotnos ti
pouze 1 350 kg na zrychlení na stovku za 5,1 se-
kundy.

Stále drahé limity
To vše zní lákavě, ale samozřejmě, elektromobily
mají stále své limity. Prvním je dojezd. Tomu to
údaji se automobilky proto raději vyhýbají nebo
uvádějí bájná čísla odvozená od běžné meto di ky
měření spotřeby. Audi e-tron prý ujede na jed -
no nabití až 250 kilometrů a Tesla Roadster
nebo SSC Ultimate Aero EV dokonce skoro
čtyři sta. Kdo ví, jak rychle byste však vyždí-
mali jejich baterie při skutečném sportovním
stylu jízdy. Potom vás čeká přestávka, protože
na dobíjení při dnešních technologiích potřebu-
jete mini mál ně tři hodiny.
Druhým limitem je cena. Za tu mohou nejen
drahé lithioiontové baterie, kterých tu musí být
spousta. Jejich relativně vysokou hmotnost je
ovšem nutné vykompenzovat pouze ultralehkou
konstrukcí celého vozidla. No, a hliník, magné -
zium nebo karbon přece také něco stojí.
Potom se nemůžeme divit, že za Teslu Road-
ster zaplatíte 100 tisíc dolarů a za Mercedes
SLS AMG EV dokonce 250 tisíc. Americký
„exot“ SSC Ultimate Aero EV by vás vyšel na
půl milionu. Elektrické sporťáky tak zůstanou
zatím jen ekologickými hračkami pro nejbo-
hatší. Ty od Mercedesu a Audi se dostanou na
trh nejpozději v roce 2013. 

Elektrický Buckeye Bullet drží světový rekord
Nejrychlejším elektromobilem všech dob je Buckeye Bullet, navržený studenty americké univerzity
ve státu Ohio. Podařilo se jim překonat všechny do té doby platné rychlostní rekordy automobilů
poháněných elektrickou energií. Jejich speciál dosáhl 3. října 2004 na Solném jezeře v Bonneville
ve státě Utah maximální rychlosti 314,958 míle za hodinu, což je přibližně 508 km/h. Klíčem ke
světovému rekordu se stala perfektní aerodynamika a snaha konstruktérů dosáhnout co nejnižší
hmotnosti. Bullet váží 1 814 kg a jeho elektromotor dosahuje výkonu 400 koní. Navíc, víte o tom,
že právě elektromobil byl prvním automobilem v historii, který překonal rychlost 100 km/h?
Stalo se tak roku 1899, když se autům se spalovacími motory nemohlo o takové rychlosti ani zdát.

I elektromobil může 
jezdit jako ferrari

Myslíte si, že k supersportovnímu autu sprintujícímu na stovku pod pět sekund patří nevy hnu-
telně burácející zvuk benzínového motoru? Tak to jste na omylu! Jde to i potichu, a dokonce
ještě rychleji. Síla elektrické energie otevírá úplně nové možnosti. Už dnes existují „žihadla“,
která vás zatlačí do sedačky ve stylu Ferrari Enzo bez toho, aby spotřebovala byť jen jedinou
kapku benzínu. A jak se zdá, jsme stále na začátku.

AUTOR: TOMÁŠ ANDREJČÁK
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Nejrychlejší elektromobily současnosti

Venturi Fetish EV 
Výkon: 300 k
0–100 km/h: 3,5 s 
Cena: 400 000 dolarů

SSC Ultimate Aero EV
Výkon: 1 000 k
0–100 km/h: 2,5 s
Cena: 500 000 dolarů

Tesla Roadster
Výkon: 240 k
0–100 km/h: 3,9 s
Cena: 100 000 dolarů

AC Propulsion's tzero
Výkon: 200 k
0–100 km/h: 3,6 s
Cena: 220 000 dolarů

Wrightspeed X1
Výkon: 236 k
0 – 100 km/h: 3,0 s
Cena: 150 000 dolarů

L I F E S T Y L E



N
asazení různých elektrických i elektro-
nických přístrojů a systémů přináší
také úspory – kromě zmíněného času
především energií. Tak se mohou čás -

tečně, ne-li úplně, vrátit náklady vložené do
realizace takové domácnosti. U digitální do mác-
 nosti se předpokládá, že každý spotřebič lze
ovládat ručně nebo pomocí ovládacích panelů
odkudkoli v bytě či za pomoci přenosného ovla-
dače, mobilu, smartphonu nebo PDA.
Důležitou roli zde hraje estetické i ergonomic ké
hledisko. Digitální domácnost je ale také o auto-
 matickém zatemňování oken, mnohdy rafino-
vaných instalacích osvětlení, kdy světlo působí
jako primární i jako doplněk. Patří sem i meteo-
stanice, které ukazují, jak je venku, včetně před-
povědi na nejbližší dobu, dokážou změřit sílu
větru a vydat povel k zatažení markýz, začne-li
foukat silný nebo nárazový vítr. Je také o hu deb-

ních systémech multiroom, které doprovázejí
obyvatele hudbou po celém bytě. A co třeba fi gu-
ríny, na které navléknete oděv a které ho za po-
moci páry správně vytvarují? Jsou tu! Patří sem
třeba i multimediální servery.
Digitální domácnost je i o dalších věcech. Po dí -
vejme se alespoň na část z toho, co digitální
dům může nabídnout.

Vaříme inteligentně
Výrobci se snaží ulehčit opakující se činnosti
– a jednou z nich vaření určitě je. Zvykli jsme si
na myčky nádobí, které šetří čas i energii a ne ob-
těžují okolí hlukem. Jsou už estetickým do-
plň kem. Lednice jsou tiché a spotřebují méně
ener gie. Jsou i takové, které sledují svůj obsah
a upozorní na to, že je třeba určité suroviny
doplnit. Součástí kuchyně jsou dále dotykové
obrazovky s kuchařskými recepty, které na

základě obsahu lednice doporučí, co lze uvařit.
Ty můžete využít i pro sledování okolí domu
za pomoci venku instalovaných kamer.
Fenoménem se staly parní trouby, kombinova -
né trouby, snídaňové sety, espresa – ve vestav -
ném i volně stojícím provedení. Inteligentní
kombinované trouby jsou vybaveny čidly teploty
zpracovávaného pokrmu, jejich displej na bíd ne
jídla, která dokáže trouba uvařit nebo upéct.
Stačí jen vložit syrové maso, vybrat to, co z něj
chcete mít, zadat jeho hmotnost, zapíchnout
do něj teplotní sondu a o víc se nemusíte starat.
V troubě lze připravit několik pokrmů najednou,
třeba maso i přílohu. Digitální domácnost vám
umožní navíc dálkové zapnutí trouby, aby po krm
ohřála, než dorazíte domů. 

Technika v obývacím pokoji
Výrobci televizorů spolupracují se špičkovými
akustickými studii, a tak vás při sledování filmů
televizor obklopí zvukem jako v kině. Ještě lépe to
dokáže umocnit domácí kino, které pře hra je růz -
né formáty videa, zobrazí obrázky a pře hra je
hud bu z CD, DVD, nyní i z Blu-ray disku nebo z pa -
měťových karet. Domácí systém je ovšem mož  né
postavit i z jednotlivých komponent sou  stře dě -
ných kolem AV receiveru. Do obývacích po kojů
se začínají vracet i gramofony, mnohdy i v re t ro-
stylu minulého století. Reproduktory dotvoří
zvukově i esteticky prostor obývacího pokoje. 

Tam, kde spíme 
Sem patří také budíky nebo radiobudíky s auto-
matickým řízením času a data i přechodu na
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Jak se žije v digitální
domácnosti
Pojem digitální domácnost je spojena s moderním a komfortním
bydlením. Někdo může mít názor, že takové bydlení je vyhrazeno
jen vyvoleným a majetným. Omyl! Digitální domácnost zahr nu je
všechny vymoženosti, které současná technika a technologie
nabízejí. Cílem je, aby za člověka tam, kde to jde, pracovala
technika a on si mohl své bydlení aktivně přizpůsobovat a měl
víc času na své záliby, koníčky a mohl trávit čas efektivním
způsobem. 

letní čas a zpět, aby je nebylo nutné nastavovat
ručně. Budíky s projekcí času na strop. Jsou tu
různé cvičební pomůcky typu rotoped s napoje -
ním na počítač a s regulací zátěže podle pro-
gra mu. Jsou to elektricky polohovatelné rošty
postelí, které můžete ovládat bezdrátovým
ovládáním. Patří sem i osvětlení, jež si můžete
nastavit dle nálady; světelné systémy reagující
na pohyb – pokud jdete v noci na toaletu – vám
osvítí decentně cestu; dětské chůvičky nebo
rovnou displeje s napojením na kamerový sys-
tém, které informují o tom, co dělá váš poto mek
v dětském pokoji.

Stylová koupelna
Také v těchto prostorách můžete poslouchat hud-
bu při mytí, sprchování i holení. To platí i pro
toaletu a saunu – klasickou či infrasaunu. Patří
sem třeba i záchodová prkénka, která umyjí
nejprve vás a následně pak sebe.
Inteligentní pračka dokáže dávkovat prací pro -
středek podle hmotnosti náplně a dle toho upra-
 vit spotřebu vody. Má i speciální programy na
praní s ohledem na druh vloženého prádla,

programy na textilní obuv i oživení a pro čiš -
tě ní kouřem nasáklých oděvů. Už jsme si zvyk-
li na to, že u praček, stejně jako u myček, je
možné pomocí časovače odložit start nebo
zadat pokyn ke spuštění na dálku. Sušička 
se pak zase po stará, abyste prádlo nemuseli
žeh lit.
Váha v koupelně vás informuje o hmotnosti 
i stavu tuku v těle a může bezdrátově předat
data počítači nebo přehrávači, který upraví váš
tréninkový režim. 

To ostatní
Základem toho, co není vidět, je nejspíš topení
nebo i klimatizace. Topení na principu tepelné-
ho čerpadla využívá rozdíly teplot v zemi a při -
náší úsporu nákladů na energie. Topení může
topit jen tehdy, když se někdo v domě nachází
– dokonce jen v místnostech, kde někdo je, mů -
že začít topit před příchodem obyvatel domů.
Samozřejmě si ho můžete zapnout na dálku
nebo ho takto ovládat. 
Dále tu je elektrický rozvod určený pro zásuv ky
i pro pohon a ovládání přístrojů – světel, rolet,

markýz, dveří, ventilace i klimatizace. Následují
elektronické rozvody pro ovládání elektronic -
kých systémů i internet drátový či bezdrátový.
Další v řadě je pak zabezpečení – bezpečnostní
ústředny a systémy hlášení o vloupání nebo
informující o nehodách, jako je prasklá voda,
potopa či únik plynu. Zabezpečovací systém
nebo inteligentní byt se dokáže zabezpečit
au to maticky po odchodu posledního obyva tele
z do mu. 
Patří sem i příslušenství inteligentní domácnos-
ti – robotické vysavače, automatické zalévání
zahrady i v závislosti na předpovědi počasí, au to-
 matické sekačky a další drobnosti. 

Nebojte se inteligentně bydlet 
Bydlení se hodně změnilo. Spousta firem nabízí
výrobky, které slouží k efektivnějšímu využití
času obyvateli domácnosti. Jiné firmy nabízejí
systémy pro komplexní ovládání digitální do -
mácnosti. Díky tomu je možné všechny pří stro -
je ovládat odkudkoli. Člověk se tedy může
za měřit na sebe, vlastní růst, práci, odpoči nek,
sport. To ostatní za něj obstará technika. 
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Digitální domácnost: Zde si představíme soužití člověka s technikou na vysoké estetické úrovni. Přesto je však nutné někam umístit i velín (obrázek uprostřed).
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Č
íslo jedenáct je spojené s fotbalem ma-
gickým svazkem. Na dresu ho nosí vají
nejlepší střelci, jedenáct je počet hráčů
ve fotbalovém týmu. I míč pro nadchá-

zející mistrovství světa ve fotbalu má jedenáct
barev, a navíc v Jižní Africe žije jede náct růz ných
kmenů. S nimi souvisí i nezvyklý ná zev míče
– Jabulani. V jazyku kmene Zulů označuje osla-
vu i radost. A šampionát je oslavou této celo svě-
tové zábavy a vášně. Stejně jako dříve, i tento krát
míč ušila německá společnost Adidas. Tato tra -
dice (a zároveň vý borný marketingový tah) se
začala psát v roce 1970, kdy Adidas vyrobil pro
mistrovství světa v Mexiku míč Telstar, černo bí lý
kožený balon, který vypadal přesně tak, jak si
dnes každý z nás fotbalový míč představuje.

Další revoluce přišla v roce 2006 – míč Team -
geist je sestaven ze čtrnácti syntetických panelů,
které do sebe dokonale zapadají, aby se pře deš lo
deformacím tvaru míče. Tento nedostatek a s ním
spojenou nepravidelnost letu vyčítali hráči míči
Fevernova, se kterým se hrálo na mistrovství
v Japonsku a Koreji. Teamgeist technologií stav-
by míče chyby odstranil, ale Adidas i přes vše -
obecnou spokojenost hráčů vyvinul, jak tvrdí,
ještě dokonalejší balon. 

Dokonalý tvar
Samozřejmě že kromě marketingu, který je dnes
už neodmyslitelnou součástí fotbalu, je pro Ja  bu-
 lani důležitá především technologie. Pokud by-
chom si postavili míče Adidasu do řady, všimli

bychom si, že v jejich vývoji stále klesá počet pa -
ne lů, ze kterých jsou vyrobeny. Jestliže legen dár -
ní Telstar měl šestnáct černých a bílých panelů,
Teamgeist čtrnáct, tak Jabulani jich má už jen osm.
Poprvé v historii jsou nejprve vytvarovány do
kulového tvaru a až pak za pomoci tepla spojeny
ve vnitřní konstrukci. Právě díky této techno lo gii
lepení a osmi 3D panelům je míč dokonale ku-
latý a během letu vůbec „neplave“. Při zásahu
navíc dokáže absorbovat energii tak, aby letěl
přímo, i když ho hráč nezasáhne přesně do stře -
du. Přímé dráhy letu míč však dosahuje i díky
novému profilu „grip’n’groov“, který se obtáčí
kolem celého míče optimálním aerodynamickým
způsobem. Předcházející míče měly povrch zná -
mý jako „husí kůže“, mikrotextura venkovní
vrstvy míče Jabulani však dostala nový vzhled:
futuristickou texturu s fantastickou přilna vos tí.
Hráčům tak umožňuje plnou kontrolu nad mí -
čem za jakýchkoli povětrnostních podmínek.
Jabulani má hmotnost 440 gramů a jeho obvod
je 69 centimetrů. Letět by měl rychlostí 120 kilo-
 metrů za hodinu. V Africe to však nebude platit
úplně: při dvacetimetrovém přímém kopu v Dur-
 banu, který leží jen osm metrů nad úrovní moře,
bude letět touto rychlostí, ale v Johannesburgu
ležícím 1 750 metrů nad mořem se rychlost zvý-
ší až na 126 kilometrů za hodinu. Důvodem je
fakt, že ve vyšší nadmořské výšce bude míč o ně -
co těžší. Velkou výhodou nových 3D panelů je

dokonalá izolace, která nedovolí míči nasát vlh-
kost a měnit tak jeho hmotnost. Vynikající je 
i odolnost Jabulani. Míč testovali na univerzitě
v Loughborough ve Velké Británii, zkoušeli ho
v aerodynamickém tunelu i ve fotbalové labo-
ratoři v Scheinfeldu, kde ho dvoutisíckrát vystře-
lili proti ocelovému plechu rychlostí 50 kilo met rů
za hodinu. Ani taková zátěž jeho tvaru a vlast-
nostem nijak neublížila. 

Co tomu říkají hráči?
Jestliže předchozí modely od Adidasu z bran ká řů
nejednou udělaly „matláky“ neschopné za brá nit

gólu, protože po čas letu nekontrolovatelně mě-
nily směr, s Jabulani bude vše jinak. Navíc jejich
povrch je dokonale přilnavý a brankář dokáže
míč udržet i bez rukavic. Slovenský reprezen-
tační brankář Ján Mucha však upozorňuje, že
„ani tento míč nevyvinuli pro brankáře“. Může
za to právě rychlost, které míč může během letu
dosáhnout. Kromě toho je „ideální pro technic ké
hráče, v kopačkách se s ním pracuje dobře a sku -
tečně drží u nohy“ – tak popsal zkušenosti s Ja -
bulani Pavel Nedvěd, který měl možnost míč
podrobně testovat. Jeho slova potvrdily i hvězdy
Michael Ballack či Kaká. Brazilčana překvapila

zejména možnost ovládat a kontrolovat Jabulani
při běhu i kopu. Paradoxně si ho pochvaluje i Petr
Čech, který míč popsal jako „energii, která se
řítí na brankáře“.
Samozřejmě že všichni nebudou spokojeni ni-
k  dy. Mezi největší kritiky patří brankář FC Bar -
celona Victor Valdés, který se míče do slova bojí,
protože podle jeho zkušeností se chová ne před-
vídatelně. Jeho obavy však už nic ne změ ní na
faktu, že dnes se fotbal hraje pro diváky, kteří
chtějí vidět co nejvíc gólů. 
A jak přiznává i výrobce Jabulani, míč vyvinu li
prá  vě k tomu, aby hráči dávali ještě více bra  nek. 

Sice je kulatá, ale přesto disponuje ideálními mírami. Navíc
nemění tvar. Má číslo jedenáct a stejně jako její předchůdkyně
i ona bude zápasit o přízeň tvrdých chlapů a nenasytných
diváků. Jmenuje se Jabulani. Nový míč pro Mistrovství světa
v kopané 2010.

AUTOR: JOZEF JAKUBÍK
FOTO: ARCHIV

Kulatý projektil

Dresy z plastových lahví 
Většina nejlepších fotbalistů na Mistrovství světa v Jižní Africe vyběhne na trávníky stadionů
v dresech, které jsou ekologicky nejšetrnější a technologicky nejvyspělejší ve fotbalové historii.
Firma Nike si dala za cíl dodat jednotlivým reprezentacím dresy vyrobené výhradně z recyklo va né ho
polyesteru. Na každý dres se použil materiál získaný recyklací plastových lahví ze skládek v Japon-
sku a na Tchaj-wanu. Lahve roztavili a vyrobili z nich „přízi“, ze které vytvořili látku na výrobu
dresů. Tento postup snižuje spotřebu surovin a energií o 30 procent oproti standardním výrob ním
postupům z čistého polyesteru. Nike tímto způsobem též zabránila tomu, aby skoro 13 milionů
plastových lahví skončilo na smetištích. Nebo jinak: 13 milionů je množství lahví, které by úplně
zakrylo více než 29 fotbalových hřišť. A pokud bychom je položili jednu za druhou, vyšla by nám
délka přes tři tisíce kilometrů. Použití recyklovaných materiálů nijak nesnížilo funkční vlast nos ti
sportovního oblečení. Dresy jsou pro hráče pohodlnější, udržují jejich tělo sušší a chladnější
a pomohou jim tak zachovat optimální tělesnou teplotu a podávat na šampionátu ty nejlepší
výkony. Vylepšená látka Nike Dri-Fit je nyní o 15 procent lehčí než předcházející materiály. Rychleji
též odvádí pot z těla a urychluje jeho odpařování. Aby dres lépe dýchal, přidal výrobce na každou
stranu větrací zóny. V kombinaci s novým materiálem mají dresy o sedm procent lepší průchod nost
vzduchu, který může volně proudit kolem těla hráče a ochlazovat ho. Nový je též způsob šití.
Díky dvojitému stehu působí dres nejen hladším dojmem, ale je i o deset procent pružnější.
S tím souvisí i jeho střih, navržený tak, aby dokonale obepínal těla hráčů a nijak jim nebránil
v jakémkoli pohybu. V Jižní Africe budou nové dresy oblékat týmy Brazílie, Holandska, Portu-
 galska, USA, Jižní Koreje, Austrálie, Nového Zélandu, Srbska a Slovinska.

Teamgeist 2006 Etrusco Unico 1990Questra 1994Equipment tricolore 1998Fevernova 2002

Azteca 1986 Telstar 1970Telstar 1974Tango 1978Tango 1982

Dvorní dodavatel FIFA: S míči Adidas se hrají mistrovství světa ve fotbale od roku 1970. Od té doby prošly několika technickými skoky. Jabulani 2010 vidíte v rukou Petra Čecha na protější stránce.
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kala dodnes uznávaná základní pravidla.
Při restaurování gotických českých madon (1936)
používal profesor Slánský současně rentgen, prů-
zkum pomocí UV a IR záření, mikroskopický
průzkum barevné vrstvy, zkou mal vhodnost
konzervačních materiálů nejen z hlediska che -
mie, ale i optiky. Jako profesor na AVU vštěpoval
studentům základní požadavky pro restaurová ní:
Zcela respektovat dochovaný autentický stav díla,
použití retuší a tmelů ome zit výhradně na po -
škozené místo. Tyto retuše, tmely a lak musejí
být snadno odstranitelné bez jakéhokoliv rizika
po škození původní barevné vrstvy. V jeho odka -
zu dnes pokračuje profesor Karel Stretti.
Práce našich restaurátorů je pro citlivý výtvarný
přístup k dílu ve světě velmi uznávaná. Je střed ní
cestou mezi pouhým konzervováním docho va -
ného stavu, které bylo prosazováno předtím,
a naprostou obnovou díla bez respektování rysů
stáří, s jakým se můžeme setkávat v zahraničí.
I proto jste možná zaslechli různé názory na
opravy Michelangelových fresek v Sixtinské
kapli v Římě. Umělec je opravdu vytvořil tak
zářivě barevné a restaurátoři je svou prací vrátili
do doby vzniku. Ovšem bez ohledu na zub času,
který by pro dnešek znamenal poněkud omše -
lejší, ale pro mnohé možná přirozenější vzhled.

Jak se co dělá
Proces restaurování znamená několik kroků:
upevnit, očistit, vytmelit, retušovat, konzervo vat.
Akad. malířka Milada Sukdoláková, žačka pro-

fesora Slánského, vysvětluje: „Obraz, který ztra -
til adhezi, se musí nejdřív nažehlit. Sejme se
z blind rámu, položí malbou na hedvábný pa pír,
jiné plátno se pokryje voskem a prys kyři cemi,
položí na rub obrazu, a pak přijde ke slovu
těž ká žehlička. Pojidla se teplem uvolňují do
obrazu a zpevňují malbu. Nástěnné malby či
so chy s po ly chromií se upevňují tamponem 
a špachtlí. Po zpevnění malby se plátno znovu
napne.“
Čištění od starého laku se provádí che micky po-
mocí roz pouštědel, ale i mechanicky skalpelem.
Je to asi nejpracnější a nejnepříjem nější fáze,
nese s se  bou špínu, dýchání nečistot i che mic -
kých výpa rů. Je to však i krok ris kant  ní. Od had-
nout sílu rozpouštědel, dobu působení, i to, jak
při  tla čit na skalpel, aby nedošlo k ne zvrat né mu
po ško zení, vyžaduje fortel a zku šenost.
Na okraji obrazu skrytého pod rámem se pro -
to dělají zkoušky rozpustnosti. Vytmelení od -
stra  ní rušivé defekty, aby se mohlo přistoupit
k re tuši. Profesor Slánský učil provádět retuš
šra  fováním, které, jak říkal, objevil v Itálii. Místo
oprav je tak snadno rozpoznatelné.
Set ká me se ale i s ná podobou malby, s tak zva -
ným imi tativ ním scelením. Nanesená barva
nesmí být vý raz něj ší než u ori ginálu, obvykle
se volí světlejší tón. Dnes má restaurátor mno-
 hem víc možností při výběru barev, ale větši-
nou dává přednost historické škále pigmentů.
Po zaschnutí se res taurované dílo opětovně
kon zervuje lakem. „Je to neuvěřitelně piplavá

práce,“ shrnuje nakonec Milada Sukdo lá ko vá,
„ale kdybych si dneska vybírala povo lá ní,
zvolím stejně.“ 
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Česká restaurátorská škola
V průběhu 19. století se k restaurátorské práci
dostávali druhořadí umělci a řemesl ní ci. Někdy
sáhli k celkovým přemalbám, při opra vách často
docházelo k nevratnému poškození obrazu. Na
snímání laku se používaly alkalické látky jako
louh či čpavek nebo se lak mechanic ky brousil.
Při regeneraci laků se pracovalo s liho vými para-
mi nebo balzámem kopaiva. Při obou metodách
docházelo k naměkčování barevné vrstvy. Když
se pak snímal lak při dalších opra vách, šla „dolů“
i naměkčená malba. Spolu s dal šími nevhodný mi
zásahy vedly tyto postupy k dalšímu poškozo vá ní
díla, v lepším případě deformovaly výtvarný
záměr autora. Proto se objevily názory, že bu -
de lepší díla jen konzervovat a neopravovat.

U zrodu moderní restaurátorské školy stály
ve třicátých letech dvě významné osobnosti.
Akad. malíř Bohuslav Slánský, který tehdy na -

stoupil jako restaurátor ve Státní sbírce starého
umění, a historik umění a ředitel galerie dr. Vin-
 cenc Kramář. Z jejich spolupráce a diskusí vzni -

Restaurátorství?
Řemeslo i umění!

AUTOR: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: AUTORKA, PETR BAREŠ

Často na cestách, v provizorních příbytcích, fyzicky mnohdy 
namáhavé a duševně náročné. I taková může být charakteristika
restaurátorství.

Ze zprávy restaurátora Oltářního obrazu J. P. Mo-
 litora Svatá rodina z majetku Národní galerie
v Praze, olejomalba, 264,5 x 162 cm, dobové
určení 1754: Obraz byl již v minulosti opra-
vován, nažehlen emulzním lepem na nové
pomocné plátno, původní plátno je sešito
horizontálně ze tří dílů. Pomocné plátno
bylo odstraněno a po očištění rubové strany

byla provedena nová voskovodamarová ren-
toaláž na nové pomocné plátno. V průběhu
čištění se začaly objevovat ztmavlé retuše,
které zpravidla přesahovaly z defektů i na
okolní zachovanou originální malbu. Po sej-
mutí lakových vrstev byly po naměkčení po-
stupně mechanicky sejmuty všechny
ztmavlé těžkorozpustné retuše a všechny

druhy nevhodných tmelů. Nové tmelení bylo
provedeno bílým kliho-křídovým tmelem.
Všechny defekty byly vyretušovány akvarelem.
Prováděly se stratigrafické a chemické roz-
bory odebraných mikrovzorků, byly rovněž
provedeny rentgenové snímky a v UV lumi-
niscence. 

Petr Bareš, akad. malíř.

Stav před opravou: Obraz byl už ve velmi
špatném stavu

Detail hlavy Panny Marie: Stav před
opravou.

Detail: Na provedené sondě jsou odstra-
ně ny ztmavlé retuše a šedé tmely.

Detail hlavy Panny Marie: stav po prove-
dené opravě.
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Frank Arnau v knize Umění padělatelů, padě-
latelé umění říká, že největším nepřítelem
padělatelů je čas. Čas však restaurátorům
pomáhá, neboť přináší nové vědecké poznatky
a technologie. Píše: „Důležité jsou vědecké
zkoušky pomocí nesčetných způsobů fotogra-
 fování, od detailních záběrů přes zvětše niny,
snímky při různě intenzivním světle, nasvícení
a prosvícení obrazu ultrapaprsky různého dru -
hu, až k rentgenovým snímkům jednotlivých
vrstev obrazu. Rentgenový obraz zřetelně ukáže

dvě věci. Za prvé použití olov naté běloby, z ně-
hož se dá odhalit výstavba obrazu. Ukáže se tak
plas tická, prostorová skladba, která vypovídá
o malbě většinou jednoznačněji než kompozi ce
linií a ploch. Elektronový mikroskop umožní
zkoumání i nejmenších průhledných částic ma-
teriálu v několikastatisícinásobném zvětšení,
fotografické filtry dovedou eliminovat barvy
nebo je naopak zdůraznit. K vědeckým meto-
 dám patří i využívání různých vlnových délek
a srov návacích škál spektra.“

Katedrála sv. Víta na Pražském hradě, Svato václavská
kaple: Raně renesanční malby Mistra litoměřického oltáře
a jeho dílny. Část: Kur fiřt ská síň. Akad. malířka Zdena Kafko -
vá, restau rátorská společnost Brandl, pracovala na střední
partii západní stěny na základě detail ně provedených
průzkumů. Proměřovala se vlhkost, zkoumalo se napadení
plísní, určo va la se míra zasolení. Proběhl průzkum IR ref lek-
toskopií, luminiscence pod UV nasvícením, odebrání vzorků.
Malby byly tvořeny unikátní technikou a mají velkou výtvar-
 nou a historickou hodnotu. Práce trvaly sedm měsíců.

Výsledek: Obraz po provedených opravách ožil.
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H R A Č K Y

Létající hudba
Chcete dostat hudbu z velkých koncertních sálů přímo do vašeho obýváku? Pokud vám nevadí
vysoká cena, pak si můžete hudbu užít i doma. K tomu postačí pár reproduktorů Crystal Cable
Arabesque. Na první pohled se zdá, že zvukové membrány létají ve vzduchu, ale při pozornějším
zkoumání zjistíte, že jsou „zalité“ ve skle. Crystal Cable byl doposud ve světě hi-fi znám jako
jeden z nejlepších výrobců kabelů. Design skleněných reproduktorů je výsledkem podrobného
výzkumu, na konci kterého stojí věže vyrobené ze skla o tloušťce 1,9 centimetru s půdorysem
ve tvaru arabesky. I tento tvar má velký význam, protože nijak nedeformuje zvuk. Sklo je spojeno
speciálním neviditelným lepidlem tak, aby nijak neuškodilo celkovému akustickému vyznění
soustavy. Navíc – k propojení jednotlivých měničů jsou použity skoro neviditelné kabely, takže
vyvolávají dojem, jako by se vznášely ve vzduchu.

Jablkový tablet
Tabletům mnozí předpovídají úspěch. Důkazem toho, že to může být skutečně pravda, je i nový
produkt Applu. IPad má vyplnit mezeru mezi smartphony (chytrými telefony) a notebooky či
spíše netbooky. Rozměry, ale především funkcemi – je vybaven pouze dotykovým 9,7palcovým
displejem umožňujícím současné rozpoznání stisku více prsty (multitouch), s LED podsvícením
a rozlišením 1 024 x 768 pixelů. Ovládání je stejné jako u iPhonu, k tomu vám stačí pouze prsty.
S iPhonem má společné i aplikace: v základní výbavě najdete prohlížeč Safari, e-mailového klienta
i programy na práci s multimédii. Tablet využívá procesor Apple 4, data ukládá na vestavěnou
paměť flash s kapacitou buď 16 nebo 32 či 64 gigabajtů, podle modelu. Baterie podle údajů
výrobce vydrží při aktivní činnosti deset hodin a v pohotovosti prý až celý měsíc. Tablet využijete
při cestování, protože jeho hmotnost je pouze 700 gramů. Do světa internetu se dostanete pomocí
Wi-Fi adaptéru a u vyšší verze pak s pomocí vestavěného modemu pro sítě třetí generace 3G.
Tabletu ale chybí například konektor USB (nahrazuje ho volitelný kabel zakončený na jedné straně
USB portem a na druhé 32pinovým systémovým konektorem), kamera nebo multitasking. Jak je
u Applu obvyklé, iPad nepodporuje rozšiřující paměti typu flash.

Věčné světlo
Při přerušení dodávky elektrické energie existují v podstatě jen dvě
možnosti. Svíčka nebo baterka připravená na dostupném a pro
všechny dohodnutém místě. Je dobré, pokud ta má dostatek energie.
Ale baterka mPower tuto podmínku zcela vylučuje, protože využívá
technologii, která dokáže udržet energii po dobu dvaceti let. Rukověť
mPower je rozdělená na dvě části. Do jedné vložíte běžně dostupné
baterie typu CR123 a v druhé pak najdete energetický zdroj, který výrobce
mPhase Technologies označuje jako OnCommand Reserve Battery. Ten
začne svou „misi“ ve chvíli, kdy se vybijí běžné baterie – použitý tekutý
elektrolyt přijde do kontaktu s pevnými elektrodami a takto aktivovaná „baterie“
začne dodávat energii. Měla by vydržet svítit dvacet let, ne však nonstop. Baterka
mPower se může pochlubit designem od Porsche Design Studios a kromě světla
poskytuje díky konektoru USB i energetický zdroj pro různá zařízení nabíjená přes
USB konektor.

Zvuk minulosti
Ještě před několika lety byste k převodu oblíbené hudby z tradičních kazet CC
do digitální podoby potřebovali poměrně velké zařízení. Ty časy jsou však pryč.
ION Tape Express velikostí připomíná kdysi oblíbené walkmany, není totiž o mnoho
větší než kazeta samotná. Převod nebyl nikdy jednodušší. Pro konvertování hudby
do formátu MP3 stačí do zařízení vložit kazetu, připojit ho pomocí USB do počítače
s nainstalovaným programem EZ Tape Converter (stejně tak poslouží i aplikace
v našich šířkách oblíbeného programu Nero) a čekat. Tape Express je vybaven
výstupem minijack a základními funkcemi klasického kazetového přehrávače.

Špion z oblaků
Draganfly X4 je mladší, menší a zejména
pak levnější verze radiem ovládané šesti-
rotorové helikoptéry Draganfly X6, která byla
původně sestrojena pro účely průmyslové
špionáže a pro vojenské účely. Helikoptéra futu-
ristického vzhledu je primárně určená na pořizování
leteckých fotografií a videí. Draganfly X4 je vyrobena z uhlíkových
vláken a její hmotnost včetně baterie je jen 680 gramů. Z uhlíkových
vláken jsou vyrobeny i čtyři listy rotoru, které pohánějí čtyři motory. 
X4 disponuje moderními letovými senzory. O stabilitu se starají i tři gyroskopy,
tři magnetometry a senzor barometrického tlaku. Ovládání je
opravdu jednoduché. Vystačí s dotykovou OLED
obrazovkou a kromě dálkového ovládání disponuje
Draganfly i funkcemi autopilota. Do speciálního držáku
můžete umístit digitální fotoaparát nebo klasickou či
termovizní kameru. Takto helikoptéra slouží ale především
pro vaši zábavu. 

Zvlněný obraz
Pokud mezi vaše pracovní nástroje patří i kvalitní
grafický monitor, určitě vás potěší Ostendo CRVD.
Na monitor firmy Ostendo dlouho čekali požitkáři,
kteří si potrpí na velký a kvalitní obraz. Jeho úhlopříčka
jasně naznačuje, o co tady půjde: 43 palců se v oblasti
monitorů až tak často nevidí. Třešničkou na dortu je
však jeho klenutá zobrazovací plocha: skutečně, Ostendo
CRVD má obloukový tvar. Monitor je navíc vybaven
nejmodernější technologií. Je podsvícen pomocí LED
diod a nabízí zobrazovací poměr 32:10 nebo rozlišení

2 880 x 900 pixelů. Představu, na co vše ho lze využít, vám
poskytne informace, že mezi jeho první majitele patřila například ame ric ká
armáda nebo korunní princ dubajského emirátu. Ale určitě vám dokonale
poslouží i při práci s grafickými programy nebo při hraní videoher. 

L I F E S T Y L E

AUTOR: JOZEF JAKUBÍK
FOTO: ARCHIVY VÝROBCŮ
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Parní turbíny od společnosti Siemens putují do světa 
Siemens získal na přelomu roku zakázky na dodávku jedenácti průmys -
lových parních turbín. To odpovídá přibližně dvaceti procentům výrobní
kapacity. Celková hodnota zakázek dosahuje zhruba 1,3 miliardy korun.
Sedm průmyslových parních turbín si objednal zákazník z Číny, který je
využije k výrobě elektrické energie z biomasy. Další dvě turbíny se dodají
do elektrárny v USA. Po jedné si objednaly teplárna v Estonsku a chemický
závod v Srbsku. Všech jedenáct turbín se vyrobí ještě letos. Velký význam
představuje také servis. Objednávky z přelomu roku na servis turbín se
vyšplhaly do výše 34 milionů korun. „Ukázalo se jako správné, že jsme
v době nejhorší krize nepropouštěli, ale případnou volnou kapacitu za-
 městnanců využili ke zvyšování jejich kvalifikace a zefektivňování našich
procesů,“ řekl Vladimír Štěpán, generální ředitel brněnského závodu,
který v současné době se zhruba 750 zaměstnanci patří k největším za-
městnavatelům v regionu.

Do dětských domovů přijíždí Vlak štěstí 
Letos již pošesté pokračuje úspěšný projekt Vlak štěstí a naděje, na
jehož realizaci se podílí společ nost Siemens. Díky stoupajícímu zájmu
autorů i dražitelů přinesla tato akce za minulých pět let na konta dětských
domovů nemalou částku – přes osm set tisíc korun – a v dubnu odstar-
 tuje další kolo. Zapojit se může každý prostřednictvím internetových
stránek www.vlakstesti.cz, kde po dobu dvou měsíců probíhá on-line
dražba výtvarných prací. Získané finanční prostředky pak putují přímo
na konto dětského domova, ze kterého pochází malíř vydraženého díla. 

Soutěž Exportér roku 2009 odtajnila vítěze 
Patřit do skupiny nejvýznamnějších exportérů je prestižní záležitostí a zna-
 mená velký podnikatelský úspěch. V celorepublikové soutěži Exportér
roku, která se koná pod záštitou Hospodářské komory České republiky,
se společnost Siemens pravidelně umisťuje na předních pozicích. Nejinak
tomu bylo v loňském roce. V polovině prosince roku 2009 byly v Kaiser-
 štejnském paláci v Praze slavnostně vyhlášeny výsled ky tradičního klání
českých vývozců, kde Siemens získal první místo v kategorii největší objem
exportu v kraji (Praha) za rok 2008. Pyšnit se může také druhou příčkou
v kategorii nárůst exportu a objem expor tu mezi lety 1993 až 2008, který
činil téměř 260 miliard korun. Šesté místo zaujal v kategorii objem exportu
2008 s hodnotou 23 miliard korun. 

Betlémská kaple v Praze uvítala nejlepší mladé talenty
Začátkem prosince se Betlémská kaple v Praze vystrojila na slavnostní
koncert. Společnost Siemens zde opět ocenila nejlepší mladé technické
talenty – autory diplomových a doktorských prací. Všichni studenti,
kteří se chtějí soutěže zúčastnit, musí splnit přísná kvalitativní kritéria.
Zvolit vítěze je obtížný úkol. Výběrem nejlepších prací se proto zabývá
odborná porota, kterou tvoří jak prorektoři pro vědu a výzkum českých
technických univerzit, tak zástupce společnosti Siemens. Nejlepších
osm studentů si pak mezi sebou rozdělí odměny ve výši 135 000 korun.
Letošní ročník propojil svět techniky se světem umění a ocenění získali
nejen nejlepší mladí technici, ale i nejtalentovanější mladí umělci. Cenu
Siemens si odnesli také čtyři vítězové Soutěže konzervatoří – 33. ročníku
soutěže středních uměleckých škol.

Nové sídlo společnosti Siemens 
Dvě zbrusu nové budovy v pražských Stodůlkách – Západní Město získa ly
nové nájemníky. Společnost Siemens si pronajala kancelářské prosto ry
na ploše více jak 23 000 m2 na deset let dopředu s možností vrátit třicet
procent ploch po pěti letech nájemního vztahu. Počátkem roku 2010
začalo velké stěhování. Do nové budovy bylo přesunuto sídlo společnosti
a v komplexu se nyní soustředí převážná část aktivit, které byly doposud
rozprostřeny v několika lokalitách po Praze. Díky koncentraci, efektiv-
nímu využití prostor a výhodnějším nájemním podmínkám bude v bu-
doucnu dosaženo úspor v nákladech. Nové prostory zároveň slibují
i zvýšení uživatelského komfortu pro zaměstnance.

Pro lidi s poruchou či ztrátou zraku mohou být obtížné 
i jedno du ché úkoly. Nalijete poslepu horký nápoj do sklenice,
oloupete zeleninu, uvaříte? Nevidomým a slabozrakým 
v nácviku těchto činností pomáhá tréninková kuchyně.
Jednu zřídila s přispěním charitativního projektu Siemens
Fond pomoci obecně prospěšná společnost Tyfloservis 
pro klienty z Karlovarska.

C
ílem bylo vybudovat v Karlových Varech
kvalitní zázemí pro rehabilitaci. Vzo ro -
vá cvičná kuchyně je pro člověka, který
má potíže se zrakem, velkým pomoc ní -

kem při osamostatňování. Slouží k osvojení no -
vých dovedností a vytvoření obecnějších návyků.
Handicapovaní se naučí bezpečně nalévat, od -
měřovat, krájet, vařit, dusit, péct i smažit. Sezná-
mí se s novými pomůckami, vhodnou úpravou
prostředí, naučí se lépe využít hmat,“ vysvětluje
vedoucí střediska Ladislava Šporová. „Klienti
se u nás mohou inspirovat a nápady přenést
do svých domovů.“ 

Bezpečnost
Architektka Veronika Loušová respektovala po -
žadavky na barevný kontrast, hmatové prvky,

správné osvětlení a bezpečnostní kritéria pro
pohyb nevidomých a slabozrakých osob v pro sto-
ru. Do kuchyně vedou posuvné dveře. Dvířka
horních skříněk se vysouvají nahoru, nikoli
směrem do obličeje. Ve spodních korpusech
jsou pouze zásuvky s pomalým dojezdem.

Barvy 
Tréninková kuchyně je řešena tak, aby se v ní
člověk se zbytky zraku dobře orientoval. Je v kom-
 binaci tmavě hnědé, vínové a smetanové. Úchyt ky
na tmavých skříňkách jsou velké a světlé, aby
byly dobře vidět.

Ergonomie
Pracovní plocha je bezespárová s mírně zvednu-
tou vnější hranou, aby z ní nestékala voda a ne -

padaly předměty na zem. Zvláštností je i tzv.
úzká pracovní plocha (36 cm), kde nevidomí
rukama uhlídají kulaté předměty (brambory,
vejce, jablka). Přípravná zóna je nižší (82 cm),
aby se při kuchyňských pracích (strouhání, zpra-
cování těsta) lépe zapojil trup.

Osvětlení
V kuchyni je 21 světelných zdrojů různé inten-
 zity a barvy. „S klientem hledáme takovou kom bi-
naci světel, která mu nejlépe vyhovuje,“ oce ňu je
Ladislava Šporová.
Tyfloservis uspěl s projektem Cvičná kuchyně
pro zrakově postižené hospodyňky v gran to vém
řízení Nadace města Karlovy Vary. Poté požádal
o dofinancování Siemens Fond pomoci, který mu
na projekt přispěl částkou 118 062 korun. 

„

Pomáháme
Bezpečná kuchyně 
i pro nevidomé

K A L E I D O S K O P



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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