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Siemens se značkou Made in Czech Republic vyvážíme do celého světa.
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Vážení čtenáři, milí přátelé,
počet lidí na Zemi překoná v tomto roce

hranici sedmi miliard. Na začátku 18. století

čítala světová populace asi 600 milionů lidí,

v roce 2000 to už bylo šest miliard. Do roku

2050 by nás mělo být deset miliard. Kolik Ze -

mě unese lidí? Dvacet miliard? Třicet? Padesát?

Již nyní žije více než polovina obyvatelstva

ve městech. V Evropě je to dokonce více jak

dvě třetiny. Některá místa jsou dnes již zasta-

věna a propojena infrastrukturou tak, že

vznik ly rozsáhlé konurbace, které smazaly

rozdíl mezi venkovskou a městskou krajinou. 

Siemens se na města a jejich problemati ku

zaměřuje dlouhodobě. Všímáme si, jak je je-

 jich bouřlivý rozvoj nahrazován rozvojem

trvale udržitelným, a snažíme se, aby tzv. sus-

 tainability byla z vědeckých studií, reklamních

sloganů a novinových článků rychle a efek-

tivně přenášena do praxe.

Naši redaktoři se zaměřili na Berlín a všíma-

li si proměn tohoto města za posledních dva-

 cet let. Podívali se také na Prahu. Naše hlavní

město je bohatým evropským regionem se

slavnou historií a dnes již opět zajímavou sou-

časností. Přesto ale u nás může být v mnoha

oblastech lépe.

Často se říká, že neexistují problémy, ale

výzvy. Rozvoj německé metropole nám tedy

budiž zajímavým námětem, jak moderni-

zo vat města v duchu rozvoje energeticky

efek tivní infrastruktury nezatěžující životní

pro středí. Jen tak rozvoj naší životní úrovně

bude v souladu se zmiňovanou trvalou udr-

žitelností nebo – chcete-li – s přirozeným

pudem sebezáchovy.

Příjemné čtení a krásné jarní dny vám přeje

Eduard Palíšek

generální ředitel skupiny Siemens 

v České republice



Míchačka železnorudného pudru
Na první pohled to vypadá jako scéna z kultovní počítačové hry Unreal Tournament. Toto je
však realita, trochu prozaičtější, ale stejnou měrou hi-tech. Díváte se na mísicí a spékací
systém, který zanedlouho začne produkovat železnorudné granule ve dvou ocelárnách
brazil ské společnosti Usuiminas Group. Řešení společnosti Siemens umožní využívat při
výrobě oceli i ultrajemné rudy, které obsahují zrnka menší než desetinu milimetru. Z těžeb-
ních závodů přichází takové rudy stále víc a ocelárny je běžnou technologií nedokázaly
zpracovat. Podobná zařízení už úspěšně fungují v rakouské a tchajwanské ocelárně. 
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A srdce tluče dál
Zúžení aortální chlopně je jedním z nej čas -

tějších onemocnění srdce. Postihne přibližně

čtyři procenta lidí nad 65 let a každoročně je

v Evropě odoperováno na 60 000 případů. Pro

pacienty jde o velmi náročný zákrok – vzhle-

dem k pokročilému věku pacientů a nutnosti

otevřít jim hrudník mohou operaci podstou -

pit jen zhruba dvě třetiny nemocných. V bu-

doucnu by ale komplikovanou operaci moh lo

nahradit zavedení katetru. Pokročilé zobra zo-

vání metodou počítačové tomografie lékaři

dovoluje nechat ze snímku hrudníku virtuál -

ně odstranit veškeré tkáně, kromě samotné

aorty. K ní se protéza dopraví cévou a na místě

se zvětší pomocí balonku. Chirurg vše vidí na

monitoru, a může tak protézu umístit v nej -

vhodnější pozici, kterou určí software. Jde

o velmi delikátní úkon, jelikož aorta je různě

stočená a případná sebemenší nepřesnost

může vést až k infarktu. Novou metodou už

bylo odoperováno na 150 pacientů s prů měr -

ným věkem 78 let a lze očekávat, že se její

použití bude rozšiřovat.

Pro klidnější žaludek
Onemocnění žaludku jsou v naší populaci naprosto běžná, způsob jejich vyšetření je však stále jedním 

z nejvíce nepříjemných. I přes použití anestetika je klasická endoskopie poměrně bolestivým vyšetřením,

provázeným dávením a silně nepříjemnými pocity. O mnoho snesitelnější je magnetická kapsle. Pacient

jednoduše spolkne kameru o velikosti kapsličky a lehne si do středu magnetického pole. Celé zařízení 

pak lékař ovládá jedno duše joystickem. Kromě zvýšení pohodlí pacientů hovoří pro tuto metodu 

i skutečnost, že kamera dosahuje při testech dokonce vyšší úspěšnosti než běžná endoskopie.

Svěží vítr na kolejích
Doba, kdy byla letecká doprava nejrychlejší formou cestování, po-

malu začíná být za námi. Stále větší konkurencí se pro letadla stávají

moderní rychlovlaky. Jedním z nich je i nový model Velaro. S rych -

lostí dosahující 350 km/h je schopen přepravit cestující na vzdálenost

1 200 km za dobu srovnatelnou s letadly (i s přihlédnutím k od ba -

vovacím časům). Nejde ovšem jen o rychlost: motor vlaku dosahuje

síly 11 000 koní, spotřeba přitom činí pouhých 0,33 l paliva na 100 km

a jednoho pasažéra. Energie je ve vlaku využita maximálním mož -

ným způsobem. Při brzdění je zpětně zužitkována na každém kole

prakticky beze zbytku. Lepší aerodynamika vlaku je zdrojem dalších

úspor (až 8 %), podobně jako LED osvětlení. To ve srovnání s klasic -

kými světelnými zdroji produkuje méně tepla a nezatěžuje tolik kli -

matizaci. Zvláštností je i pohon, který není řešen klasicky dvěma

lokomotivami na čele a zádi vlaku, ale pohonnými jednotkami umís-

těnými na každém druhém vagonu.

Speciálně upravené stroje budou od roku 2014 brázdit také Eurotunel.

Jeden vlak dlouhý 400 metrů bude schopen přepravit až 900 cestu-

jících (více čtěte na str. 36 – 39).

Kapesní detektor pro astmatiky
Výraznou pomoc astmatikům by mohl přinést nový detektor oxidu

dusnatého (NO), stanovující jeho obsah ve vydechovaném vzduchu,

který indikuje blížící se astmatický záchvat. Záchvatu lze předejít

včasným podáním léků, NO se však musí detekovat včas. V současnosti

proto mnoho pacientů bere pravidelně léky jen z důvodu prevence.

Hlavní výhodou senzoru je, že je malý – asi jako mobil. I přesto však

dosahuje citlivosti jedné částice ku miliardě. To pro představu od -

povídá zředění jedné kostky cukru v padesátimetrovém bazénu.

Učme se od květin
Aby květiny využily co nejvíce energie ze Slunce, během dne se za ním

otáčejí. Stejně tak by se měly v budoucnu chovat i fotovoltaické články.

Nové panely se za světlem otáčejí pomocí elektromotorů řízených soft-

warem, monitorujícím polohu Slunce na obloze. Software zohledňuje

denní i roční dobu, včetně zeměpisné polohy, a dokáže určit polohu

Slunce s přesností 0,000 3°. Modul se může kdykoliv a kdekoliv na světě

natočit tak, aby paprsky vždy dopadaly kolmo na povrch článku, kdy

je energetický zisk největší. Účinnost otočných panelů je pak oproti

klasickým větší o celých 35 procent.
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... vesmír je složen z energie, látky a časo-
prostoru? Část látky se pohybuje vesmírem
ve formě jednotlivých atomů nebo jedno-
 duchých molekul, zbytek formuje struktu  ry
o velikosti od zrnek prachu po obří hvězdy
nebo kolabuje do černých děr.

... nikdo vlastně neví, jak je vesmír velký 
a jestli je skutečně nekonečný? Ale ani ko -
neč ný vesmír by neměl žádný střed a žádné
hranice. Byl by zakřivený sám do sebe.

... část vesmíru, kterou můžeme my lidé
sle dovat, tzv. pozorovatelný vesmír, je
kulová oblast kolem Země, ze které mělo
světlo čas dolétnout k Zemi od okamžiku
počátku ves míru? Hranice, která oddě lu je
tuto oblast od okolního vesmíru, se na zý vá
světelný horizont.

... černá díra je část prostoru, ve které je
hmota natolik silně stlačena, že z oblasti
pod tzv. horizontem nemohou uniknout
žádné částice, dokonce ani světlo?

... sluneční soustava tvoří jen malou část
obřího diskovitého útvaru složeného 
z mno  ha hvězd, plynu a prachu – Mléčné
dráhy? Ještě před sto lety se věřilo, že naše
Galaxie je celým vesmírem.

… ve vesmíru se nachází mnohem více látky,
než obsahují hvězdy a další svítící objekty?
Neviditelnou hmotu nazýváme temná hmo -
ta a její povaha není známa.

... základní vlastností vesmíru je jeho roz-
pínání? Pokud předpokládáme, že tuto
vlastnost měl vždy, musel být v minulosti
menší a hustší. To je skutečnost, která vý-
 znamně podporuje teorii velkého třesku.

... ačkoli je možné, že vesmír bude existo vat
věčně, dnešní struktury jako planety, hvěz-
 dy a galaxie zcela jistě ne? Teorie o jejich
zániku jsou dvě: velké ochlazení, nebo velké
rozer vání.

... sluneční soustavu tvoří Slunce, devět
uznaných planet, více než 140 jejich mě sí ců
a bezpočet malých těles, jako jsou planetky
a komety?

... Slunce je staré 4,6 miliardy let? Je to ob -
rov ská koule horkého plazmatu, která
obsa hu je 750krát více hmoty než všechny
planety sluneční soustavy dohromady.

Věděli jste, že…

VESMÍR 13,7 miliardy let
je doba, která uběhla od události, kterou
nazýváme velký třesk.

15 000 miliard km
je průměr naší sluneční soustavy. Planety
se nacházejí v oblasti pouze 6 miliard km
od Slunce.

5 500 °C
je povrchová teplota Slunce, zatímco teplo ta
v jeho jádru dosahuje až 15 milionů °C. Slun ce
se nachází 150 milionů km od Země.

365,25 dne
je doba, za kterou oběhne Země kolem Slun ce.
Jde o základní jednotku pozemského času,
jeden rok.

900
je počet mimozemských civilizací, které by
mohly existovat ve vesmíru podle rovnice, již
vytvořil 60. letech 20. století americký radio-
astronom Frank Drake (Drakeova rovni ce).

10-32 s
je čas po velkém třesku, kdy se vesmír 
změ nil v zárodečnou polévku elementár-
ních částic a antičástic. První jádra vznikla
100 se kund po velkém třesku. 

9 460 miliard km
je vzdálenost, kterou světlo uletí za jeden
rok, a proto se nazývá světelný rok. 

25 tisíc 
světelných roků
je vzdálenost Země od centra naší galaxie 
– Mléčné dráhy.

200 miliard
je počet hvězd v naší galaxii. Má průměr
přes 100 000 světelných roků a v centru
černou díru.

12 760 km
je průměr Země, zatímco průměr dráhy Mě sí ce
okolo Země je 770 000 km. Vesmír né son dě
trvá cesta k Měsíci dva až tři dny.

Datlí vynálezy budou chránit jezdce F1
Anatomie hlavy a krku datla Melanerpes aurifrons inspirovala vědce z Kalifornské univer -

zi ty, aby odhalili tajemství jeho odolnosti. Tento pták tluče do stromu dvacetkrát za sekundu

a jeho mozek je při těchto otřesech vystaven přetížení až 1 200 G. Lidský mozek čelí při

autohavárií přetížení 100 G a tehdy již prudce klesají jeho šance na přežití. Vědci zjistili,

že značnou část nárazu pohltí samotný zobák. Další tlumič vytvářejí svaly jazyka, které se

upínají na kost nazvanou jazylka. Působí jako pružiny a pohlcují část energie úderu datlího

zobáku. Do třetice pomáhá datlovi eliminovat enormní zátěž speciální porézní lebeční kost,

přičemž úlohu hydraulického tlumiče plní mozkomíšní mok. Technici se pokusili sestrojit

nárazuvzdorné pouzdro pro elektronické přístroje, které by využívalo anatomii hlavy datla.

Válcovitý tvar pouzdra navrhli tak, aby simuloval tlumivý efekt zobáku. Svaly na jazylce

nahradily vrstvy gumy a porézní kost výplň ze skleněných kuliček. Funkci mozkomíšního

moku převzaly hliníkové komponenty. Do pouzdra umístili elektronický snímač a jako

projektil ho vystřelili proti hliníkovému bloku. Součástka přežila přetížení 60 tisíc G. Zájem

o práci kalifornských vědců projevil také Nick Fry, ředitel týmu F1 Mercedes GP Patronas.

Na bludných planetách může být život
Základní podmínka života, kapalná voda, by se mohla nacházet

také na planetách, které se potulují hlubinami vesmíru. Ne všechny

planety krouží okolo svých hvězd, které je zahřívají. Jsou mezi nimi

i bludné planety, jež gravitační síla jiných planet či hvězd vyhnala

z rodného planetárního systému. Jak informoval NewScientist, i když

se potulují mrazivým mezihvězdným prostorem, nemusejí být podle

astronomů z Chicagské univerzity nutně zamrzlé. Pod silnou ledovou

pokrývkou na jejich povrchu by mohly existovat oceány, které by

zahřívalo teplo uvolňované při rozpadu radioaktivních prvků v jádru.

Bludná planeta s podobnou skladbou jako Země by si dokázala udržet

kapalné oceány, pokud by byla alespoň 3,5krát hmotnější. Pokud

by však měla desetinásobně větší podíl vody anebo silnou vrstvu

zmrzlé atmosféry, stačila by jí na udržení oceánů i třetinová hmotnost

Země. Díky radioaktivnímu ohřevu by voda mohla vydržet v kapalném

stavu miliardy roků. Kdyby na bludných planetách existoval život,

mohly by se teoreticky podílet na šíření života po galaxiích.

Trpasličí počítač měří jen milimetr
Vědci z Michiganské univerzity sestrojili zatím nejmenší počítač.

Měří jeden milimetr a jde o prototyp na sledování vnitřního očního

tlaku u pacientů se zákalem. V budoucnosti by měly být trpasličí

počítače schopny navzájem komunikovat a vytvářet bezdrátové sítě.

Najdou uplatnění například při monitorování znečištění, kontrole

strukturální pevnosti anebo sledování osob a věcí. „Ve světě počítačů

menších než příručních jde vždy o monitorovací zařízení.

Dalším krokem bude vývoj milimetrových systémů 

s rozličnými aplikacemi, které budou sloužit na

sledování různých ukazatelů v našem těle, život-

ním prostředí či budovách,“ řekl pro server STV

David Blaauw, který na novém minipočítači

pracoval. Představený počítač by měl ne pře -

tržitě monitorovat postup glaukomu. Zatím

však nedokáže komunikovat s dalšími počítači.

Údaje odevzdává pomocí rádiových vln čtečce, kterou

lékař přidrží u oka pacienta. Všechnu potřebnou ener-

gii počítači dodává malý solární panel.



K
anadská a australská města – Van-

 couver, Sydney či novozélandský

Auckland – obsazují pravidelně nej-

vyšší příčky v prestižních ratingo-

vých žebříčcích britského Economist Inteli -

gent Survey (EIS). Americký Mercer Consul-

ting zase vysoce hod notí německy hovořící

metropole. Vídeň je pro něj už pár roků

jednička, švýcarské trio tvoří Curych, Žene va

a Bern, německá esa se nazývají Düsseldorf,

Frankfurt a Mnichov. 

Existuje větší množství analýz, které porov -

návají světové metropole a hodnotí infra-

strukturu, možnosti vzdělávání, kulturu,

dostupnost bydlení, pracovních příležitostí,

zdravotnictví, ale také úroveň tolerance, bez -

pečnost, sociální a životní prostředí. Vídeň ská

technická univerzita koordinuje projekt, kte rý

vyhodnocuje „smart“ potenciál menších měst.

Na prvním místě se vloni umístil Luxemburg,

následován dánským Aarhusem a fin ským

Turku. Časopis fDi se zase zajímá o roz vojový

potenciál evropských regionů a zde hraje

prim Londýn, Paříž a Moskva. Známý Green

City Index společnosti Siemens hodnotil

ev ropské metropole z hlediska životního

prostředí. V tomto účtovaní dopadly nejlépe

severské metropole v čele s Kodaní, násle-

dovány Vídní.

Z postkomunistických metropolí poskytuje

ve střední Evropě nejlepší podmínky svým

obyvatelům Praha, pár příček za ní jsou Bu-

dapešť a Lublaň. Nejsilnější stránkou Prahy

je obrovská nabídka kultury a využití volné ho

času. Vyniká též vzdělaností, kvalitou univer -

zit a kapacitou veřejné dopravy, čímž před-

stihuje i Vídeň. Horší je to s bariérami pro

podnikání a zvláště se sociálními podmín ka-

mi, především kvůli cenám bydlení a bez peč -

nosti. Zaostávají také inovace a zdravotnictví

a nejhorší vizitku Praze vystavuje životní

prostředí.

V ratingu EIS obsadila vloni česká metropole

60. místo (Bratislava 65.), Mercer jí přidělil

70. příčku (Bratislavě 87.). Podle agentury

Roland Berger je v rámci střední Evropy hned

za Vídní, Bratislava je sedmá. 

Samostatnou kapitolou mezi postkomunistic-

kými městy je Berlín. Východní část rostla

více než půlstoletí jako socialistická metro-

pole, západní brzdil fakt, že zůstala izolova-

ným ostrovem v „rudém moři“ bez zázemí,

které potřebuje pro rozvoj každé velkoměsto.

Po sjednocení se Berlín stal příkladem pro

celou Evropu. Praha, Bratislava ani Budapešť

nemají finance, aby si mohly troufnout na

hlavní město moderního Německa. Mnohé

trendy a přístupy jsou však inspirací i pro nás.

Berlín se díky nim po dvou desetiletích sys-

tematického rozvoje propracoval na 17. příč -

ku v globálním hodnocení Merceru a osmou

v kvalitě životního prostředí v rámci Evropy,

kdy předstihl i Londýn a Paříž. 

Metropole 
pro 21. století
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Vídeň, Ženeva, Vancouver, Curych, Melbourne... To jsou města
s nejlepšími podmínkami pro život. Pořadí na špici si vyměňují
jen podle toho, jaká ratingová agentura je posuzuje. 

AUTOR: RADOVAN ŽUFFA, JOSEF JANKŮ, 
ĽUBOMÍR JURINA

FOTO: SIEMENS, SHUTTERSTOCK A ARCHIV 

Čím se stává město 
pozoruhodným?Od začátku 21. století žije většina lidské

populace ve městech a tento trend mění
podobu Země. Dnes už víme, že pokud
ho chceme udržet, města budoucnosti
musejí splňovat tři podmínky: být přátel ská
k přírodě, energeticky efektivní a duchov -
ně naplňující. Musejí se stát místem, kde
se naplno rozvíjí lidský potenciál. Tato
přeměna nebude lehká. Hlavně pro metro-
 pole ve střední Evropě, které poznaly ex-
perimenty sovětské éry.

Téma čísla – obsah
Čím se stává město pozoruhodným?
Infrastrukturou, možnostmi vzdělávání, kulturou, dostupností bydlení, 
pracovních příležitostí, zdravotnictví, ale také úrovní tolerance, 
bezpečností, sociálním a životním prostředím. .........................................11

Znovuzrozený Berlín má zelený nádech
Po sjednocení Německa se stal příkladem pro celou Evropu. ....................12

Praha se bez metra už neobejde
O čtyřicátých narozeninách by se pražské metro 
mohlo začít rozrůstat o novou trasu...........................................................15

Budeme mít zahrádky jako dlaň?
Český způsob využívání půdy je bohužel příkladem
neudržitelného rozvoje...............................................................................16

Vídeň: Rakouskou metropoli obdivuje celý svět. Monumentální, velkorysé, otevřené město
plné lesů a parků poskytuje zázemí pro plnohodnotný život 1,7 milionu obyvatel.



Ž
ádné město v Evropě nezažilo v no -

vodobé historii to, co Berlín. Po svě-

 tové válce tu zůstalo zničených

čty řicet procent obytných domů 

a později přibyla další jizva – více než stoki -

lo metrová Berlínská zeď. Západní část se

roz víjela jako izolovaný ostrov bez zázemí

v pro sovětském moři, jehož vládcové sídlili

ve východní časti. Ta se měla stát vzorem

socialistické metropole, podobně jako

Praha, Varšava či jiná velkoměsta za želez-

nou opo nou.

Od pádu zdi se do obnovy Berlína investovalo 2,7 miliardy dolarů.
Město se stalo centrem nejmodernějšího urbanismu a lákadlem
pro developery z celého světa. Plán obnovy však stanovil řadu přís-
 ných pravidel. Stavějí se jen energeticky efektivní budovy, které
využívají nejnovější materiály a ladí s původní architekturou města.
Všechno se soustředí na snahu vybudovat ekologicky „nejzelenější“
evropskou megametropoli.

Znovuzrozený Berlín 
má zelený nádech

AUTOR: RADOVAN ŽUFFA
FOTO: SIEMENS, SHUTTERSTOCK A ARCHIV

Berlínský downtown: V 90. letech se holá pláň hraničního pásma mezi Východem a Západem změnila 
na největší staveniště v Evropě. Dnes je Potsdamer Platz výkladní skříní světové architektury a urbanismu.
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První mezi velkými
Novou kapitolu začal Berlín psát v roce

1989. Už v říjnu 1990 přijal městský senát

program budování města s důrazem na ži -

votní pro středí a ochranu přírodních částí.

Zároveň vyčlenil přibližně 550 hektarů pro

nové kan celářské, bytové a ko merční pro-

jekty. Nový územní plán schvá lili v roce 1994

a platil až do roku 2000. Potom následo -

valy další prio rity do roku 2020 – mezi ně

patří tvorba eko logicky přátelských a „ze-

lených“ částí v kom binaci s projekty open

space čili ote vřených veřejných prostran -

ství.

Program už přináší první výsledky. Podle stu -

die společnosti Siemens, nazvané European

Green City Index, se Berlín umístil mezi třicít -

kou evropských hlavních měst na osmé pozi -

ci. Zaostal jen za severskými metropolemi,

Amsterdamem, Curychem a Vídní. Mezi po -

rovnatelnými více než třímilionovými velko -

městy ale drží první příčku – před Londýnem,

Paříží, Římem i Madridem. Do roku 2010 se

v německé metropoli podařilo snížit emise

oxidu uhličitého o 25 procent, a to i přesto,

že od pádu zdi zažila nesrovnatelně větší

přírůstek aut, nových budov či infrastruk-

tury. 

Snaha však nekončí a v dalších deseti le tech

chtějí Berlíňané redukovat emise oproti ro -

ku 1990 o 40 procent. Jiné metropole si

svůj strop určily na dvaceti procentech.

Dnes platí, že Berlín nebyl ve své pošramo-

cené historii nikdy předtím ekologicky „ze-

lenější“.

Mozek z Londýna
Berlín se za poslední dvě desetiletí stal cen-

trem nejmodernějšího urbanismu a sídlem

světových architektonických ateliérů. Před-

hánějí se, aby získaly možnost podílet se na

jeho budování anebo přiučit se na nejno věj -

ších technologiích. 

Světoznámé londýnské studio Foster & Part-

ners zde má doslova vlastní mozek. „Ber lín -

ský mozek“ je jednou z nejnovějších budov

v centru metropole, která představuje tzv.

inteligentní stavby dneška. Budova knihov ny

Filologické fakulty Freie Universität, jinak

přezdívaná Berlin Brain, se pro svůj výrazný

vzhled připomínající lebku stala ikonou.

Foster & Partners se držela nových pra vi del,

která dnes určují v Berlíně developerské

trendy. Budovy v některých částech mohou

mít maximálně pět poschodí. Prioritou metro-

 pole je snižovat emise, využívat nové tech-

nologie a především nenarušovat starou

patinu. Berlínský mozek, podobně jako mni-

chovská Allianz Arena, využívá materiál ETFE

(etyltetrafluoroetylen) na snížení hmotnosti

pláště a zlepšení izolačních vlastností. Mem-

 brána ze skleněných vláken filtruje denní

světlo a otvory v ní umožňují průhledy na

oblohu. 

Downtown namísto zdi
Do budování nového Berlína a obnovy města

se už vložily dotace v celkové hodnotě 2,7 mi -

liardy dolarů. Přispěla i Evropská centrální

banka, která na urbanistické aktivity vy čle ňu-

je půjčky. Banka podporuje několik velkých

Ostrov muzeí: Ostrov na řece Sprévě nabízí oddych v jedinečném souboru pěti muzeí světového významu. 
Na snímku Bode Museum a televizní věž, symbol socialistické éry.

Open space: Architektura na Potsdamer Platz rozšiřuje
prostor pro obyvatele a spojuje intimitu s ruchem mo-
derního města. Skleněná kopule Sony Centra ukrývá
velkorysé zábavní centrum.



D
nes metro slouží především jako

klíč k dalším dopravním systé mům

a podle plánů pražského magis -

trátu ho čekají další roky rozvoje.

Praha připravuje stavbu nové trasy metra

D i prodloužení trasy A. 

Na jih, jen na jih! 
Prioritou města se stále více stává plánova ná

trasa D. Tu by mělo tvořit deset stanic mezi

Písnicí a náměstím Míru. Dopravní podnik po-

čítá se stavbou metra na klasických kolejích.

Nová trasa D by měla být dlouhá téměř 11 ki-

lometrů. Náklady na samotnou stavbu, tedy

hloubení tunelů a zastávek, by se mohly vy-

šplhat až ke 40 miliardám korun. 

Stavba trasy D by měla na jedné straně od leh-

čit trase C a také by měla umožnit realizaci

nezbytné údržby Nuselského mostu. Ovšem

voda, která natekla do mostu nad Nuslemi

během letošní zimy, ukázala, že s opravami

nebude možné na dostavbu „ná hrad ní“ trasy

metra čekat. Stavba by podle nového vede ní

města mohla začít za příznivých okolností

do čtyř let. 

Hotová trasa D by měla do pražského metra

přinést některé technické novinky. Po no vých

podzemních kolejích by se mělo pohybovat

metro, které umožní bezobslužný provoz,

kdy soupravu nebude řídit strojvedoucí, ale

bude ovládána z centrálního dispečinku.

Délku souprav na „déčku“ bude možné podle

aktuálního vytížení během dne upravit. Ve

špičce by měla souprava plný počet va go nů,

dopoledne nebo večer by jezdily třeba jen dva

až tři vagony. Tuto alternativu alespoň nazna -

čuje současné vedení pražského doprav ního

podniku. Na linkách A, B a C to v současnos ti

možné není. 

Díky tomuto řešení by na nové lince neměl

fungovat tzv. pásmový provoz. Ten cestující

dnes zažívají na nejnovějším úseku trasy C

– do stanic Střížkov, Prosek a Letňany zajíž dí

v pracovní dny jen každá druhá souprava. 

Motolská rychlá linka
Už v loňském roce začala ražba druhého pod -

zemního projektu v Praze: prodloužení tra sy

A ze stanice Dejvická do Motola. Nová trať

bude dlouhá 5,7 kilometru. Úsek budou tvo-

řit stanice Červený vrch, Veleslavín a Petřiny

a v provozu má být na podzim v roce 2014.

Poté je v plánu pokračování stavby metra až

k ruzyňskému letišti, kam má metro začít jez-

dit možná už v roce 2018. O podobě tohoto

úseku není ještě definitivně rozhodnuto, ale

stále se mluví o tom, že by obsluhu tratě mohl

zvládnout i povrchový vlak. 

Při prodlužování trasy A Praha dosáhne na

evropské dotace. Z Bruselu by mělo přijít ví ce

než 8 miliard korun, město by „ze svého“ mě-

lo zaplatit zhruba dalších 10 miliard. Trasa

D se podle všeho bude muset realizovat pou -

ze z prostředků města, případně za pomoci

soukromých investorů. 

Pražské metro za sebou má 37 let provozu. Ve čtyřicítce by se mohlo
začít rozrůstat o novou trasu. Pražská „podzemní dráha“ za svůj
vznik vděčí také jedné životní absurditě. V 60. letech se vážně
debatovalo, zda by nebylo lepší zbudovat místo něj podzemní
tramvaj. Do rozhodování ale zasáhla i ministerstva vnitra a obrany,
pro které se stavbou metra vyřešila i jiná otázka: budování proti -
atomových krytů.

Praha se bez metra už neobejde

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: SHUTTERSTOCK
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projektů obnovy a financuje celé integrované

plány zaměřené na dosažení lepšího využití

městských prostor. Někdy pomocí opětov né ho

využívání opuštěných pozemků a budov, 

v jiných případech revitalizací historických

částí, postižených městským úpadkem a spo-

lečenskou deprivací. Většina těchto projektů

patří do programů ekonomické obnovy s vy-

sokou návratností. 

Příkladem je náměstí Potsdamer v Berlíně

v bývalé hraniční zóně mezi východní a zá-

padní částí. V devadesátých letech se stalo

největším staveništěm Evropy. V krátkém čase

vzniklo velkorysé širokospektrální městské

centrum s budovami renomovaných archi -

tektů a stavebních firem, kde sídlí centrály

ně kolika světových koncernů (Sony Center,

Daimler-Chrysler či Deutsche Bahn), hotely

(Ritz-Carlton, Grandhotel Bellevue a Grand-

-Hyatt), ale také divadla, kinosály, nákupní

centra, kavárny a restaurace.

Eco-friendly design
„Berlín je v novodobém developmentu oso-

bitý,“ tvrdí architekt Matthias Griffin, který

navrhl ekologickou budovu centrály spo leč -

nosti GSW. Dodává, že klíčem nového Berlína

je spojování energeticky samostatných a efek-

 tivních budov. Nové technologie umožňují

snížit výdaje na energii až o čtyřicet procent

a zároveň dokážou moderní design sladit 

s původní architekturou města. „Ve svých

návrzích využívám energii slunce a chci, aby

budovy lépe zacházely s klimatem v interié-

ru a neohrožovaly klima v exteriéru. Určitě

nejde o malé finanční prostředky, které se

do nových designů, projektů a technologií

v Berlíně vkládají, ale město počítá s dlou ho -

dobou udržitelností a podporou životního

prostředí. Jsou to investice, které mají vy so -

kou návratnost,“ vysvětluje M. Griffin.

Ener geticky efektivní urbanismus se začal

výrazněji projevovat koncem roku 2006 po

dokončení hlavního nádraží Hauptbahnhof

s kapacitou 300 tisíc cestujících denně. Je nej-

větší evropskou pětiúrovňovou železniční

stanicí. Projekt vytvořil hamburský ateliér

Gerkan, Marg & Partners, který vyhrál archi -

tektonickou soutěž už v roce 1993, avšak

zá kladní kámen byl položen až o pět roků

později. Osm dalších let trvala samotná vý -

stavba komplexu a jeho náklady se vyšplhaly

na 700 milionů eur. Hauptbahnhof je ale pře -

devším raritou díky svému designu a ener-

getické efektivitě. Traťovou střechu stanice

s plochou až 2 700 čtverečných metrů tvoří

78 tisíc solárních panelů. Je v podstatě samo-

statným obrovským generátorem elektrické

energie.

Zelená přidaná hodnota
Berlínský přístup k energetické účinnosti je

vzorem ostatním evropským metropolím. 

I když pokračuje využívání uhelných zdrojů

energie, Berlín zkouší vyrábět energii na

městské úrovni vlastními silami. Eike Krue-

ger je ředitelem Berlínské vodárenské spo leč-

nosti, která si vybudovala vlastní elektrár nu.

Energii vyrábí oddělováním vody z kalů a je-

 jich spalováním. Elektrárna zásobuje energií

některé budovy a obytné časti Berlína. Sama

využívá o polovinu méně energie než jiná

elektrárna, poněvadž zpětně používá i ener -

gii, kterou sama vyrobí. „Program obnovy

města umožňuje financovat i podobné pro-

jekty,“ vysvětluje E. Krueger.

Stavební boom v Berlíně pokračuje. I přes

zhoršenou finanční situaci hlavní město 

a je ho obyvatelé dostali nedávno další dar

– v blízkosti Říšského sněmu vznikla nová

městská lokalita s kvalitními byty a obchody.

„Berlín investoval už stovky milionů eur.

Architektura si naopak vytvořila nový prin-

cip, jak s minimálními náklady vytvořit

efek tivní řešení, která neškodí dosavadní

archi tektuře. Stejně tak nové materiály, kte ré

se využívají při navrhování budov, jsou v tom-

to směru z dlouhodobějšího hlediska lepší

investicí,“ popisuje M. Griffin.

Tím se můžeme vrátit k budově knihovny 

– Ber línskému mozku. Podle společnosti Fos-

ter & Partners je budova energeticky kon ci -

pována tak, že oproti běžným ventilačním

sys témům spotřebuje ten její o 35 procent mé-

ně energie. A to je jen jedna z budov, které

patří do plánu environmentální obnovy Ber-

lína. 

Prostor pro všechny: U hlavního nádraží, největšího a nejmodernějšího v Evropě, nalézají Berlíňané útočiště
před hektikou velkoměsta.

Berlínský mozek: Budova plná filozofických knih,
připomínající lidskou lebku, se stala novou ikonou.



Na začátek mě trochu postrašte. Snad

každý větší ekonomický obor se má vý -

hle dově ocitnout bez té či oné základní

a ne zbytné suroviny. Jak je na tom sta -

veb nictví? 

Nedokážu si to představit. Stavebních ma-

teriálů je dost. Ale neznamená to, že se ne bu-

de muset šetřit. Stavebnictví je nesmírně

ná ročný obor na materiály i energie: od těž by

surovin po jejich zpracování a dopravu. Sama

stavba je pak například šílený žrout vody – na-

víc během ní nevratně ztracené. Je otázkou,

jak dlouho si tenhle způsob staveb budeme

moci dovolit. 

A co ty různé trendy alternativních

stavebních materiálů? 

Ano, objevují se pokusy stavět ze dřeva, 

z hmot vzniklých procesním zpracováním

dřeva, dokonce ze slámy – ale jsou to zatím

spíše jen experimenty, které blednou v po -

rovnání s celkovým objevem výstavby. Naše

potřeby nemohou pokrýt. Ale když se ba ví me,

co stavařům může dojít, často se zapomíná

na jedno důležité: na půdu. 

Myslíte, že nebudou mít kde stavět? 

Půda je stejně neobnovitelný zdroj jako ropa

nebo uhlí. Jak se na půdě něco postaví, tak

půda už k zemědělské nebo lesní produkci

sloužit nebude. 

Nelze ji „recyklovat“?

Takové příklady máme z dávné historie. V mo-

derní době už to sotva nastane. Například

u nás řada sídel stagnuje, některá vesnická

dokonce ztrácejí obyvatele. Ne že by přímo

zanikala, ale jsou na sestupné dráze. Ovšem

že by na jejich místě rostl les nebo se pěsto-

 valy zemědělské plodiny, takový příklad

neznám. Návrat k přírodní funkci je obtížný.

Výstavbou sídla totiž prostředí výrazně změ-

níte. 

A Češi dnes staví ve velkém?

Ne všichni. Ukazuje to studie regionálních

rozdílů z Českého statistického úřadu, kte -

rou vydal asi před dvěma roky. I když jsme

tak malá země, rozdíly tu jsou. A zvětšují se. 

Nejrychleji se dnes půda zabírá okolo vel kých

měst: Prahy, ale i třeba Brna nebo Ostravy. 

Nedivím se: já být mladý vysokoškolák, dej-

me tomu z karlovarského kraje, tak bych se

snažil pracovat v Praze. Ale zároveň také žít

mimo Prahu, kde jsou životní náklady men-

ší. Navíc pak můžu žít ve zbytcích přírodní ho

prostředí a dopřát dětem zahradu. 

Není to normální trend ve vyspělých

zemích?

Ano. Ale když srovnáme Nizozemsko a Česko,

u nás se půdou mrhá. Jistě je to dáno i tím, že

Nizozemci historicky bojovali o každý metr

půdy. Jejich země bývala neobyvatelnou ba ži-

nou. Ale i tak je ten rozdíl nápadný. Města

tam rostou jako u nás, možná rychleji. Ale

mnohem kompaktněji. U nás má zahrádka

dva tisíce metrů, u nich padesát. To jsou za -

hrádky jako dlaně. A pokládají to za normál -

ní. Já čekám, že u nás se bude tento životní

názor měnit až tak po dvou generacích. A do-

kud si ho mladé domácnosti budou moci

dovolit, tak se ho budou držet. A k mladým

rodinám připočtěte pražské důchodce, pro

které je život ve městě stále nedostupnějším

luxusem. Není divu, že chtějí využít svých

chat a chatiček v příměstském regionu a vy -

stěhovávají se tam. Takže jediné oblasti, kde

dnes výrazně přibývá obyvatel, jsou bývalé

okresy Praha-východ a Praha-západ.

Nemohu se nezeptat: je to špatně?

Vznikají tak beztvaré sídelní „kaše“, které

zabírají čím dál větší území, ale také pro hlu-

bují současné problémy, s nimiž se měs ta

potýkají. Praha například výhledově může

mít problémy s vodními zdroji, bude potře-

bovat novou politiku v zásobování teplem,

má problémy s hromadnou dopravou. Vždyť

za nějaký čas může hlavní město na severu

sahat až k Labi!

Dnes se to zdá lehké. Hlavně pro mladou ge -

neraci není problém každý den dojíždět. Ale

k čemu je vám nízkoenergetický dům, když

Český způsob využívání půdy je dobrý příklad
neudržitelného rozvoje, říká urbanista Ivan
Horký. Měli bychom se pokusit dohnat Nizo -
zemce a naučit se šetřit nejen na samotných
stavbách a jejich provozu, ale také s půdou, na
které stojí. Dobrovolně to ovšem půjde těžko,
domnívá se odborník, který nám do budoucna
předpovídá více restrikcí i na silnicích.
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Budeme mít 
zahrádky jako dlaň?

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: VLADIMÍR WEISS 
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před ním budeme muset sednout každý den

do auta a jet do práce? To je jasný příklad

plýtvání. 

Není pak prací urbanistů postarat se,

aby lidé nemuseli jezdit autem, ale třeba

vla kem?

Myslím, že něco takového je u nás dnes nad

síly územního plánování. 

Jak to? Naše legislativa je špatná?

U nás je třeba obtížné trestat stavebníky, kte -

ří si postaví něco načerno. Takové stavby by

se měly bez pardonu strhnout. V Nizozemsku

to ani nikoho nenapadne, protože nikdo ne -

má naději, že mu to projde. Hlavně ale chybí

přísnější aplikace legislativy. 

Kdo je málo přísný?

Stavební úřady. Územní plánování sice fun-

guje, většina obcí má své plány a celý systém

je docela dobře nastavený. Ale ke každému

pravidlu existují výjimky. A výjimky se sa mo -

zřejmě dají aplikovat různě. Podle vyhlášky

by se například na první bonitní třídě půd ne-

mělo stavět vůbec s výjimkou síťových a eko-

logických staveb. V praxi je to jinak. Sta veb ník

zaplatí za vynětí z půdního zemědělského

fondu – jen za první třídu více než za jiné ty -

py půd. Tolerance úřadů při vyhodnocování

záborů zemědělského půdního fondu je veli-

ká. Platí se málo. Za pozemek na stavební

domek jsou to obvykle zhruba desetitisíce.

Navíc je platíte až při kolaudaci stavby, místo

ve chvíli, kdy je záměr schválený, jak by by lo

podle mého logické. 

Stavební úřady mají pod dohledem vo-

lená zastupitelstva. Takže problém je tam?

V oblastech, kde zábor zemědělské půdy hro-

zí, je každé zastupitelstvo pod tlakem vlast-

 ních obyvatel. Ti se snaží svoje pozemky

pře vést na stavební, protože rozdíl v ceně

je třeba dvacetinásobný. My jsme nedávno

třeba v jedné obci asi 30 kilometrů od Prahy

řešili přes 80 dílčích změn územního plánu.

Všechny vznikly na základě žádostí ob čanů,

kteří všichni chtěli ze svého pozemku udě -

lat stavební. Kdybychom podlehli, objevily

by se nám stavby na místech ze všech stran

obklopených ornou půdou. Ovšem podle

normy musíte k domu přivést vodu, elek-

tři nu, komunikaci. To je pro obce finančně

i sta vebně neřešitelný problém, navíc je to

kon cepčně nesprávné a dlouhodobě neudr ži-

telné. V důsledku to vede k takovým krizo -

vým opatřením jako v některých obcích ko lem

Prahy, kde došlo k úplné stavební uzávěře,

protože jejich kanalizace a sítě nestačily tem-

pu stavby domků. 

Je to dáno tedy tím, že Češi se zhlédli

v rodinných domcích?

A zřejmě i tím, že výrobní důležitost ze mě -

dělství stále klesá. Potřebujeme prostě mé ně

zemědělců a zatím i méně zemědělské půdy

– tak se ve velkém zabírá. Přitom zemědělská

půda by měla mít své místo i v příměstské

krajině.

Nevím, jestli bych s vámi jako obyvatel

domu sousedícího s velkým lánem mohl

souhlasit…

Já myslím faremní hospodářství. Kolem Prahy

už vyrostla a ještě podle mě vyroste řada

transformovaných zemědělských usedlostí,

které slouží jako biofarmy nebo k agroturis-

 tice. 

Je to sice zemědělská výroba, ale kultivuje

krajinu. Mimo jiné obnovuje síť polních cest,

kterých u nás spousta zanikla. Tím vrací do

krajiny zeleň a otevírá ji člověku. 

Vraťme se zpět k půdě. Pokud nám hro -

zí nedostatek místa, neměli bychom si

občas víc udělat místo tím, že se bu de me

chovat méně pietně ke starším stav bám?

Upřímně řečeno, podle mého zápasíme 

s opač ným problémem: neprokazujeme do -

statečnou odpovědnost k hodnotám z minu-

 losti. Ale pokud se ptáte, jestli se u nás bourá

dost nebo málo, to je otázka. Já i mnoho dal -

ších kolegů máme výhrady k současnému

systému památkové péče, kde se chrání kde -

co až do úplného zchátrání a zřícení. V této

šíři nemůže památkovou péči zaručit žádný

stát. Péče o památky není jednoduchá, jak

dokazuje i příklad restituce. Tehdy se dou -

falo, že stát se zbaví břemene a soukromní ci

se nadšeně vrhnou do obnovy. Ale takových

příkladů je ve skutečnosti málo.

Takže jak bychom měli podle vás po-

stupovat?

Musíme být selektivnější. Když zboříme prů-

měrný dům uprostřed zchátralé čtvrti, ztrá -

címe menší hodnotu, než když bouráme dům

v zachovalém městském organismu, kde by

vznikla proluka. Já kolegy památkáře chápu,

všechno má nějakou hodnotu, ale musíme

si vybrat. 

Jak vypadá vývoj městských center? Kte -

ré současné trendy jsou podle vás neudr-

žitelné?

Tam se většinou ocitáte pod tlakem deve lo -

perů, kteří se logicky snaží vytěžit z kaž dé -

ho metru pozemku co nejvíce. Zaprvé to vede

ke zvyšování počtu podlaží a zadruhé ke sna-

ze vyhnout se závazkům na stavbu ve řej né

infrastruktury. Developeři se například snaží

omezit budování garáží. Ty se dají sta vět v ta -

kových podmínkách jenom v pod ze mí, a to

je stavba velmi drahá a náročná. Ale z hle dis -

ka udržitelnosti je to stejné. 

Když jsme u aut, co vývoj městské hro-

 madné dopravy?

Já myslím, že v tomhle ohledu jsme na tom

relativně dobře. Třeba Praha si může gratu-

lovat. Hlavně za to, že má metro. Co nás ale

jistě čeká, je zvyšování restrikce indivi duál ní

automobilové dopravy – i když samozřej mě

moudrým způsobem. Pražské zavedení par -

kovacích zón je málo. Nestačí odradit do sta-

tečný počet motoristů. Budeme asi muset

uvažovat o zavedení mýtného po londýn-

ském vzoru. 

Jinak to nejde?

Ne. Přinejmenším Praha je z dopravního

hlediska na prahu kolapsu. 

Ivan Horký se narodil roku 1946 v Praze. Působí na katedře urbanismu a územního
plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze. Vede mj. odborný předmět Strategie rozvoje
sídel a regionů. Podílel se nejen na mezinárodním projektu revitalizace pražských sídlišť,
ale v 90. letech byl také například odborným garantem česko-německého workshopu 
o rozvoji regionu Šumava. 
Zároveň je majitelem ateliéru ARCHIS, který poskytuje profesionální služby v oblasti
územního plánování, urbanismu a architektury.



Když lékař začíná vyhodnocovat diagnózu,

Syngo.via mu na počítači sestaví všechny

dostupné informace o pacientovi, které jsou

soustředěny na nemocničním serveru. Vy -

užívá přitom tzv. specifické uspořádání ob ra -

zů. Pokud ví, že pacient má například rakovinu

plic, zobrazí všechny relevantní snímky a úda-

je. Software navíc pomáhá lékařům dodr žo-

 vat stanovené protokoly a postupy, které jsou

součástí nemocničního systému řízení kvality.

Všechno na jednom místě
Doteď se obrazová data ukládala v různých

systémech, takže lékař často musel pře chá zet

z jednoho počítačového pracoviště na druhé

a zase zpět. Trojrozměrné obrazy byly dopo-

 sud většinou archi vovány jinde než dvoj roz -

měrné, a když lékař potřeboval starší údaje,

musel po nich pátrat ve třetím systému. Syn-

go.via soustřeďuje všechny diagnostické úda-

je o pa cientovi na jednom místě, proto je má

lékař okamžitě k dispozici.

Nejde však jen o to, co rentgenolog vidí, ale

také, jak to vidí. Trojrozměrné zobrazení bylo

donedávna považováno za něco, co je jen pro

skutečné specialisty, a používalo se pouze

v ojedinělých případech. Syngo.via zobra zu je

3D snímky okamžitě, na jedno kliknutí na klá-

vesnici. Lékař je dokonce může sdílet s kole-

gy. Jednoduše pošle obrázky specialistovi,

který si je najde ve své schránce a může po -

tvrdit, pozměnit anebo vyvrátit diagnózu.

Nový motor růstu
Toto vše nepřináší jen medicínský pokrok, ale

i ekonomický efekt, což potěší finančního ře -

ditele každé nemocnice. „Informační techno-

logie jsou novým motorem růstu v oblasti

zdravotní péče. Systémy jako Syngo.via bu -

dou sehrávat klíčovou úlohu při zvyšování

zisků nemocnic a zdravotnických zařízení,“

zdůrazňuje Stefan Braitinger, majitel sítě

radiologických ordinací v jižním Německu. 

Integrace údajů, síťová architektura a systém

typu klient/server pomáhají šetřit peníze na -

příklad tím, že mohou zabraňovat duplicit-

ním vy šetřením, zpřehledňují strukturu

nákladů a umožňují efektivnější spolupráci

lékařů. „V našem radiologickém podniku

se nám tímto způsobem podařilo snížit vý-

 daje na hardware, údržbu a obsluhu o po lo -

vinu,“ dodává S. Braitinger. 
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R
adiologická, kardiovaskulární a neu-

ro logická oddělení pra cují při diag-

nostice s čím dál vět  ším množ stvím

obrazových dat. Přes ně na toto

myslel Siemens, když vyvíjel svůj zobrazo-

 vací software Syngo.via. Navrh nul ho tak, aby

zdravotníci mohli na plno vy uží vat možnosti,

které jim poskytují moderní vyšetřovací pří -

stroje. Zrych luje totiž zpracování obrazu, zvy-

šuje kvalitu diagnostiky a umožňuje sdílení

3D a 4D záznamů. (Třetí a čtvrtou dimenzi

v tomto případě představuje čas, jedná se

tedy o časový záznam plošných a prostoro -

vých zobrazení.)

Lékaři zůstali pozadu
Za poslední desetiletí udělal technologický

pokrok v medicínských zobrazovacích tech-

nikách obrovský skok. Lékaři dokážou odhalit

i malé léze či anomálie v tkáních. Mají k dis-

 pozici trojrozměrné obrazy komplexních ana-

tomických struktur. To si však vyžádalo svoji

daň. Zatímco se zvyšovaly schopnosti počíta -

čové tomografie, magnetické rezonance ne bo

molekulárního zobrazování, možnosti lé -

kařů zacházet s informacemi se změnily

jen málo.

Tisíce obrazových záznamů z každého vy -

šetření jsou mnohem víc, než by mohl kdo

využít bez inteligentního diagnostického sys-

tému. Lékaři potřebují software, který bude

automaticky a nejvhodnějším možným způ-

sobem zobrazovat moře údajů o pacientovi.

Potřebují mít přístup i ke starším sním kům,

případně sdílet diagnostické výstupy s další mi

specialisty v nemocnici.

Před deseti lety bylo výsledkem vyšetření na počítačovém tomografu přibližně 50 snímků. Dnes jich
je kolem 2 500. Lékařům hrozí, že se utopí v záplavě informací. Mohl by jim pomoci nový zobrazovací
software Syngo.via.

AUTOR: IRÈNE DIETSCHI A OLIVER KLAFFKE
FOTO: SIEMENS 

Kompas pro rentgenové moře

Dva systémy v jednom pohledu
Na diagnostických snímcích při kardiologickém a cévním vyšetření pomocí počítačové
tomo grafie se srdce automaticky segmentuje, koronární tepny se oddělí a hrudní koš s aku-
mulo vanou krví „odstraní“. Při magnetické rezonanci srdce jsou zase snímky z funkční
a zůstat ko vé/stresové perfuze znázorněny ve speciálním automatizovaném zobrazení. Díky
kombinaci snímků z obou diagnostických metod lékař vidí obrazová data tak, jak se používají
při echokardiografii. Při rolování nahoru a dolů má v jednom datovém souboru data z růz -
ných segmentů, přičemž se zobrazují ve stejné anatomické poloze. Toto provázání dat je
obzvlášť užitečné při získávání rychlého a snadného přehledu ve složitých situacích, kdy
je možné odhalit i drobné abnormality. Ze společných dat počítačové tomografie a magne-
tické rezonance lze určovat také komplexní neurologické poruchy v hlavě a krku. U onko-
logických pacientů software automaticky dokáže vypočítat růst a celkovou zátěž nádoru,
stejně jako poskytnout 3D segmentaci lézí. Čtení výsledků z magnetické rezonance v onko-
logii ulehčuje zobrazování celých sérií a obrazů. I ty nejkomplexnější údaje jsou prezen-
továny rychlým a strukturovaným způsobem. Rentgenolog může jedním kliknutím přepnout
na 3D prohlídku kterékoliv sekvence a zkombinovat 2D a 3D obrazy na jednom uspořá dá ní.

Zobrazovací software Syngo.via má otevřenou archi-
tekturu, lze ho postupně rozšiřovat a díky použité kon-
 cepci klient/server se lehce udržuje a aktualizuje.

Systém automaticky připraví lékaři všechny dostupné informace o pacientovi, které mu umožňují stanovit
důkladnou analýzu podle typu choroby.

Z D R A V O T N I C T V Í
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Dvacet návrhů: Projekt Ecotram prověřil dvě desítky
návrhů, jak zlepšit efektivitu provozu tramvají.

M
ožná ne. Tato otázka je přitom

zcela na místě. Například po

Pra ze se ve všední den prohá ní

necelá tisícovka tramvají,

které přepraví devět set šedesát tisíc cestu-

jících. Jejich služba trvá v průměru patnáct

a půl hodiny a souprava během ní ujede

dvě stě deset kilometrů. U nově pořizo-

vaných tram vají se přitom počítá, že nás

budou vozit ještě za třicet let.

Moderní soupravy, za kterými se dnes vy pra-

víme do Vídně, nabízejí svým pasažérům

veškerý myslitelný komfort – nízkopodlažní

uspořádání, informační systémy, kvalitní sys-

tém ventilace i klimatizaci. Ale každá le gra ce

něco stojí. „Topení, klimatizace a ventilace

mohou v extrémních případech tvořit 30 %

až 40 % celkové spotřeby vozu,“ říká Dr. Wal ter

Struckl, expert na systémy veřejné dopravy

ze společnosti Siemens. To jsou čísla, která

stojí za zamyšlení.

Tramvaje pod drobnohledem
Proto vznikl ve Vídni projekt Ecotram, ve kte-

rém spojily síly společnost Siemens, výrobce

klimatizačních systémů firma Vossloh Kiepe,

technická univerzita a dopravní podnik. Cí -

lem osmnáctiměsíčního výzkumu je nalézt

při udržování klimatu ve voze rovnováhu

me zi energetickou efektivitou, ekonomikou

pro vozu a uspokojivým pohodlím cestu-

jících.

„Klimatizace a ventilace jediné soupravy spo -

třebují ročně 100 000 kWh elektřiny,“ pro zra-

zuje motivy vídeňského dopravního podniku

jeho výkonný ředitel Günter Steinbauer. „Po -

kud se nám podaří snížit toto číslo u všech

našich tří stovek nových tramvají o desetinu,

uspoříme ročně 3 000 mWh elektřiny.“ To

odpovídá roční spotřebě dvanácti set do mác-

 ností.

Cíl je jasný, řešení však nejsou jednoznač ná.

Dobrá izolace vozu sníží v zimě spotřebu

ener gie potřebné pro vytápění, ale naproti

tomu po celý rok zvyšuje hmotnost tramva je.

Výsledek takového opatření je tedy nejistý.

Proto chtějí partneři zapojení v projektu Eco-

tram detailně prověřit efektivitu dvaceti ús-

 porných návrhů.

Dvacet adeptů
Ve hře jsou vyspělé technologie i jedno du -

chá opatření. Dnešní ventilační systémy jsou

dimenzovány na plnou obsazenost tramva je.

Senzory monitorující aktuální hladinu oxi du

uhličitého proto mají pomoci určit potřeb-

nou míru obměny vzduchu ve voze. Tím se

sníží množství vzduchu, který je třeba ohří vat

nebo chladit.

Profesor Martin Kozek z vídeňské technické

univerzity zase sází na prediktivní řídicí jed-

 notky. Víme-li, že na trati je tunel, můžeme

k intenzivnímu vyvětrání vozu využít chlad-

 nějšího vzduchu v podzemí. Tramvaj projíž-

dí stejnou trasu několikrát denně. K do sa že ní

úspor nám proto postačí plánování.

Ke slovu přichází i psychologie. „Při stude -

ném osvětlení vnímají lidé okolní teplotu

ja ko o dva stupně chladnější,“ vysvětluje

Dr. Struckl. „Pokud k osvětlování vozů po -

uži jeme LED, ušetříme značné množství

ener gie pouhým přepínáním mezi teplými

a stu  denými tóny osvětlení.“

V klimatické komoře
Mnohá z těchto doporučení mají podstatnou

nevýhodu. Efekt přinesou pouze za speci-

fic kých podmínek, které musí nastávat opa-

 ko vaně. Experti proto zkoumali měnící se

ener getickou bilanci tramvaje v klimatické

komoře, kde se snažili napodobit reálné pro -

vozní podmínky. Pro měření byly využívány

dvě klimatické komory unikátního testova cí ho

zařízení Rail Tec Arsenal. Komory umož ňu -

jí simulovat arktické zimy i horké slunečné

dny, vánek i vichřici, déšť i sněžení. Plynule

lze nastavovat i vlhkost vzduchu.

Při testech tramvají výzkumníci pracovali 

v rozsahu běžných vídeňských teplot, tedy

mezi minus dvaceti a plus dvaatřiceti stup -

ni Celsia. Simulovány byly různé rychlosti,

kterými se tramvaj pohybuje. Na zastávkách

se otevíraly a zavíraly dveře, cestující byli

na sedadlech nahrazeni ohřívacími podlož -

kami. Klimatizační a ventilační systémy

tram vaje se stejně jako za běžného provozu

sna žily udržet požadovanou vnitřní teplo tu.

A experti zaznamenávali jejich energetic -

kou spotřebu.

Hudba blízké budoucnosti
V květnu loňského roku opustil projekt la -

boratoř. Během následujících šesti měsíců

probíhalo ověřování na soupravě nasazené

v běžném provozu. Nasbíraná data budou

konfrontována s modely vytvořenými na

základě pokusů v klimatické komoře. Vý sled-

 kem všech testů bude software, který umožní

simulovat jízdu po jednotlivých linkách, ově -

řit vhodnost jednotlivých úsporných kon-

ceptů a na základě toho optimálně nastavit

systémy v tramvajové soupravě.

Tím však práce ani zdaleka nekončí. „Hlav ní -

mi trendy do budoucna je zvyšující se ener-

getická úspornost všech systémů, snižující

se hmotnost celé soupravy a důsledná reku-

 perace energie získávané při brzdění i z od -

padového tepla klimatizačních systémů,“

uzavírá Dr. Struckl. „Do roku 2030 by díky

tomu mohla spotřeba tramvají klesnout na

polovinu.“ 

Zvonění vozů elektrické dráhy zní ulicemi již sto třicet 
let. Současné tramvaje každý den přepraví miliony
cestujících, aniž by ve smogem zkoušených 
centrech měst vypustily jediný gram emisí. 
Považujeme je za pohodlný, efektivní 
a ekologicky šetrný způsob cestování. 
Napadlo vás však někdy, zda by 
tramvaje nemohly být ještě 
úspornější a „zelenější“?

Cesta 
za úspornější 
tramvají

AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ
FOTO: SIEMENS 

Klimatický simulátor: Ve střední Evropě je běžné
roz pětí teplot velmi vysoké – od minus 20 do plus 
32 stup ňů Celsia. Udržet optimální vnitřní teplotu
není jedno duché.



jsou zdroje zvuku (moderátor, herec, hu deb-

 ník atp.) a v režii je vlastní záznamová tech-

nologie a pracovníci, kteří provádějí záznam

nebo vysílání. Režie je tedy technologický

prostor, který je vybaven mixážním pultem,

reproduktory, CD a MP3 přehrávači, telefony,

případně i mikrofony, a výkonným počíta čo-

vým systémem. Do mixážního pultu jsou

přivedeny všechny zvukové zdroje, ze kte rých

režisér sestavuje konečný pořad. Využívané

zdroje mohou být různé: reportáž natočená

v terénu mimo budovu rozhlasu, živý vstup

moderátora a jeho komunikace s poslu cha čem

po telefonu, hudba vytažená z archivu, dis -

kusní pořad natočený v diskusním studiu

apod. Zde v režii se vše podle plánu sesta vu je

a připravuje k vysílání dle programového

schématu dané stanice. Zvukový technik pak

nastavuje úrovně jednotlivých zdrojů tak,

aby ve výsledném mixu byly všechny vy vá -

žené a přibližně stejně hlasité. 

Srdce rozhlasu tluče digitálně
Od okamžiku, kdy signály jednotlivých zdro -

jů přijdou na vstup mixážního stolu, je již

zvukový signál výlučně digitální. Výstupní

signály z jednotlivých režií se přenášejí po

optických kabelech do centrálního přepojo-

 vače, což je zařízení, které přepojuje signály

přicházející z jednotlivých pracovišť do po -

žadovaných výstupních směrů (tedy buď na

jiná pracoviště, nebo do distribuční trasy na

rozhlasové vysílače).

Vlastní distribuce pak probíhá následovně.

Ze všech programů, které vznikají v budově

Českého rozhlasu je vytvořen jeden „balíček“,

který se přenáší optickými kabely (pozemní

cestou) do České televize na Kavčích horách.

Zde se k němu přidají televizní programy 

a tento větší „balík“ se odesílá na satelit a z něj

zpět na zem k jednotlivým rozhlasovým vy -

sílačům. Až sem je vysílání stále digitální. Na

analogové se mění až v okamžiku, kdy opustí

vysílač a putuje do přijímače, který máte na -

příklad v autě. Přibližně před dvěma lety

však k analogovému vysílání přibylo ještě

digitální pozemní vysílání, tzv. DVB-T, které

však je primárně určeno pro šíření televiz -

n ího signálu. Součástí nabídky televizního

vysílání v digitální kvalitě (tzv. paketu) je ale

dnes již i přenos signálu rozhlasových stanic.

Právě proto si dnes na svém televizním přijí-

mači můžete naladit i vysílání stanic Českého

rozhlasu, případně vybraných privátních sta-

nic. Další možností je přijímat televizní a roz -

hlasový signál přímo z družice (tzv. DVB-S).

V tomto případě z cesty signálu vypadává

jeho šíření přes pozemní vysílače. 

V současnosti si tedy každý může vybrat způ-

 sob, který mu nejlépe vyhovuje. 

Jsme „on air“ – nevstupovat!
S výrobou rozhlasového vysílání jsou spja ty

přísné akustické požadavky na natáčecí míst-

nost, nejčastěji na studio. „Hovoříme-li o akus-

tice, máme na mysli akustiku prostorovou 

i stavební,“ vysvětluje Martin Zadražil. Kromě

toho, že daný prostor musí být odstíněn od

veškerých ruchů přicházejících zvnějšku

(např. chodeb v budově), musí být i zařízen

tak, aby ani uvnitř nedocházelo ke zpětným

odrazům – ozvěnám, rezonancím apod. 

Ani to však nestačí. Náročné požadavky jsou

kladeny také na samotnou budovu, aby ji

nerozkmitala například kolem projíždějící

tramvaj nebo pod ní vedoucí trasa metra.

Splnit tyto požadavky, zvláště v centru Prahy

na Vinohradské třídě, kde Český rozhlas síd-

lí, nebylo lehké. Vedle původní budovy byl

proto v roce 2000 vystavěn nový objekt, tzv.

Studiový dům, který je stavebně řešen jako

„dům v domě“ nebo spíše „kostka zavěšená ve

větší kostce“. Celá budova je proto postavena

na pružinách, jež tlumí veškeré otřesy okol ní -

ho prostředí. Toto řešení by se dalo při rov nat

k odpružení klasického osobního auto mobi lu.

Zajímavé je, že architekti v pří padě Studio -

vého domu všechny tyto konstrukční prvky

„přiznali“, a návštěvník si tak může pro hléd-

 nout pružiny, na nichž budo va stojí. 

Zálohovat, zálohovat, zálohovat
Rozhlasové vysílání bylo vždy považováno za

jednu z mála jistot, kterou lidstvo v civilizo-

vaných zemích má, a v historii již nejednou

sehrálo klíčovou roli. U nás si připomeňme

třeba srpen 1968 nebo květnové povstání 

v roce 1945. Aby tuto úlohu plnilo, nesmí si

dovolit žádný výpadek. Jinými slovy, nesmí

nikdy umlknout. A to ani ve chvílích, kdy doj -

de k dlouhodobému výpadku elektrického

proudu. Pro ten případ je celá budova Čes -

kého rozhlasu zabezpečena záložními zdroji

a dieselovým agregátem, který je schopen

udržet vysílání i několik týdnů.

Výpadky vysílání však mohou způsobit i jiné

technické problémy než jen výpadek elektři-

ny. Všechny nelze ani předvídat, natož jim

stoprocentně předcházet. Proto jsou v budo -

vě Českého rozhlasu všechny klíčové tech-

 nické prvky zdvojeny. Typickým příkladem

jsou režie. V případě, že jedna z nějakého

důvodu vypadne, začne fungovat druhá, stej -

ně vybavená, ze které může vysílání po kra čo-

vat plynule dál, aniž by si posluchač čehokoliv

všiml.

Nedílnou součástí práce v rozhlase je rov něž

archivace. Archivace znamená nejenom dlou -

hodobé uložení uměleckých pořadů, ale na -

příklad také povinnost tzv. loggingu, což

obnáší kompletní záznam celého vysílání

pro potřeby případného řešení sporů. „Zákon

nám stanovuje povinnost 30 dní archivovat

vše, co bylo odvysíláno. Současné moderní

paměťové nosiče jsou však již tak velkoka-

pacitní, že není nutné mazat nic a vše lze

uchovat,“ říká Martin Zadražil a dodává: „Vý -

voj v technologiích jde velmi rychle dopředu

a je obtížné předvídat, jaké formáty ukládání

zvukového záznamu se budou používat tře ba

za 10 let. Z toho důvodu vše ukládáme v ně-

kolika různých formátech, abychom měli

jistotu, že v budoucnosti dokážeme alespoň

jeden z nich v případě potřeby konverto-

vat.“ 
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Z
vukový signál, který z rozhla so vé ho

přijímače slyšíte, může vznikat buď

přímo v okamžiku jeho vysílání 

– tzn. že jde o přímý přenos (na pří -

klad moderátor ve studiu čte zprávy), nebo

je vysílán ze záznamu – tzn. že byl natočen

dříve, než je vysílán. Natáčení nebo chcete-li

výroba rozhlasových pořadů vzniká v růz ných

studiích Českého rozhlasu, a to podle typu

vyráběného pořadu. V největším rozhla so -

vém studiu (tzv. es jedničce) se například

nahrávají hudební skladby, které hraje celý

symfonický orchestr řízený dirigentem, 

v men ších studiích pak vznikají rozhlasové

hry či diskusní pořady. V ještě menších stu -

diích se natáčejí různé publicistické pořady,

případně rozhovory atp. To se již dostá vá me

ke zpravodajství, které se skládá ze zpráv

do dávaných renomovanými světovými tis -

ko vý mi agenturami (včetně České tiskové

kan ce lá ře). Tyto agenturní zprávy jsou zpra-

 covávány a případně doplňovány repor tá -

že mi, které připravují vlastní rozhlasoví

re daktoři působící v terénu. Velmi význam-

nou část vysílání tvoří samozřejmě hudba,

kterou rozhlas opět buď natáčí nebo v rámci

svých smluvních vztahů využívá produkci

jednotlivých hudebních vydavatelství. Pro

vlastní plánování jednotlivých písniček se

často používá speciální softwarová apli ka ce,

tzv. Selector, která podle předem nasta ve ných

pravidel (jež určuje zodpovědný hudební

redaktor) doplňuje vysílací plán o jednotli vé

skladby. To samozřejmě neplatí ve všech pří-

padech a na všech stanicích, protože na pří -

klad na stanici Český rozhlas 3 – Vltava se

tato softwarová aplikace nepoužívá. 

Výše zmiňovaná studia jsou ve skutečnosti

vždy dvě místnosti – studio a režie. Ve stu diu

„Dobré ráno, vážení posluchači, posloucháte Český rozhlas 1 – Radiožurnál. Vítejte u pravidelných
zpráv.“ Než k vám z vysílacího pracoviště dolétl hlas moderátora, uběhly přibližně tři sekundy.
Víte, jakými cestami k vám rozhlasový signál putoval a co všechno předcházelo tomu, abyste si
mohli poslechnout hotový rozhlasový pořad? Pokud ne, pojďte s námi nahlédnout do zákulisí
Českého rozhlasu. Naším průvodcem bude Ing. Martin Zadražil, který řadu let působil ve funkci
ředitele technického úseku. 

Atrium je nejen reprezentativním prostorem budovy
Českého rozhlasu. Natáčí se zde také řada po řadů 
a přímých přenosů.

AUTOR: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: VLADIMÍR WEISS 

Cesty rozhlasového vysílání
aneb Od mikrofonu k posluchači

Výstupní signály z jednotlivých režií se přenášejí po optických kabelech do centrálního přepojovače, což je 
zařízení, které přepojuje signály přicházející z jednotlivých pracovišť do požadovaných výstupních směrů.



Operační sklad: Certifikace C-o-C (chain of custody of wood – řetězec dohledu nad dřevem) společnosti TECHO
je zárukou, že do pražského závodu přichází dřevo pouze od subdodavatelů, kteří mohou prokázat, že nepochází
z kontroverzních zdrojů. Velkoplošné povrchově dokončené materiály se z hlavního skladu navážejí do operačního
skladu, který se plní podle výrobního plánu, a poté putují k dělicím pilám.
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Olepování hran: V závodě TECHO pracují pouze počítačem řízené stroje. Čtyřstran ná
linka s otočným dopravníkem dílců je vybavená agregáty pro formátování na čistý
rozměr, drážkováním a olepováním hran včetně jejich obrobení a je vhodná pro větší
série. Dvoustranná linka je naopak vhodná pro malosériovou až kusovou výrobu. Je
vybavena zdvojenými obráběcími agregáty pro frézování s automatickým polohováním,
automatickou výměnou nástrojů pro obrábění až čtyř druhů olepovacích hran. Výsled-
 kem je hotový pravoúhlý dílec pro výrobu stolů, skříní a zásuvkových kontejnerů.

Řezání: V dalším výrobním kroku je potřeba velkoplošné formáty desek nařezat na
čistý přířez dílce. Vstupními daty je v tomto případě soupis výrobní dávky shodného
dezénu podle expedičního termínu zakázek. Cílem je optimalizovat čas řezání s výtěží
materiálu podle kapacity dělicího centra. 

Používané materiály: Kromě tradičních aglomerovaných materiálů, kterými jsou la-
minované dřevotřískové desky (LTD), středně tvrdé dřevovláknité desky (MDF) a kom-
paktní desky (Ciranol), používá společnost TECHO hliníkové voštinové desky, známé
například z leteckého průmyslu. Nábytek vyrobený z těchto desek je samonosný
(nepotřebuje tedy žádný rám), pevný, ale přitom extrémně lehký. Co je ale nejpod-
statnější: sendvičová kompozice umožňuje úsporu materiálu až o 30 procent.

Úprava povrchu: Zvýšené nároky na odolnost pracovních ploch jsou řešeny polepením
DTD, MDF a voštinových desek vysokotlakým laminátem, fóliemi HPL. Na desku se
ručně nanese z tlakového zásobníku vrstva disperzního lepidla, přiloží se HPL fólie
a to celé se vsune do etážového lisu, kde teplotou a tlakem lepidlo vytvrdne. Ruční
nanášení nezatěžuje tolik životní prostředí, při čištění strojních nanášeček se produ-
 kuje velké množství odpadní vody znečištěné lepidlem. Laminované desky se nakupují
hotové v certifikované kvalitě, ostatní polotovary se připravují zde.

Spočítali jste si někdy, kolik času trávíte v kanceláři 
a kolik doma? U většiny z vás bude bilance jednoznač -
ně ve prospěch zaměstnání. V kancelářích tedy nejen
pracujeme, ale do jisté míry i žijeme. Je proto pocho-
pitelné, že nároky na jejich vybavení jsou vysoké. Musí
být funkční, zdravotně nezávadné, ale i esteticky na
výši. V poslední době se však k těmto kritériím přidává
i kritérium další: měly by zapadat do konceptu trvalé
udržitelnosti. 

Cesta k moderní 
kanceláři

P
rvní společností se sídlem mimo

Velkou Británii, která se stala čle -

nem programu trvalé udržitelnosti

v nábytkářském průmyslu FISP (Fur -

niture Industry Sustainability Programme),

je původně česká firma TECHO, nyní ve vlast-

 nictví nizozemské společnosti Royal Ahrend,

s výrobním závodem v Praze-Hostivaři. Tato

společnost se však může pochlubit i dalšími

úspěchy. V roce 2009 získala jednu z nej pres -

tižnějších světových cen za průmyslový de-

sign – red dot award – za svůj univerzální

stolový systém W.O.T. 

AUTOR: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: VLADIMÍR WEISS



Balení: Jak velké smontované nábytkové sestavy, tak i jednotlivé dílce demontovaného nábytku, které odcházejí
z expedičního skladu, se musejí pečlivě zabalit. Tento proces je také již téměř plně automatizován. Z expedičního
skladu se pak výrobky odvážejí přímo k zákazníkovi, kde je montážní specialisté nainstalují. Společnost TECHO
se totiž specializuje pouze na výrobu pro koncového zákazníka, a proto její výrobky nenajdete v tržní síti.

Příprava montáže: Hotové kovové a plastové kompo-
 nenty spolu s obrobenými dílci postupují do sekce
přípravy montáže. Zde se všechny potřebné dílce kor-
pusu skříně osazují kováním a plastovými či hliníko-
vými profily. Tato přesná práce se dělá ručně, protože
ruční výroba nejlépe vyhovuje flexibilním požadavkům
výroby. 

Montáž: K montáži přicházejí předmontované dílce, ze
kterých se sestavuje konečný produkt. Jednotlivé dílce
se do přesného pravoúhlého tvaru spojí a slepí v korpu-
sovém lisu. Dodržení technologických časů pro lepení
hlídá automat. Další část montážní linky je vybavena
zdvižnými prvky, aby dělníci měli pro práci optimální
podmínky.
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Vrtání, frézování: Moderní obráběcí centra, která TECHO používá, dokážou vykonat mnoho operací tzv. na jedno
upnutí. Nejmodernější vrtací centrum obrábí dva dílce naráz. Na jedno upnutí dovede vrtat dílec nejenom z plochy,
ale i do všech čtyř bočních hran. Dílce nemusejí mít rovnou hladkou plochu pro upnutí, jako tomu je u běžných
CNC strojů, které používají přisátí dílce. Další obráběcí centra dílce vyfrézují i do složitějšího tvaru (např. kruh,
elipsa), olepí jeho hrany a začistí.

Frézování drážek: Posledním článkem v řetězci technologií obrábění je frézování
drážek – například pro žaluziová dvířka. Drážky se frézují opět na multifunkčním
stroji, který umí i vrtat.

Ruční čištění: Do montáže mohou odejít pouze dokonalé dílce. Proto všechny,
především ale složitější tvary procházejí ještě ručním dokončováním a čištěním.
Zkušení pracovníci všechny díly jednotlivě prohlédnou a podle potřeby provedou
dokončení či profilaci hran, moření, lakování a finální dočištění.

Kování: Druhá etapa výroby začíná přípravou kování. Zámky, úchytky, plastové profily posuvných a žaluzio-
vých dveří, soklové profily, rektifikace apod. se nakupují dle poža davků výroby jako hotové polotovary a zde
v Hostivaři se připravují na požadovaný rozměr. Některé kovové části se pak ještě lakují podle přání zákaz-
níka.

Firemní strategie: „Nevyhoďte ji do vzduchu – dobré
planety se těžko hledají,“ hlásá světoznámé motto, které
se objevilo i v prestižním magazínu TIME. TECHO se
svou „zelenou“ filozofií se k odkazu tohoto hesla hlásí.
Všechny výrobky jsou totiž designo vány s ohledem na
minimální dopad na životní prostředí. Snižuje se obsah
použitého materiálu, používají se materiály, které lze
recyklovat, a všechny výrobky lze snadno rozložit na
jednotlivé recyklovatelné komponenty. Z hlediska oba-
 lových materiálů TECHO dosahuje každoročně úspor
10 %. Zajímavé jsou rovněž projekty na využívání od-
padního tepla z lakovny, rekuperace odsávaného vzdu-
 chu ze strojovny a instalace fotovoltaických panelů. 

Lakování: Součástí přípravy kovových komponent je automatická prášková lakovna. Připravené díly se ve fosfátové
odmašťovací lince očistí, opláchnou a nakonec vysuší v sušicí peci. Odtud pokračují do stříkacího boxu, kde jsou
na ně naneseny polyeste rové práškové barvy v elektrostatickém poli. (Barva se elektrostaticky nabije a stříkací
pistolí se nanese na díl.) Barva se na závěr vytvrdí v peci při 180–190 ºC.



V
ytváření sociálních sítí (angl. social

networking) je v podstatě totéž ja  ko

socializace, zespolečenšťování

(angl. socializing). Pod těmito slo    vy

se pak neskrývá nic jiného než vzájem ná in  -

terakce, komunikace a sdílení mezi lidmi. Čili

aktivity, které lze vypozorovat již v nej ra něj -

ších lidských společenstvích. Co ji né ho by  lo

například shromáždění pravěkých lov ců oko-

lo ohně, které tak často vídáme zpo dob   ně né

na jeskynních malbách? Podobně lze na hlí žet

rovněž na divadlo, býčí zápasy a v no  vo  do -

bých dějinách třeba na fotbalový zápas. 

Společný jmenovatel je zřejmý: vytvoří se

skupinka lidí, která má společný zážitek či

zájem, a je v podstatě jedno, jestli jde o to, že

uloví mamuta, zhlédne společné předsta ve ní

nebo například sbírá známky. Podstatné je,

že na začátku stojí něco, co je spojuje. A to

„něco“ se dále začne rozvíjet jako klubko niti

a spřádat síť, do které se chytí další jedinci.

Ti, kteří budou přizváni k „jeskynní hostině“,

budou poučeně diskutovat o neposledněj ších

recenzích daného divadelního představení

nebo fandit stejnému fotbalovému klubu.

A je to tady – na světě je sociální síť.

Přítel na dálku
Jednou z hlavních „vymožeností“ moder ních

sociálních sítí je to, že umožňují komuni ka ci

na dálku. Své dojmy si mohou vzájemně sdě-

lovat i ti, kteří zrovna nesedí kolem stej né ho

ohniště, případně nekorzují ve stejných di-

vadelních kuloárech. 

Tato potřeba lidí se objevila také již velmi brzy.

Vzpomeňme na historické filmy, ve kterých

rychlý posel cválá krajinou, aby odevzdal včas

důležitou depeši. Nebo na poštovní holuby.

Celá historie lidského společenství je v pod-

 statě protknuta linkou vývoje „technologií“

přenosu informace mezi jedinci na dálku.

Co považovala historie v této oblasti za zce la

průlomové objevy – telefon a telegraf –, vy-

bledlo tváří v tvář vzniku internetu. Hrani ce

komunikačních možností se posunuly neu-

věřitelným způsobem všemi směry: do dálky,

z hlediska rychlosti, ale i v tom, že po inter-

netu se můžete „přátelit“ i s někým, kdo je

ve skutečnosti někdo úplně jiný, nebo do kon-

ce vůbec neexistuje – s virtuálním přítelem.

Záliba pro podivíny
Myšlenka propojit vzájemně počítače se ob-

 jevila na scéně již v 60. letech. V počátcích

především v obrazech držení vojenské síly

a vládnutí. Počítače tenkrát byly doménou jen

pár jedinců, spíše organizací, a proto byly

logicky spojovány s mocí.

Tento stav však netrval dlouho a osobní po čí-

tače se začaly rozšiřovat i mezi „normální“ li di.

A nápad propojit tyto počítače mezi se bou

a diskutovat s jejich pomocí nad spo leč ný mi

tématy nebo se jejich prostřednictvím do kon -

ce seznámit s novými lidmi na sebe také ne -

nechal dlouho čekat. Hovoříme o 70. letech

minulého století.

V této době byly počítače ale stále spíše vzác -

né a nadto jejich strojový jazyk byl pro vět ši-

nu lidí nepochopitelný, matoucí, a zdálo se,

že jejich možnosti jsou velmi omezené. Jaký

to byl omyl! Navíc dlouhé vysedávání před

nevzhledným monitorem a ťukání do věci

zvané klávesnice bylo tak nudné a izolující od

okolního světa! Vše toto dohromady dávalo

obraz média, které je dobré leda tak pro nej -

větší technické entuziasty blábolící nesro zu-

mitelnou řečí, které okolní svět považuje za

podivíny. V té době, pod rouškou „nenormál -

nosti“, začalo vyrůstat něco, co se má do roku

2009 stát všudypřítomným kulturním jevem

nedozírného významu, který nás nejen sil ně

ovlivní, ale dokonce ho budeme i milovat.

„Včera večer jsem si psala dopisy s matkou, pak

jsem měla večírek pro jedenáct lidí v devíti růz -

ných zemích a to jediné, co jsem musela udělat,

bylo umýt jednu sklenici...“

Tak zněla jedna z prvních reklam systému

Com puServe, který vznikl v 70. letech jako

speciální řešení pro obchodní komunikaci

a koncem 80. let se rozšířil do veřejných sfér.

CompuServe umožňoval svým členům sdí let

data a mít přístup ke zprávám a událostem.

Nabízel ale také něco jiného, co do té doby

zažil jen málokdo – skutečnou interakci. Už

nemusíte jen posílat zprávy přátelům pomo cí

osvědčené technologie e-mailů. Můžete se za-

pojit do kteréhokoliv z tisíců diskusních fór

CompuServu a dosytosti se vypovídat s tisíci

jiných členů na libovolné téma dne. Tato fó ra

si brzy získala obrovskou popularitu a při -

pravila půdu pro moderní interakce, jak je

známe dnes. 

A byznys vzkvétá 
Dalším logickým krokem ve vývoji vytváření

sociálních sítí prostřednictvím počítače, resp.

internetu, byl posun od tématu k výběru „přá-

tel“. „S kým se ale můžu selektivně spojit?

Se spolužáky!“ Tak zněla první odpověď na

otázku, jež položila základ stránkám Class-

mates.com (Spolužáci), které si ihned získaly

obrovskou popularitu a potvrdily, že myš len -

ka virtuálního opětovného shledání je nosná. 

První uživatelé „Spolužáků“ si ještě ne moh li

vytvářet vlastní profily. Mohli ale s jeho po-

mocí nalézt ztracené kamarády, sdílet dojmy

se současnými, mladšími či naopak o mno ho

„služebně“ staršími spolužáky a připomenout

si nezapomenutelné okamžiky ze student -

ských let. Sláva těchto stránek vylétla strmě

ke hvězdám a přetrvává do současnosti, kdy

vykazuje přes 40 milionů registrovaných

účtů.

Stejný úspěch už však neměly SixDe-

grees.com, které byly založeny v roce 1997

a jako jedny z prvních umožnily uživa te lům

vytvářet si vlastní účty, zvát si přátele, or-

ganizovat skupiny a prohlížet si profily

dru hých. Velmi agresivní politika zřizova -

telů nu tící své uživatele registrovat nové 

a nové lidi však nakonec stála tyto stránky

de facto život. A na jejich hrobě vyrostli gi-

gan ti noví. 

Dnešní svět je protkán tzv. sociálními sítěmi. Staly se nedílnou
součástí našich životů. Před doslova pár lety však o jejich existenci
nikdo nevěděl, protože neexistovaly. Je tomu ale skutečně tak?
Opak je pravdou. Jsou tak staré jako první lidská společenství.
Pouze měly jiné formy a existovaly v jiných prostředích.

AUTOR: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK A ARCHIVJak to bylo před

Facebookem
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Připojte se: Reklama vždy zveličuje, a to i v případě
průmyslových produktů. Fantazírování tvůrců reklam
ze začátku éry telefonů či počítačů však při dnešních
možnostech vyvolává jen shovívavý úsměv.



V
elký krok kupředu udělaly sociál ní

sítě v roce 2002, kdy se obje vi ly

stránky Friendster. Do jisté míry

vyšly z konceptu SixDegrees.com,

který přetvořily do ideje nazývané „Kruh přá-

tel“. V něm je reálně vyznačená spojnice mezi

dvěma lidmi. Hlavní myšlenkou je, že bohatá

on-line komunita může existovat pouze mezi

lidmi, kteří mají skutečné společné vazby.

A zároveň ujišťuje, že k nalezení těchto va zeb

vede nespočetné množství cest. Největší slávu

si však bezesporu vydobyl Facebook, který je

co do počtu uživatelů celosvětově stále na

první příčce. 

Vznikl zcela nenápadně v roce 2004, jako řada

dalších, uvnitř Harvardova univerzitního

kam pusu a do roku 2006 o něm téměř nikdo

nevěděl. Za pouhé čtyři roky se stal jedním

z největších byznysů všech dob a z jeho zakla-

datelů dolaroví miliardáři. 

Co stojí za nevídaným úspěchem Facebooku

(v současnosti má více než 150 milionů aktiv -

ních uživatelů), je stále předmětem diskusí

a dohadů. Může to být jeho snadné použí vá ní,

množství jednoduše přístupných funkcí, ale

také jeho geniálně zvolený název. Jedno je

ale jasné. Facebook vsadil na správnou kartu

– na upřímnost a otevřenost. 

„Stay in touch“
Zůstaň ve spojení – tak zní pokyn přicházejí cí

z Twitteru. Stejnými slovy se loučí i přátelé

na chatu, aby se tam za okamžik zase vrátili

a aktualizovali svůj mikroblog „co právě teď

dělám“. Miliony lidí po celém světě tráví čas

tím, že informují své tzv. přátele, ale nejen je,

o tom, co se děje v jejich životech. Jaký je však

skutečný přínos tohoto fenoménu? Potřebu je -

me opravdu vědět, že někdo, koho jsme v ži -

votě neviděli a pravděpodobně ani ne uvidí me,

se právě chystá na oběd? To pravděpodobně

ne, ale vezmeme-li v úvahu například studen -

ta, který dlouhodobě onemocní, je pro něj

jistě velmi přínosné, pokud může dál sdílet

pracovní i společenský život se svými spolu -

žá ky – sice na dálku, ale „on-line“. Ale to ne ní

vše. Z miliard zdánlivě neškodných a banál-

 ních informací se dá také geniálně profitovat. 

Velký bratr vás sleduje
Večer jste strávili chatováním s přáteli o tom,

kam v létě vyrazíte na dovolenou. A najednou,

jaká to náhoda, vám ráno přijde nabídka ces-

 tovní kanceláře. Úplně nedávno jste se zúčast-

nili diskuse o tom, jaké podvodné tarify na bí zí

mobilní operátor X. A dnes, opět úplně „ná -

hodou“, vám ve schránce přistane nabídka

operátora Y, šitá na míru právě vám. Že by

někdo uměl číst vaše myšlenky? Ale ne. Prav-

da je mnohem prostší: cestovní kancelář i ope-

rátor Y si koupili jeden z mnoha nabízených

softwarů, který v pravidelných intervalech

prohledává podle klíčových slov sociální sítě

a shromažďuje informace, které firmy doká-

žou obratem využít pro svůj vlastní prospěch.

Tomu, že se tyto roboty pohybují pouze v tzv.

otevřených prostorách, tedy v profilech, do

kterých jejich zřizovatelé sami umožnili pří -

stup, nezbývá než věřit.

Nová identita na počkání
Opojnou možností, kterou tento virtuální

svět poskytuje, je vytvořit si vlastní identitu

takovou, jakou ji chci mít. A co víc! Lze ji mě-

nit podle potřeby či nálady i několikrát za den.

Spravedlivé na tom je, že tuto možnost mají

všichni. Jak tedy v tomto prostoru vlastně

lze odlišit realitu od iluze? 

A byl to opět Facebook, kdo na konci loňského

roku přišel s částečným řešením – roz poz ná -

vání obličejů na fotkách. Samotné roz poz ná  vá-

ní obličejů není úplnou novinkou, Face book

ho využíval již nějakou dobu předtím. V rám ci

nahraného alba dával k sobě obličeje patří cí

stejné osobě. Novinkou ale je, že nyní již soft-

ware sám navrhne, jak se daná osoba jmenuje.

Označené fotky se pak automaticky svážou

s profilem příslušného člověka a pod jeho

jménem jsou ihned dohledatelné. 

Na sítě s technikou v ruce 
Informací na sociálních sítích je v současnos-

ti již tolik, že se v nich nelze jednoduše orien-

 tovat. Živnou půdou softwarových firem se

proto v poslední době stalo vytváření nej růz-

nějších nástrojů: vyhledávačů, updatů, orga-

 nizátorů, bookmarků apod. Možná i proto je

Facebook tak oblíben, protože v této oblasti

došel nejdál nebo minimálně se vydal nejjed-

nodušší cestou. 

Sociální sítě mění tvář světa 
Co je největším zločinem 21. století? Když si

vás někdo odebere z přátel na Faceboo ku. No-

vý, osmý, smrtelný hřích. Ne, to není nadsáz-

ka, ale realita, kterou žijí miliony mladých

lidí po celém světě. Kvůli tomu, aby zůstali

ve hře, jsou ochotni zaplatit veškerou svoji

svobodu, volný čas, skutečné citové vazby

a někdy i vlastní životy. Nejde ale jen o závis-

lost psychologickou. 

Bytí na sociálních sítích se čím dál více stává

i závislostí existenční. Své profily mají na sí -

tích už i politici, veřejné instituce, sou kro mé

firmy, neziskové organizace, zájmová sdru -

žení, školy a státní podniky. Moderní sociál ní

sítě se staly novým životním prostředím pro

reklamu, podnikání i zájmovou činnost. Opro -

ti tradičním nosičům mají totiž jednu ob -

rov skou výhodu: s minimálními náklady 

a okamžitě mohou oslovit miliony lidí, a na -

víc mají v podstatě nevyčerpatelnou kapacitu.

Jeden link zde dokáže pojmout to, co by ne -

svedly žádné noviny ani televizní vysílání. 

Vzpomeňme například nedávnou kauzu ser-

veru WikiLeaks, který v loňském roce hned

několikrát způsobil celosvětový rozruch. Nej -

dříve to bylo kvůli uveřejnění tajných zpráv

z války v Afgánistánu, krátce nato se objevi ly

utajované americké dokumenty o válce v Irá -

ku, a nakonec byly zveřejněny diplomatic ké

depeše, které se velmi nelichotivě vy jadřo-

va ly o osobnostech světové politiky. Přitom

je server financován pouze z darů sou kro -

mých osob a podle jejich vlastních informa-

 cí trvale zaměstnává pouze pět lidí. To by

žádné jiné médium nikdy nedoká za lo. Je

zřejmé, že se tu setkáváme s formou, kte rá

by velmi brzy mohla zcela změnit základní

principy zpravodaj ství. 

32 33 VISIONS jaro 2011

I N O V A C E B U D O U C N O S T

Výkonný 
pomocník, 
nebo život 
v Matrixu?

AUTOR: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: TIME A ARCHIV

Jaká je vlastně podstata sociálních sítí? Jsou dobré, nebo špatné?
Obohacují náš život, nebo spíše ochuzují, či dokonce ohrožují? 
A jaká je jejich budoucnost? Dokážeme na tyto otázky vůbec od -
povědět? Jsme to doopravdy my, kdo je vytvořil, nebo si spíše
ony přetvářejí nás?

Tváře první dekády: Trojice mužů, kteří na začátku
21. století změnili naši komunikaci. Mark Zuckerberg
Facebookem, Steve Jobs inteligentními pomocníky 
a Julian Assange novým zpravodajstvím na WikiLeaks.



S
vět kolem nás je stále hlučnější. Na-

růstá intenzita dopravy, v zaměstná  ní

hlučí stroje a životem nás do  pro  vá  zí

reprodukovaná hudba. Náš sluch je

nucen přijímat více podnětů. Díky tomu však

slyšíme hůře a hůře. Studie britského Insti-

tute of Hearing Research předpokládá, že do

roku 2015 dojde ke zhoršení sluchu u 700 mi -

lionů lidí. O deset let později může být po -

sti ženo o dalších 200 milionů osob více.

Pro blémy se sluchem bude řešit každý de-

vátý z nás.

Pod tímto trendem však není podepsán pouze

hluk. Svůj podíl na něm mají i různé ne moci,

nevhodná výživa a hlavně prodlužování délky

našeho života. Sluchovou vadou dnes trpí

čtvrtina osob starších 65 let. U lidí o deset let

starších je to již polovina. A u seniorů nad

85 let jsou postiženy celé čtyři pětiny popu-

lace.

Mnohé vady sluchu jsou bohužel nevy léči -

telné. Následky však mírnit dokážeme. Na

pomoc přichází technika, v tomto případě

sluchadla. A jejich výsledky nejsou vůbec

špatné. Podle americké studie devadesát

pro cent uživatelů potvrdilo, že sluchadla

zlep ši la kvalitu jejich života. Přesto zatím

ne po má ha jí všude, kde by mohla. Na vině

je pozvolný náběh nemoci a bohužel i před-

 sudky. Stále ještě máme zažitý obraz dědy

s nevzhlednou plastovou boulí za bolt cem,

který se zoufale snaží zbavit se nesnesitel-

né ho kvílení v uchu. Výsledkem je, že na -

příklad z patnácti milionů nedo slý chavých

Němců používá na slou chad lo pouhá čtvr -

tina.

Skrytý našeptávač
Jak vlastně sluchadla vypadají? Tradiční ka -

pesní provedení, u kterého se jednotka nosila

v náprsní kapsičce nebo zavěšená na klipu,

se již až na výjimky nepoužívá. Dnes se nej -

častěji setkáte se závěsným sluchadlem. To

má tvar malého rohlíčku zakončeného tru-

bičkou v podobě háku, pomocí něhož se po-

můcka uchytí za ušní boltec. Drobné pouzdro

je pro běžného pozorovatele téměř ne po -

střehnutelné. Na sluchadlo se nasazuje ušní

tvarovka, která vede zesílený zvuk do ucha

a pomáhá zařízení fixovat.

Stále častěji se využívají také sluchadla nitro-

ušní, která se vkládají přímo do ucha. Exis-

tují tři provedení. Sluchadlo boltcové neboli

konchální vyplňuje zvukovod a přilehlou část

boltce. Sluchadlo zvukovodové se vkládá do

zvukovodu, odkud vyčnívá jen jeho malá část

s ovládacími prvky. Ještě hlouběji se zavádí

sluchadlo kanálové, které po aplikaci pro zra-

dí jen kraťoučká šňůrka sloužící k jeho vy-

tažení.

I technicky udělala sluchadla veliký pokrok.

Ze značné části je pod ním podepsán Sie mens.

V roce 1997 nabídl dva mikrofony, které zlep-

šují směrové vnímání zvuku. O sedm let poz-

ději přišel s bezdrátovou synchronizací mezi

sluchadly a později uvedl i 3D skener, který

usnadňuje individualizaci citlivých částí slu -

chadla. V posledních letech pak přidal ještě

tři převratné technologie – SpeechFocus,

Feed backStopper a SoundLearning.

Tři rádcové
Sluchadlo musí umět i v hlučném prostředí

zdůraznit řeč. K tomu je důležitý směrový

mikrofon. Tradiční technologie upřednost -

ňují zvuky přicházející zepředu a potlačují

zvuky ostatní. To ovšem není vždy ideální.

SpeechFocus umí rozpoznat mluvené slovo

a zvýraznit jej, ať jde odkudkoliv. Algoritmus

vychází z faktu, že typická lidská řeč osciluje

čtyřikrát za vteřinu. Stačí proto hledat správ-

 nou frekvenci.

Druhým problémem je efekt zpětné vazby.

Ten hrozí, je-li mikrofon umístěn příliš blíz-

ko reproduktoru. Vznik onoho nesnesitelné -

ho kvílení známého z koncertů je otázkou

zlomku vteřiny. Sluchadla s ním umí bojovat.

Porovnávají signál jdoucí z mikrofonu s tím,

který byl vyslán do reproduktoru. V přípa dě

nebezpečí bleskově vygenerují signál s opač-

 nou fází. Tím ale bohužel zmizí i některé

přirozené zvuky. Například na flétnový kon-

 cert se sluchadlem nechoďte. Technologie

FeedbackStopper proto přidává do audio sig -

nálu neslyšitelnou, ale detekovatelnou fázo -

vou modulaci. Teprve pokud ji sluchadlo

zaznamená ve vstupu, učiní odpovídající

opatření. Bez zbytečných přehmatů.

Posledním oříškem je otázka hlasitosti. Prv ní

nastavení provádí specialista při předávání

sluchadla. Po několika týdnech používání jej

pak zpřesňuje a hledá správnou rovnováhu.

Zabere to dost času a po pacientovi to vy ža -

duje přesné formulování pocitů, které měl

v různých situacích v uplynulých týdnech.

Technologie SoundLearning tento proces

odbourává. Umožňuje uživateli upravovat si

hlasitost a vyvážení tónu samostatně. Pří mo

v okamžiku, kdy poslech není ideální. Slu -

chadlo se podle těchto zásahů učí a poznává

svého uživatele. Již po několika týdnech dí ky

tomu dokáže samo průběžně přizpůsobovat

své nastavení aktuální situaci. Nová verze

softwaru dokonce rozeznává různé scénáře.

Sluchadlo si díky tomu pamatuje specifické

potřeby během hovoru, v divadle nebo třeba

na koncertě. 

M O D E R N Í  N A S L O U C H A D L AI N O V A C E
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Ticho prý léčí. Miliony lidí se však každým dnem noří do čím dál většího ticha nedobrovolně. 
Jejich sluchová vada začala banální neschopností rozlišit některé tóny. V rozvinutém stadiu jim
však prakticky znemožňuje komunikovat s okolím a ztěžuje každodenní orientaci. Ticho těmto
lidem přináší zhoršené společenské uplatnění, samotu a psychické problémy. Pomoci jim 
mohou sluchadla.

AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ
FOTO: SIEMENS 

Příliš tichá samota



Nejrychlejší a nejdelší
Průměrná rychlost přepravy cestujících na
čínských železnicích se za posledních pat  -
náct let zvýšila z necelých 40 km/h na více
než 70 km/h. Přitom cestujících stále při bý-
valo. Čínská železnice každý rok přepraví
přes jeden a půl miliardy lidí. Bě hem zhru -
ba osmi let by se při současném růstu mělo
toto číslo vyšplhat přes dvě miliardy. 
Zatímco v 90. letech bylo ještě na čínských
železnicích vidět i parní lokomotivy, dnes
má Čína nejrozsáhlejší síť železnic sta vě -
ných na rychlosti cestování nad 200 kilo-
metrů za hodinu: už téměř 7 500 km. Z toho
přes tisíc kilometrů je projektovaných pro
vlaky pohybující se nad 350 km/h. 
Dodavatelem většiny technologií pro první
etapu stavby vysokorychlostních železnic
byly především západoevropské firmy. Ev-
ropské technologie se používají i ve vlacích,
které se nyní vyrábí v Číně. 
Například dnes nejrychlejší vlak světa
CRH380BL vznikl ve spolupráci se spo leč-
ností Siemens. Na čínských tratích se má
časem pohybovat podle současných objed-
 návek zhruba 180 těchto vlaků. Většina 
z nich bude dvakrát delší než společností
Siemens tradičně pro Evropu vyráběný
vlak Velaro, se kterým sdílí řadu technologií.
Místo dvou set měří hned čtyři sta metrů
a tvoří jej 16 vozů, které pojmou zhruba
1200 cestujících. Vlaky téže délky se budou
v Evropě uplatňovat na spojnici Paříže s Lon -
dýnem.

C
esta po souši dnes zavání dobro-

družstvím téměř stejně jako v do -

bách Marca Pola. Je to až s po di vem.

Hospodářsky jsou obě oblasti pro-

pojeny tak, že jedna bez druhé prakticky

nemůže existovat. Evropská unie považuje

Čínu za svého hlavního obchodního partne ra

a prudce se rozvíjejícího odběratele. V letech

2005 až 2009 stoupal dovoz EU z Číny prů -

měrně ročně o 7,5 procenta a vývoz EU do

Číny dokonce o 12,3 procenta. Rozmach čín-

sko-evropského obchodu potřebuje doprav ní

spojení všech typů. Námořní doprava přes tá -

vá stačit a podporuje již spíšepouze oblasti 

v okolí přístavů.

O hospodářský rozmach vnitrozemí asij ské ho

světadílu se zasazuje Indie, Rusko i Turecko.

Nejdále se ve svých představách dostala Čína.

Během loňského roku vypustila několikrát

do světa pokusný balonek s nápadem na stav -

bu vysokorychlostní železnice Evropa – Čína.

Most přes pevninskou propast mezi Výcho-

dem a Západem, přes kterou se kdysi táhla

šňůra karavan na Hedvábné stezce, by v do-

hledné budoucnosti mohli cestovatelé pře -

konat po souši za pouhý den a půl. 

Kouzlo klidné noci
Na první pohled je to nemožné. Let mezi

Ev ropou a Asií probíhá typicky na vzdá le nost

devět až deset tisíc kilometrů. Při rychlosti

letu 900 km/h trvá tedy kolem deseti hodin.

I s nezbytnými zdrženími cestou na letiště

a letišti samotném je výsledný čas zhruba

dvanáct až třináct hodin. 

Za jak dlouho by to zvládly vlaky? Vůbec nej-

rychlejší prostředek, který do kategorie lze

počítat, je tzv. maglev, pohybující se na pol -

štáři magnetického pole. V Japonsku v roce

2003 dosáhla souprava rychlosti 581 kilomet -

rů v hodině. Ale maglevů jezdí po světě jen

pár, tratě mají maximálně několik stovek

kilomet rů a vzhledem k nízké poptávce se

velké roz šíření nepředpokládá. 

Nejrychlejším sériově vyráběným kolejovým

vozidlem je od letošního ledna čínská sou -

prava CRH380BL (poháněná technologií Sie -

mens), která na trati Peking – Šanghaj do sáh la

487 km/h. V běžném provozu však jezdí spí še

o sto kilometrů za hodinu méně. Jak by moh-

la konkurovat letadlu? 

Stačí jen trochu rozšířit svůj pohled na pro b-

 lematiku, tvrdí tvůrci myšlenky transkonti-

nentální železnice. Při realistické cestovní

rychlosti kolem 250 km/h lze oněch téměř

devět tisíc kilometrů zvládnout za zhruba

36 hodin. To znamená strávit ve vlaku noc,

den a noc. 

Na pohled se to nemůže rovnat dvanácti až tři -

nácti hodinám při cestě letadlem. Ovšem – jak

ví mnoho nás z vlastní zkušenosti – dlou há

cesta letadlem není nic příjemného. Před od -

letem a po příletu nám tak nezbývá nic ji -

né ho než se na cestu či z cesty vyspat. Plány

na transkontinentální železnici zahrnují ná -

sledující nabídku: večer nastoupíte ve svém

evropském městě do vlaku a v klidu se vy -

spí te. Další den můžete strávit prací, stu -

diem či odpočinkem – vlak by mohl pro to

vše na bí  zet dost místa. Večer jdete podle

svého roz vrhu znovu spát, ráno se ve vlaku

ospr chujete, po snídáte a pak už zbývá jen

vystoupit v cíli.

Unikát podle normy
Z technického hlediska to není žádná fan-

ta zie. Projekt železnice, který též lze označit

ja ko vlak „Noc-den-noc“, by byl jen delší ob-

 do bou běžných rychlostních tratí, které dnes

vznikají v Evropě i v Číně a které by propojil.

I ty asijské se ve valné většině drží evropské-

ho standardu. Vysokorychlostní tratě jsou

v Evropě stavěny na rychlost jízdy 350 km/h.

Tato mez je určena dohodou, z technického

hlediska se vlaky mohou pohybovat i o pár

desítek kilometrů rychleji. Standard popisuje

a určuje všechny základní součásti systému:

tratě, napájení, zabezpečení i vozidla. 

36 37 VISIONS jaro 2011

I N O V A C E D O P R A V A

I když Evropa s Čínou společně leží na euroasijském kontinentu,
jejich nejspolehlivější dopravní spojka dnes vede přes moře 
a vzduch. Po moři se plaví většina nákladu. Pokud se chceme 
na Dálný východ podívat osobně, sedneme do letadla, 
které hltá kilometry nad vodou i pev ninou.

Do Číny vlakem?
Za půldruhého dne!

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: SIEMENS, SHUTTERSTOCK 
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Ale je takový projekt reálný investičně? Při

odpovědi na tuto otázku je nejlépe podívat se

do Číny, odkud nápad vzešel. Tempo rozvoje

tamní železnice je v posledních letech – nelze

to říct jinak – velkolepé. „Dá se k tomu při rov-

nat jen rozvoj železnice ve Spojených státech

na začátku 20. století,“ komentoval nedáv no

čínskou železniční explozi pro The Times John

Scales ze Světové banky. Přitom samotné

USA též nestojí stranou, velkorysé plány 

na výstav bu sítě vysokorychlostních železnic

v silně osídlených oblastech na západním 

i na východním pobřeží se brzy mají stát

realitou.

Krizový skok vpřed
Raketové tempo rozvoje čínských kolových

drah je z valné části protikrizové opatření.

Vláda infrastrukturními výdaji podporovala

růst čínské ekonomiky. „V roce 1997 jsme se

s asijskou finanční krizi vypořádali díky pod-

poře stavby silnic. Tentokrát půjdou peníze

do železniční dopravy,“ shrnul to pro China

Daily jeden z poradců pekingské vlády Čeng

Sin-Li. 

Původně mělo být v pětiletce 2006 až 2010 do

železniční sítě investováno 182 miliard dola rů.

Když se Čína rozhodla z krize vyjet po kole-

jích, vláda jen za rok 2009 do rozvoje želez ni -

ce napumpovala celkem 100 miliard dolarů!

Stejné tempo chce Peking držet i v letech 2011

a 2012. 

Na konci roku 2007 tak země měla 78 tisíc

kilometrů tratí, v roce 2009 86 tisíc, letos

91 tisíc. Na začátku příštího roku to má být

přes 100 tisíc kilometrů, do roku 2020 pak

120 tisíc. 

Velkou část by měly tvořit rychlotratě posta ve -

né podle evropského standardu. Zatím jich

je v provozu jen něco přes tisíc kilometrů, ale

v roce 2020 už by to mělo 25 tisíc. Celkem za

300 miliard dolarů. Čína by tedy dokázala bě -

hem příštích pěti let postavit trať do Evropy,

ještě jednou zpět a drobných pár tisíc kilo-

metrů by ještě zbylo. 

Protože ceny za stavbu železnice se celo svě  -

tově až tolik neliší, dá se z čínských čísel zhru -

 ba odvodit, kolik by dráha Asie – Evropa

moh  la stát. Mělo by to být o pár desítek

miliard dolarů méně, než kolik Peking in-

vestoval do rozvoje tuzemské železniční

sítě za loňský a předloňský rok. 

Žíznivé automobily, 
letadla i lodě
Nad finanční rentabilitou projektu lze dnes

jen spekulovat. Proti současným cenám za

letenky by železnice zřejmě výrazné zlevně ní

nejspíše nepřinesla. Ale co nás čeká za patnáct

let, kdy by mohla trať nejdříve stát? Kolik bu-

de stát letenka?

Železnice je jediným dopravním prostřed-

kem, který už dnes může realisticky fungo-

 vat na elektřinu. Kapalná fosilní paliva se

musejí dovážet do Evropy i do Číny a sní -

žení této závislosti je a ve stále větší míře

patrně bude sou čás tí politiky všech států.

Co ceny ropy do ká žou, jsme se přesvědčili

v první po lovině roku 2008. Eska laci cen

ropy přerušil po kles její spotřeby v dů sled -

ku světové hos po  dářské krize. S hos po dář -

ským oživením předběhla již v roce 2010

spotřeba ropy její produkci a ceny opět stou -

pají, tempo těžby nestačí tempu spo tře  by,

komerční zásoby klesají. Otevírání nových

ložisek je drahé a časově náročné a produk-

ci těch stávajících nelze zvyšovat na povel,

na opak podle geologických zákonů postup ně

kle sá. 

Globalizovaná ekonomika ale vyžaduje udr že -

ní fyzického spojení mezi čínskou „továr nou

na všechno“ a evropskými konzumenty. Včet-

ně dopravy osobní. Je reálné, že nouze na -

konec naučí i Evropany znovu jezdit vlakem.

I do Číny. 

Německá pýcha: Konstrukce vysokorychlostního vlaku CRH380B vychází z modelu Velaro, produktu společnosti
Siemens. Na čínských železnicích umožní zavést rychlostní standard 380 km/h.

Magnetický vlak: Čína si koupila technologii superrychlého maglevu od německého
konsorcia Transrapid.

Nádraží Wuhan: V hlavním městě provincie Hubei slouží cestujícím od minulého roku supermoderní nádraží
za dvě miliardy dolarů. V popředí souprava Velaro společnosti Siemens.

Vysokorychlostní trasy z Pekingu
Železniční propojení Evropy s Čínou se má uskutečnit třemi základ-
ními koridory. Severní povede přes Rusko, ale jižní ho může objíž dět.
Čínský Panasijský projekt sítě vysokorychlostních železničních tratí
zahrnuje sedmnáct zemí. Síť bude vycházet z Pekingu.
První trasa míří z Pekingu na západ do Urumči a odtud do střední
Asie. Tam se rozvětví na Blízký východ, Turecko a Balkán, s pokra-
čováním na západ Evropy. Jedna větev povede přes Středomoří 
a druhá přes střední Evropu.
Druhá trasa je severojižní a vede přes Šanghaj, Hongkong, Kam-
 bodžu, Vietnam a Malajsii do Singapuru. Na jižním úseku zatočí
na západ do Barmy, Indie, Pákistánu a Íránu. Ani tam nemusí mít
konečnou a může směřovat na Blízký východ.
Třetí trasa probrázdí území Ruska, aby pokračovala přes východ ní
Evropu do Německa, s konečnou zastávkou v Londýně. Do Ruska
vstoupí přes řeku Amur v severovýchodní čínské provincii Chej-
-lung-ťiang. Na západě Ruska bude mít odbočku do jižní a jiho -
vý chodní Evropy s napojením na Blízký východ.
Trasy budou zpočátku využívat existující kolejovou soustavu upra -
venou pro rychlost do 250 km za hodinu. Nové tratě už budou vyso -
korychlostní. V Rusku povedou po kolejích se širokým rozchodem,
ve většině ostatních zemí se standardním evropským.

Vysokorychlostní železnice v Asii
Rychlost 250 km/h a vyšší
Navrhovaná čínská transkontinentální síť 
Existující tratě
Budované tratě
Plánované tratě 
Navrhované tratě

Nižší rychlosti
Hlavní meziměstské tratě



J
eden takový má Evropská kosmická

agen   tura (ESA) ve svém středisku po -

blíž Kolína nad Rýnem. Za skle ně ný mi

dveřmi tu návštěvníka ovane horký

vzduch nasáklý chlorem. Voda má 29 stup ňů,

vzduch ještě o stupeň víc, aby se astronauti

při dlouhém tréninku nenachladili. Jejich

zdra  ví je příliš cenné. Oproti běžným bazé -

nům je tu nečekaná hloubka – deset metrů.

Tady astronauti zkoušejí pobyt ve stavu bez-

 tíže.

Nezapomeňte na lanko
Hlavní trénink probíhá ve střediscích ame -

ric ké kosmické agentury NASA ve Spoje ných

státech. V Houstonu mají bazén šestkrát vět    ší,

vejde se do něj kompletní model Mezi ná -

 rod ní kosmické stanice (ISS), jejíž originál

krouží asi 350 kilometrů nad Zemí.

Tady u Kolína ponořují do bazénu maketu

evropské kosmické laboratoře Columbus,

je jíž originál je ve vesmíru připevněn ke sta-

 nici ISS. Opravdovou laboratoř tvoří třináct

tun těžký válec o průměru 4,5 metru a délce

6,8 metru.

Maketou v bazénu je jen prázdná „slup ka“,

ovšem zvenčí je zcela realistická. Ko lem ní

se astronauti učí pohybům jako při výstu pu

z kos mické stanice do vesmíru i ma nipulaci

s nástroji, které by tam mohli používat. Sa mo-

 zřejmě včetně toho, že se nikdy nesmějí

za  pomenout připnout pomocí karabinky 

k ten  kému lanku, které je poutá ke stanici,

aby nezmizeli kdesi ve vesmíru. V tlusté ru-

 kavici je to docela kumšt.

Astronauti se ve zdejším bazénu pohybují

v hodně zjednodušených skafandrech, ovšem

v botách obdobných těm do vesmíru. Oprav  -

dový skafandr je příliš drahý, a tak jej do sta -

nou na trénink až v Americe.

Šance pro Čecha za pět let
Evropská kosmická agentura má v současnos  ti

čtrnáct astronautů. Osm už je zaslou ži lých

a postupně odcházejí, šest nových prá vě při-

 bylo. Není mezi nimi žádný Čech – uzávěrka

přihlášek byla na jaře 2008 (při hlásilo se 8 413

žadatelů), Česko se však stalo plným čle nem

ESA teprve koncem téhož roku. Čeští kandi -

dáti tedy dostanou příležitost až při dalším

doplňování astronautického sboru zhruba

za pět let.

Jak na laboratoř
V Kolíně nad Rýnem se školí kromě Evropanů

také Rusové, Američané, Japonci či Kanaďané

– všichni, kdo ve vesmíru přijdou do styku

s evropskou technikou. Například s už zmí -

ně nou laboratoří Columbus. Její maketu ne-

ma jí jenom v bazénu, ale i ve velké hale o kus

dál.

„Tady je ovšem s plným vnitřním vyba ve ním

– obsahuje laboratorní pracovní sestavy pro

uskutečňování experimentů,“ ukazuje in-

struk tor Frank Lautenschlager. Každá sada

má velikost asi telefonní budky. Slouží pro

pokusy naplánované Evropskou kosmickou

agenturou, ale část z nich je k dispozici Ame-

 ričanům za to, že jejich raketoplán laboratoř

do vesmíru dopravil.

„Zdejší přístroje umožňují například zkou mat

možnosti růstu polovodičových krystalů ve

stavu beztíže. Jiné aparatury měří zdravotní

stav astronautů, aby bylo možné lépe poznat

vliv dlouhodobého pobytu ve vesmíru na lid  -

ské zdraví,“ popisuje další z instruktorů Frank

Salmen. Zařízení jsou připravena pro trénink

přímo v maketě laboratoře i samostatně ven -

 ku, kde je lépe vidět, co na nich instruktor

předvádí.

Další přístroje, upevněné na laboratoři zven-

 čí, zase sledují dění v zemské atmosféře.

A právě tady se astronauti učí všechno ob-

sluhovat nanečisto.

Bez vlastní dopravy
Poněkud paradoxně působí, že ačkoli má

Evropská kosmická agentura astronauty, ne -

může je sama dopravit do vesmíru. Kosmic-

 kými loděmi schopnými zvládnout tento úkol

disponují jen Rusové, Američané a Čí ňa né.

S prvními dvěma Evropané létají na Mezi ná -

rodní kosmickou stanici. Proto je sou částí vý -

cviku kromě angličtiny, která v ESA slou ží ja ko

základní dorozumívací jazyk, také ruš ti na.

Evropští inženýři zatím zvládli sestrojit vál  -

covitou automatickou kosmickou loď ATV,

která však může dopravovat pouze náklady.

I její kopii mají v kolínském výcvikovém cen-

 tru. Je v hale kousek od modelu laboratoře

Columbus. Originál měří 10,3 metru, má prů-

měr 4,5 metru a váží přes dvacet tun, včetně

více než sedmitunového nákladu kys líku, vo -

dy, potravin a dalšího vybavení, kte ré do-

pra vuje na kosmickou stanici. Astronau ti

tu tré nují vykládání i nakládání lodi ATV 

a po hyb v ní.

První loď ATV přiletěla ke stanici ISS v dub nu

2008 a připojila se k ní automaticky za pomo -

ci optických senzorů a laserových na vá děcích

zařízení. Po pěti měsících, naplněna odpadem,

byla odeslána zpět k Zemi, kde plánovaně

shořela nad Tichým oceánem.

Stej ných lodí zamýšlí ESA postupně objednat

u mezinárodní společnosti EADS Astri um, kte -

rá je hlavním dodavatelem, ještě čtyři až šest.

A mezitím by chtěla upravit toto kosmic ké

plavidlo tak, aby bylo schopné zpětně při stát

na Zemi. Stále by však dopravovalo jen ná -

klady, nikoli lidi.

Evropští astronauti se tedy budou v Kolíně

nad Rýnem ještě dlouho připravovat pouze

na to, že až jednou poletí do vesmíru, nebu-

 de to v lodi se znakem ESA. 

40 41 VISIONS jaro 2011

L I D É M Y  V I S I O N S

Říká se jim astronauti neboli
„plavci mezi hvězdami“. Pří-
padně kosmonauti čili „plavci
vesmírem“. Když jsou na Zemi,
plavou také – ve zkušebních
bazénech.

Plavci vesmírem 
se připravují v Kolíně 
nad Rýnem Maketa evropské kosmické laboratoře Columbus: Až se ponoří do bazénu, mohou astronauti trénovat, jak se kolem

ní budou pohybovat ve stavu beztíže.

Nákladní prostor evropské automatické kosmické lodi
ATV. Dopravené zásoby musí astronauti přesunout
spojovacím otvorem do kosmické stanice. V Kolíně
nad Rýnem si to nacvičí.

Evropská kosmická laboratoř Columbus obsahuje mimo jiné přístroje na zkoumání biologických vzorků. 
A tady u nás se je astronauti naučí ovládat, říká instruktor Frank Salmen.

AUTOR: JOSEF TUČEK
FOTO: JOSEF TUČEK

Maketa bílé laboratoře Columbus připojená k modulu kosmické stanice – tady je to pro tréninkové účely, 
ve vesmíru je to takto doopravdy.
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Nezdá se vám, že se vývoj kosmonau-

tiky zpomaluje? Začal doslova raketově.

V roce 1957 odstartovala první umělá dru -

žice Země, v roce 1961 vylétl do vesmíru

první kosmonaut, v roce 1969 se už lidé

procházeli po povrchu Měsíce. A teď se

podívejme na současnost – jako by se nic

vzrušujícího nedělo.

Kosmonautika nám zevšedněla. V posledních

letech zaznamenáváme v celém světě kolem

sedmdesáti startů raket a raketoplánů ročně.

Loni mělo Rusko 31 startů, z toho jeden ne -

úspěšný, při němž poslední stupeň rakety 

i s vynášenými družicemi spadl do Tichého

oceánu. Američané a Číňané měli každý 15

ús pěšných startů a Evropa šest startů. Na

ocase byli Japonci se dvěma úspěšnými star -

ty, Indové s jedním úspěšným vzletem a dvě-

ma haváriemi. Nejhůře dopadla Jižní Korea,

která se pokusila s pomocí Ruska sama vy-

pustit svou družici – neúspěšně.

To je docela čilý provoz. Ale většina lidí by si

toho všimla teprve tehdy, kdyby došlo k ně ja -

ké podstatné havárii. Malý zájem veřejnosti

se pak bohužel odráží i v menším zájmu po-

litiků kosmonautiku podporovat.

To se nakonec ukázalo i ve vámi zmíněném

projektu Apollo, který vynesl lidi na Měsíc.

Původně byl naplánován až do letu Apolla

21. Ale poslední nakonec bylo Apollo 17 v ro -

ce 1972. Mimochodem, z dvanácti astronau tů,

kteří se zatím procházeli po měsíčním povr -

chu, byl tím úplně posledním velitel Apolla

17 Eugene Cernan, astronaut s česko sloven-

 skými předky. 

Veřejnost si tehdy na lety na Měsíc rychle

zvyk la, takže politikové také usoudili, že už

s nimi mohou přestat.

Závod o Měsíc Američané vyhráli, tak

už nechtěli víc utrácet?

To se tak pořád říká, jak je kosmonautika dra -

há. Přitom pro Američany, kteří na ni vydáva-

jí nejvíc, představují výdaje jenom necelých

0,7 procenta z federálního rozpočtu, a to ješ tě

po odečtení mandatorních výdajů na sociál ní

pojištění a zdravotnictví.

Vyplatí se taková investice?

Určitě. Vraťme se k těm sedmdesáti letům do

vesmíru ročně. Z nich bývá až šedesát startů

věnováno vynesení družic, které mají přímé

praktické využití pro lidi na Zemi. Tedy meteo-

 rologických, telekomunikačních, navigač -

ních... Třeba v listopadu vypuštěná družice

soukromé americké společnosti SkyTerra je

vybavena dvaadvacetimetrovou parabolickou

anténou pro zajištění rychlého interneto vé ho

spojení mezi oblastmi na Zemi. Jiné sate li ty

dodávají údaje k pochopení vývoje klimatu

na Zemi – většinu zemského povrchu tvoří

oceány, na nichž nemáme stálé meteorolo gic-

ké stanice, takže data o nich nám dodávají

družice.

Nejdražší je pak posílání kosmonau tů,

kteří potřebují mít zajištěnou větší bez -

pečnost, vzduch, vodu, potraviny...

Ovšem i oni přinášejí prospěch nám na Zemi.

Ukázalo se třeba, že při dlouhodobém pobytu

ve stavu beztíže se jim vyplavují minerály,

zejména vápník, takže dochází k uměle vy -

tvořené osteoporóze – řídnutí kostí – jako

ve vyšším věku. Astronauti na Mezinárodní

kosmické stanici už nějakou dobu zkoušejí

nový lék, který by měl vyplavování mine rá -

lů z organismu zabránit. Ten by se přece

mohl hodit spoustě lidí. Diagnostické pro -

středky pro sledování zdraví astronautů se

dneska využívají i pro dálkové sledování zdra-

votní ho stavu nemocných na Zemi. A tak

dá le.

Máte pravdu, na to si už lidé zvykli a ani

to nevnímají jako přínos kosmonautiky.

Větší zájem by určitě vzbudilo něco spek-

takulárního, třeba let lidí na Mars. Poletí

k němu opravdu lidé, nebo zůstane výz -

kum Marsu doménou robotů?

Současné představy předpokládají let lidí 

k Marsu někdy po roce 2030. Nevím, jestli

zrovna v té době, ale určitě tam lidé oprav du

poletí. Z hodně dlouhodobého pohledu mů že

být Mars pro lidstvo významný. Zářivý vý kon

Slunce bude stále růst, takže za nějakých

700 000 až milion let nebude Země obyva tel-

ná, vypaří se na ní všechna voda. Pokud ješ tě

budou žít lidé, jistě se rádi přestěhují na vzdá-

 lenější Mars a přetvoří jej ve svůj domov. 

Když se ve vesmíru stane něco, co zaujme média, můžete se s jistotou vsadit, že se v některém
televizním zpravodajství objeví Antonín Vítek, aby na otázky redaktora divákům vysvětlil, o co šlo
a čím je to podstatné. Anebo jej citují deníky a internetové servery. Antonín Vítek je totiž chodící
encyklopedie znalostí o výzkumu vesmíru.

Mars možná jednou 
zachrání lidstvo

Mgr. Antonín Vítek, CSc., se narodil 25. ledna 1940. Veřejnost jej dobře zná jako předního
popularizátora kosmonautiky a výzkumu vesmíru, který často vystupuje v televizi i dalších
médiích. Je zaměstnancem Akademie věd ČR. Od roku 1997, u příležitosti 40. výročí vypuš-
tění první umělé družice Země, připravuje internetovou encyklopedii kosmonautiky
SPACE 40.
Za popularizaci kosmonautiky mu Akademie věd udělila Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka
a Česká astronomická společnost cenu Littera Astronomica. Ondřejovští hvězdáři po něm
pojmenovali planetku 30253.

Doc. Ing. Jan Kolář (1944), CSc., ředitel České kosmické kanceláře, je odborníkem a propa -
gátorem kosmonautiky a profesním průkopníkem ve využívání družic pro pozorování
Země. Českou kosmickou kancelář založil v roce 2003 jako neziskovou organizaci, která
se věnuje rozvoji kosmických aktivit v České republice a spolupráci s Evropskou kosmickou
agenturou.

AUTOR: JOSEF TUČEK
FOTO: VLADIMÍR WEISS

Česká republika 
ve vesmíru

E
vropská kosmická agentura (ESA) je

„naše“ kosmická agentura. Když se

Česká republika v roce 2008 stala

jejím osmnáctým členem, šlo o lo gic -

ké pokračování úspěšného rozvoje kosmic ké -

ho výzkumu v programu Interkosmos, i když

ukončení jejich financování na začátku de-

vadesátých let minulého století celý proces

o desetiletí zpozdilo.

Pro naši zemi se vstupem do ESA otevřely

mož  nosti podílet se na špičkovém kosmic kém

výzkumu, který přesahuje možnosti jedi né ho

státu. Roční příspěvek České republiky na vě -

decké a vývojové programy ESA se nyní pohy-

 buje kolem deseti až jedenácti milionů eur

ročně. Tyto prostředky jsou primárně ur če ny

na účast českých organizací v progra mech

ESA. Ale závisí hlavně na profesní kva li tě a ini-

 ciativě našich firem a ústavů, jak dokážou

uspět ve výběrových řízeních a vy užít tuto

formu státní podpory. Ta je svým charakte rem

cílena na udržení meziná rod ní úrovně výz ku -

mu a inovací průmyslových tech nologií, a tím

i na podporu kon kuren ce schopnosti naší

země.

Čeští vědci a technici vytvořili například dva

přístroje pro měření ionosféry na družici

Pro ba 2, vyvinuli mikroakcelerometr na

měření velmi malých zrychlení pro družice

SWARM anebo unikátní laserový komuni -

kační systém na synchronizaci atomových

hodin na pa lu bě ISS. Celkově se nyní česká

pracoviště podílejí na desítkách kosmických

projektů ESA růz ného rozsahu v oblas ti kos-

 mické a sluneční fyziky, experimentů na

palubě Mezinárodní kosmické stanice ISS,

vývoje nosných raket, telekomunikací, na -

vi gace, pozorování Země, obecného tech-

nolo  gického vývoje i student ských aktivit 

a vzdě lávání. 



H
amburská Coffee Plaza není

Meie rovou typickou budovou.

Především věžák je v po rov ná -

ní s jeho členitými, „mnoho -

vrstevnými“ stavbami, ve kterých poutají

pozornost po čet né průniky geometric kých

tvarů, nezvykle jednoduchý. V husté zástav -

bě si americký architekt zvolil kompaktní

tvar; rozměry par cely mu totiž ne  dovolo-

valy uplatnit kruhový půdorys, což by 

by lo bližší jeho architekto nickému tva ro -

slo ví. 

Interpretace pojmu káva 
Eliptickým tvarem budov, který připomíná

kávové zrno, se prý zavděčil investorovi Neu-

 mann Kaffee Gruppe, největší firmě na světě

obchodující s nepraženou kávou. Majitele

areálu identifikuje kromě názvu prostran ství

Coffee Plaza také třítunová exteriérová plas ti -

ka zrna od rakouské sochařky Lotte Ranftové.

K novému dvanáctiposchoďovému sídlu spo-

lečnosti patří dvě lichoběžníkové budovy s po-

loviční výškou, jejichž dvě strany jsou v jed né

linii. Severní budova spolu s jižní, které by ly

dokončeny minulý rok, mají po pěti tisících

čtverečních metrů a společnost je pronají má.

Hlavní budova má osm tisíc čtverečních met -

rů. Její předností je dispozice – kanceláře ne-

 j sou obráceny do obligátní dlouhé chod by,

ale do vzdušného prostoru ve středu oválu. 

Stavby mají standardní současný program

energetické úspornosti. Patří k němu systém

přirozeného větrání a maximální využití den-

 ního světla. Na jižní a západní fasádě jsou

charakteristické otočné mechanické skle ně né

lamely, které nejen filtrují sluneční světlo,

ale podílejí se i na kompozici fasády, kde zdů-

razňují vertikalitu.

Rozmach HafenCity
Komplex stojí v dnes samostatné čtvrti Ha -

fenCity na území bývalého přístavu, a to

prá  vě v jeho západní části, kde byly přista -

veny sklady kávy, kávová burza a spo leč nost

zde měla pražírnu. Díky jejímu sou hlasu 

s pře místěním pražírny, i když na ni měla

uživa telské právo až do roku 2013, výstav -

ba v oko lí komplexu rychle postupovala a do-

 končí ji již během budoucího roku. Přestavba

celé části přístavu o rozloze 155 hektarů

na HafenCity začala v roce 2003 a prav dě -

podobně skon čí za patnáct let. Jedná se o nej-

rozsáhlejší projekt svého druhu v Ev ropě,

kde vzniká projekt regenerace sta ré ho pří -

stavu a prů myslových budov, které na něj

navazují. Ha fenCity rozšíří plochu měst-

 ského centra Hamburku o celých čty řicet

procent.

Meierovi kvetou růže
V Německu Richard Meier realizoval čtr náct

budov, více než v Kalifornii, kde má největší

počet realizací v USA a kde postavil i svoje nej-

známější dílo Gettyho centrum (1997). V sou -

sedství Coffee Plaza stojí desetiposchoďová

Meierova budova Hamburg America Center,

postavená přímo na místě kávového sila, ve

které je kulturní a obchodní centrum a síd -

lí v ní americké firmy, případně firmy pů-

sobící v Americe. Budova stála 28 milionů

eur, na vedlejší komplex investor vynaložil

50 milionů. 

V rezidenční čtvrti Aussenalster, která leží

severně od HafenCity v blízkosti kon zu lá -

tu USA, stojí další Meierovo dílo, které je 

v porovnání s ostatními hamburskými bu-

dovami komornější. Čtyřposchoďové sídlo

staré lo ďař ské firmy Rickmers (2001) na zý-

 va jí administra  tivní vilou – Bürovilla. R. Meier

projektoval v Německu kromě ji ných objek-

tů tři budo vy soudů, dvě radnice, více než

deset muzeí, mezi nimi i Siemens-Forum 

v centru Mnicho va a sídla některých dalších

významných světových firem. 

Nedávno dokončený hamburský komplex Coffee Plaza se skleněnou
fasádou, s pravidelnou mřížkou oken a zvláště s charakteristickou
bílou barvou nezapře amerického klasika současné architektury
Richarda Meiera, jehož styl nazývají neoracionalismem.

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: KLAUS FRAHM 

Bílá pointa 
na molu

Nový komplex v HafenCity: Podle údajů od architekta stála výšková budova 20 milionů eur, náklady na celý
komplex vyčíslil server BauNetz na 50 milionů.

Screen wall: Horní poschodí je jen rámcem, který doplňuje tvar budovy. Richard Meier ho nazývá screen wall.

Typické prvky: Přes okno se rýsují pro Meiera typické odsunuté sloupy. Pozoruje je i návštěvník Muzea současného
umění v Barceloně, v masivnější podobě jsou na fasádě Gettyho centra. Na Coffee Plaza působí jako královská koruna.
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Projektanti ze společnosti Planning Korea

nezveřejnili detaily. Zajímavý by byl zvláš tě

odhad nákladů. Předpokládají, že jejich pro-

 jekt by se mohl začít realizovat už za dva roky,

což vzhledem k ekonomickému potenciálu

druhé největší metropolitní oblasti na svě tě

není nereálné. 

Čím vším je dnes most?
V sedmdesátých a osmdesátých letech mi -

nu lého století se multifunkčním mostům 

vě no val americký architekt Steven Holl 

– vy tvo řil například studie víceúčelového

mostu vedoucího z jižního Bronxu v New

Yorku na ostrov Randall’s.

V současné architektuře přibývají příklady

staveb spojených mosty, takzvanými sky-

walks. Spojují například osm výškových do-

mů Linked Hybrid (2009) právě od S. Holla,

kde jsou zahrady, knihovny a dokonce i ba zén.

V Singapuru stavějí rezidenční komplex výš-

kových domů Reflections podle projektu Da -

niela Libeskinda, ve kterém jsou některé

domy spojeny skleněnými mosty s parky.

Víceúčelový most zajímá i britskou archi tekt -

ku Zahu Hadidovou. Navrhla ho v projektu

komplexu výškových budov Signature v Du -

ba ji (2006), jehož realizace je pozastavena. 

O dva roky poz dě ji zrealizovala také projekt

dvouposchoďo vé ho Mostního pavilonu přes

řeku Ebro pro Expo v Zaragoze. 

O multifunkčním mostu uvažuje i Londýn.

Konkurz se uskutečnil už v roce 1996, ale

vítězný projekt od Francouze Antoina Grum-

 bacha se dosud nezrealizoval. Současný sta-

rosta Londýna Boris Johnson však jeho

vý stav bu silně podporuje. Podle Grumba-

chovy vize by nový most přes Temži byl za-

věšen na dvou 35poschoďových věžových

bytových domech na severním břehu a roz -

prostíraly by se na něm zahrady, na něž by

u jižního břehu navazoval velký skleník. 

P
octu slavnému soulskému ro dá ko vi

Nam June Paikovi, který odmalička

žil v zahraničí, hlavně v New Yorku,

má zdůraznit fasáda mostu umož ňu-

 jící projekce. Byl totiž uznávaný jako první

umělec, který využíval ve svých dílech video.

Zastávka mezi břehy
Mezi až dvaceti sedmi mosty, které překle nu-

jí více než kilometr široký Han v metropolit -

ní oblasti hlavního města Soul, dnes vyniká

most Bampo, vzdálený od místa, kde má stát

nový most, několik kilometrů proti proudu

řeky. Vloni na něm zřídili vodopád Duha mě-

síčního svitu osvětlený LED žárovkami, ze

kterého padá 190 tun vody za minutu. 

Paik Nam June Media Bridge před budovou

národního shromáždění by byl však unikát ní

už svojí šířkou 89 metrů. Nejširší mosty na

světě – patnáctiproudový dálniční Driscollův

most v New Jersey a Přístavní most v Sydney

– jsou široké necelých 50 metrů, ani nový Port

Mann Bridge u Vancouveru, který mají do -

končit v roce 2012, této šířky nedosáhne. Šir-

ší než plánovaný most v Soulu je jen petro -

hradský Modrý most (97,3 metru). 

Na novém multifunkčním mostu nebude

jen komunikace, ale počítá se i se čtyřmi

několikaposchoďovými budovami oblých

tvarů, ze kterých nejvyšší by měla mít více

než 72 met  rů. Kromě komunikací se plá -

nuje, že k více než stu muzeí v metropoli

přibude dal ší – v pro jektu se počítá s kni-

hovnou a obchodními pasážemi s celko -

vou plochou sto tisíc čtve rečních metrů.

Na každém podlaží budou parky zalévané

vodou z řeky, energetickou soběstačnost

stavby zabezpečí solární panely umístěné

na fasádě.

Na konci minulého roku vzbu -
dil velkou pozornost projekt
mostu přes řeku Han v Soulu,
nazvaný podle už nežijícího
klasika moderního umění Nam
June Paika.

Budoucí král 
soulských mostů

Nic nového pod sluncem
Soulský projekt Paik Nam June Media Bridge není až tak futuristický, jak by se zdálo – v Evro -
pě se stavěly víceúčelové mosty od středověku. Nejznámější ze zachovaných jsou benátský
Ponte di Rialto přes Grand Canal, na kterém, ještě když byl v první polovině 15. století dře -
věný, postavili dvě řady obchodů, a florentský Ponte Vecchio. Na tomto mostě na řece Arno,
prvním evropském, který byl čistě kamenný, původně stály výhradně obchody s masem.
Pozoruhodný je také Krämerbrücke v Erfurtu přes řeku Geru, na němž při obnově po požáru
v 15. století postavili 62 dvouposchoďových domů, ze kterých dnes po rozšiřování zbyla
jen polovina.
Okázalé mosty tohoto typu stály také v Londýně a Paříži. Takzvaný Starý most přes Temži
(1201–1831) hned od začátku hustě zastavěli až šestiposchoďovými domy, ve kterých bylo
okolo dvě stě obchodů. Byl sice široký osm metrů, ale domy většinou zabíraly dva metry
po obou stranách – některé přečnívaly z mostu o další dva metry, jiné stály napříč a pře -
cházelo se jimi přes přejezd. 
Původní Pont Notre-Dame v Paříži, zvaný Grand Pont, postavili na začátku 15. století ze
dřeva i se šedesáti dřevěnými domy. Domy na zděném mostě přetrvaly až do osmnácté -
ho století.

AUTOR: KAROL KLANIC
VIZUALIZACE: PLANNING KOREA 
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Most k nové čtvrti: Čtvrť Sangam New Millenium City vzniká na pravém břehu. Součástí projektu s rozlohou
57 hektarů je komplex Digital Media City, ve kterém je v současnosti hotová polovina budov. Dominantou bude
druhá největší budova na světě, 640metrový mrakodrap Seoul Lite s plánovaným dokončením v roce 2015.



Robinson, koordinátor projektu SARTRE z brit-

ské společnosti Ricardo UK.

Silniční vlak by mohl navíc úplně odstranit

riziko lidského faktoru, které je příčinou nej -

méně 80 procent všech dopravních nehod.

Plynulá jízda jako i snížení odporu vzdu chu

zase přispějí k redukci spotřeby paliva až o pě -

tinu. I proto se počítá, že vedoucím vozidlem

bude nákladní automobil. Jednak ho bude ří -

dit profesionální řidič a za druhé vytvoří za

sebou „větrný stín“, ve kterém by se pohybo-

 vala další vozidla s nižším odporem.

S novým způsobem jízdy bychom se mohli

potkat na silnicích už za deset let. Techno lo-

gie udržující odstup od vozidel, rychlost či

systém aktivního řízení jsou už dnes realitou.

Komunikace mezi automobily „car to car“

už se také testuje. Evropská unie proto plá -

nu je tříletý zkušební provoz na dálnicích ve

Velké Británii, ve Španělsku a ve Švédsku. 

Co je projekt SARTRE
Projekt SARTRE (Safe Road Trains for the En-

vironment ) částečně financuje Evropská ko -

mise pod hlavičkou 7. rámcového programu

a vede ho společnost Ricardo UK. Účastní se

ho dalších šest společností: španělský Idiada

a Robotiker-Tecnalia, Institut für Kraftfahr -

wesen Aachen (IKA) z Německa a švédský tech-

nický výzkumný ústav SP společně s Volvo Car

a Volvo Technology. SARTRE připravuje tech-

nologie pro změnu osobní dopravy pro střed-

nictvím bezpečných ekologických silničních

vlaků. Oficiálně práce začaly v září 2009. 

S
ystém, který vzniká pod hlavičkou

evropského projektu SARTRE (Safe

Road Trains for the Environment),

nemá nic společného se železnicí.

Autovlak je jen výstižnou metaforou pro auta

jedoucí v organizované koloně bez zásahu

řidiče. 

Pohyb bez chaosu
Nejde o fikci, což potvrdil první úspěšný test,

který uskutečnila automobilka Volvo na svém

testovacím okruhu nedaleko Göthenburgu.

Nákladní vůz Volvo byl následován sedanem

Volvo S60, jehož řidič si četl noviny. „Hned

napo pr vé spolupracovaly všechny systémy

bez chyby. Je to úspěch, protože pocházejí

od sedmi členských společností ve čtyřech

růz ných zemích,“ zhodnotil Erik Coelingh,

tech nický specialista Volvo Cars. 

Myšlenka je úplně jednoduchá. Namísto chao -

tického pohybu se budou na silnicích vytvářet

skupinky organizovaných vozidel čili auto -

vlaků. 

Osm aut v koloně
Projekt počítá s řazením šesti až osmi vozidel

do malých skupin. První vozidlo bude jakou si

„lokomotivou" řízenou profesionálním řidi -

čem. Řidiči, kteří se budou chtít do kolony při-

dat, jen udají svoji polohu a navigátor v autě

jim nadiktuje nejbližší „silniční vlak“. Auto

se potom zařadí na konec kolony a systém

automaticky převezme kontrolu nad automo-

bilem. Každý automobil měří vzdálenost,

rychlost a směr a přizpůsobuje se vozidlu

před sebou. Řidič může zatím pracovat ane bo

se bavit na internetu či sledováním filmu.

Jakmile se automobil přiblíží ke konečnému

cíli, řidič jednoduše vezme řízení vozidla do

vlastních rukou, vyřadí se ze silničního vla ku

a bude pokračovat vlastní cestou. 

Systém bude zabudovaný přímo v autech, tak -

že nevyžaduje žádnou další externí infra-

strukturu. Hlavním cílem projektu však není

komfort cestování. Za vším je bezpečnost 

a ekologie. 

Lidské selhání bude minulostí
„Jízda v koloně zlepší bezpečnost, využí vá ní

prostoru na silnicích, zvýší pohodlí řidiče na

dlouhých trasách a sníží emise CO2,“ říká Tom

Zdá se vám čas strávený za volantem, například na dálnici, promrhaný?
Již brzy ho možná budete moci využít k práci, čtení novin nebo surfo-
vání po internetu. Umožní to systém tzv. autovlaků.

AUTOR: ANDREJ HORVÁT
FOTO: SARTRE

Budeme 
za volantem 
číst noviny?

Pořádek namísto chaosu: Plynulý pohyb po
dálnici je hlavní předností organizovaných sku-
 pin šesti až osmi vozidel. Riziko nehody by kleslo
až o 80 a spotřeba o 20 procent.

Úspěšný první test: Funkčnost systému se potvr -
dila na testovacím okruhu automobilky Volvo. Sedan
Volvo S60 poslušně následoval náklaďák stejné znač -
ky.

V moci elektroniky: V silničním vlaku vozidlo
řídí elektronika. Vy zatím můžete odpočívat,
surfovat po internetu anebo číst.
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B
ylo to někdy v 90. letech, kdy se

mé dii začaly šířit fámy, jak počíta če

škodí nejen očím, ale i kultur ní mu

vývoji člověka. Mladí lidé prý přestá-

 vali číst, klesala slovní zásoba i zájem o kni hy.

Dnes je všechno jinak a ti, co kdysi po čí tače

obviňovali z kulturní dehonestace, asi ne vě -

ří vlastním očím. S trochou nadsázky lze říct,

že po vynálezu písma a knihtisku jde o třetí

revoluci. Tentokrát hlavní úlohu sehrávají

e-knihy. 

Nečekaný úspěch
Někteří sociologové tvrdí, že zažíváme rene-

 sanci čtení. Žijeme v době, kdy se předsti-

hujeme, kolik a jakých knih jsme přečetli.

A to neuběhly ani čtyři roky od chvíle, kdy

Amazon, jeden z největších distributorů knih

na světě, představil svůj Kindle, malý počítač

připomínající obrovskou kalkulačku. Šlo 

o elektronickou čtečku knih, nazvanou e-book

či e-reader. 

Dnes revoluce pokračuje. Stačí uvést jediné

číslo – 10,8 milionu. Přesně tolik elektronic -

kých knih se prodalo během minulého roku.

Prodej e-knih pro čtečku Kindle v polovině

ledna překonal i prodej klasických tištěných

„paperbacků“. Amazon aktuálně prodává 

v USA na každých sto klasických knih s měk -

kou vazbou 115 knih v elektronické formě.

Strůjcem revoluce je právě Kindle. Čtečka

spojila dohromady přednosti počítače a vlast-

 nosti knihy – především změnila displej na

elektronický atrament a papír, kterým lze

listovat. Obrazovka tak získala podobu 

a vzhled tištěné stránky. Byl to právě Kindle,

který markantně rozhýbal trh s elektronic -

kými knihami.

Koncem roku 2009 se Kindle, ale i čtečka

PRS-500 od Sony, staly hlavními čtecími zaří -

zeními. Nejdřív k nim přibyl Nook od nej vět-

ší kamenné prodejny knih Barnes & Noble

a vloni v lednu uvedla společnost Apple na trh

multifunkční zařízení iPad. Apple se zároveň

dohodl na distribuci e-knih přes svůj App-

Store s pěti ze šesti největších amerických

vydavatelství. 

Podle odhadů společnosti Sony elektronické

knihy pochovají tisk do pěti let. 

Pomocník iPad
Není pochyb, že fenomén s názvem iPad

elektronickým čtečkám výrazně pomohl.

Po nástupu dalších multimediálních tabletů

dokonce mnoho odborníků udělalo kříž nad

elektronickými čtečkami s černobílým dis-

plejem. Tabletům se daří opravdu dobře, iPad

neohroženě vede žebříček a patří mu titul nej -

používanější tablet na světě s počtem 14 mi -

lionů prodaných kusů v roce 2010. A zdá se,

že nově uvedená druhá generace úspěch

zopakuje.

Ale Kindle neztrácí dech. Vloni si nadále udr-

žel nejvyšší, až 41procentní podíl na trhu 

s e-booky. Jeho konstrukční řešení a přede-

vším cena ho předurčují, aby se stal běžnou

součástí domácností, jako například mikro -

vlnka anebo kávovar. Rozdíl, který Kindle

nabízí, je především ve způsobu zobrazování.

Zatímco tablety pracují s technologií LCD,

Kindle a další příbuzné čtečky využívají elek-

tronický papír, který nemá žádnou obnovovací

frekvenci, a proto nebliká. Nemá dokonce ani

žádné podsvícení a nevytváří elektromagne-

tické pole, takže zraku vůbec neškodí. Jeho

hlavní předností je fakt, že při zobrazení in-

formace odráží světlo podobně jako obyčej -

ný papír, a tak ho můžeme číst i na přímém

slunci. Dalším velkým plusem je minimální

spotřeba elektrické energie – tu potřebuje

pouze na změnu zobrazovaných dat, čili při

otáčení stránky. A takových otočení zvládne

prý deset tisíc.

To však neznamená, že iPad je horším zaří -

zením. Je ideálním nástrojem pro všechny,

kteří si často a rádi prohlížejí on-line svět.

Další předností je lehký přístup k aplika cím

přes AppStore. Díky dotykové obrazovce se

pocit technologického pohodlí ještě zvy šu -

je.

Od čtečky k tabletu
Kindle vyniká v tom, na co je určen. Na čtení

elektronických knih a dalších dokumentů.

Tlak iPadu však nutí výrobce čteček k větší

interaktivitě. Kindle 3 má v sobě Wi-Fi a nej -

novější model i 3G modul. Slabinou je však

vlastní, zatím pouze experimentální pro hlí -

žeč, který na složitější prohledávání internetu

určitě není vhodný. V nouzových případech

či na čtení e-mailů ale poslouží. K 3G modu-

lům nabízí Amazon internet zadarmo, a to

až ve stovce zemí světa. Amazon má uzavře né

smlouvy s lokálními operátory a v současnos -

ti funguje připojení i v Čechách a na Slo ven-

 sku. 

Právě ve výbavě najdeme u čteček největší

rozdíly. Zatímco některé, jako PageOne, slou -

ží výhradně na čtení, z jiných se výrobci sna -

ží udělat praktického pomocníka. Čtečky

Prestigio mají kalendář, Sony slovník a zá -

pisník. Hanlin nabízí čtečku RSS, přístup 

k e-mailům či možnost tvorby připomínek.

Opravdu široké možnosti poskytuje právě

Kindle. Má výborný anglický výkladový

slov ník a zajímavou experimentální funkci

Text-to-Speech, která předčítá napsaný text.

Zatím pouze anglicky. 

Co čtečky spojuje, je elektronický papír a atra-

ment, který však do velké míry omezuje je-

jich další vývoj. Prvním „klasikem“, jenž pod

tlakem konkurence tabletů přešel na dru hou

stranu, je Nook. Konkrétně NookColor.

Pos lední verze čteček jednoho z největších

knihkupectví v USA má už jen velký doty ko vý

displej. Můžeme tak pozorovat přerod kdysi

kvalitní čtečky na neméně kvalitní tablet. Je

však otázkou, zda nejde o dopředu prohraný

boj, neboť je těžké konkurovat tam, kde jsou

už jasní vítězi. 

Čtečka je na čtení
Při porovnávání tabletů a čteček platí, že 

s tabletem získáte mnohoúčelové zařízení,

které určitě naplníte aplikacemi pro zábavu,

multimédia, produktivitu, čtení knih anebo

prohlížení webu. Elektronické čtečky naproti

tomu nabízejí v podstatě pouze čtení. Para-

doxně se tato slabina stává zároveň jejich

výhodou. Každý, kdo si chce koupit zaří -

zení na čtení e-knih, bude rád, že čtečky 

to ho až tak mnoho neumí. Vždyť když už si

najdeme čas na čtení literatury, nechceme

přitom kon trolovat e-maily anebo hrát hry.

Se čtečkami nás nic neruší, a přitom máme

po ruce po můcky jako slovník, zvýrazňo-

vač zajímavých citátů či psaní poznámek 

k textu. A displeje, které posouvají čtení do

luxusní a pohodlné roviny. A o to přece při

čtení knih jde. 

Nejdříve to byly hliněné tabulky, potom přišel papyrus, pergamen a nakonec dokonalý papír. 
Tato přímka se ale na svém konci opět vrátila k tabulkám. Tentokrát k elektronickým.

AUTOR: JAKUB GAVLÁK
FOTO: ARCHIV

Literatura budoucnosti
Hlavní hrdina: Kindle od Amazonu nastartoval trh s elektronickými knihami.

Revoluce pokračuje: Slibují, že do pěti let nahradí papírové knihy. Neunavují oči, jsou relativně laciné, tenké
a lehce přenosné. Některé mají i Wi-Fi či 3G.



T
aké hokej, podobně jako ostatní

spor ty, zasáhla technologická revo-

luce. Velkými změnami prošly prak-

ticky všechny části hokejové výstroje.

Chrániče jsou lehčí a pevnější, brusle poho -

dlnější a stabilnější, přilby spolehlivější a pu-

ky přesnější. Největší proměny se ale dočkaly

hokejky. Právě tyto zahnuté hole jsou v ru kou

hokejistů alfou a omegou úspěchu. S hokej -

kami však souvisí i největší kontroverze led-

ního sportu. 

Dřevo na ústupu
Hokejka je zdánlivě jen kus zahnutého dře-

 va. A stejně jako fotbalový míč už dávno

není kožený, ani hokejky nejsou dřevěné.

Trendy určuje, jak jinak, kanadsko-americ ká

hokejová liga. Vloni tu už dřevěné hokejky

ne pou žíval ani jeden hráč. Dřevo vytěsňují

smě si materiálů, které se osvědčily v letec kém

průmyslu – epoxidová matrice s uhlíkovými,

grafitovými, kevlarovými, tita no vými či skel  -

nými vlákny. Ani tyto materiály však nena bí -

zejí stejnou kvalitu. Hokejky ze skelných

vlá ken jsou na stupnici kvality nejníž. Na -

opak s karbonovými vlákny kvalita roste. 

Ne všichni hokejisti byli ochotní kompozity

akceptovat. Klasické dřevo jim dovolovalo

získávat při hře cit pro puk. Kličky, vedení

puku a přihrávky byly mnohem přesnější.

Kompozitové hokejky ve svých začátcích ne-

seděly v rukách, hokejisti nedokázali od had-

nout jejich pružnost, puky jim odskakovaly.

Trh má však svoje pravidla a náročnou vý ro bu

dřevěných hokejek odložili samotní výrobci.

Jednoznačnou výhodou nových hokejek se

stala jejich váha a rychlost střelby. Puky dnes

létají jako nikdy. Hokejka se při dotyku s le -

dem ohne, nahromadí se v ní energie, která

se při výstřelu puku uvolní a dodá mu razan ci

a rychlost. Odpružení „hole“ je v po rov ná -

ní s dřevěnou hokejkou mnohem efektiv -

nější. Další výhodou je výdrž. Profesionál

zlomil během jedné sezony v průměru de -

set dře věných hokejek, kompozitové nejvíc

tři. 

Hokejková revoluce
Výrobci se momentálně soustřeďují na vývoj

co nejpřesnějších hokejek, se kterými bu -

dou střely skutečně nechytatelné. Pokrok

postu puje přímo kosmickým tempem. 

S revolučním řešením přišla společnost Ree -

bok. Konstrukční řešení její hokejky 8.0.8

O-Tech Stick umožňuje generovat mnohem

víc síly, než to dokáže jakákoliv jiná kompo-

zitová hokejka na trhu. Řada osmi „děr“ v holi,

takzvaných „8 Power Ports“, zvyšuje rych lost

hokejky a střely, přičemž rukojeť zůstává ma -

ximálně stabilizovaná. Výsledkem je abso-

lutní přenos energie z hokejky na puk, a tedy

i tvrdší, razantnější a přesnější střela. Každý

z „Power Ports“ je tvořen dvěma stejnými

oblouky, což výrazně redukuje rotaci hole ho -

kejky při úderu, takže hokejista necítí žádné

brnění, časté u kompozitových hokejek. Otvo-

ry snižují odpor vzduchu při střelbě až o tře -

tinu. 

Podobné, neméně odvážné řešení nabízí

švéd ský výrobce hokejových potřeb Salming.

Na trh uvedl hokejku Salming M11 KZN 

s tech nologií Salming KickZone, inspiro va-

nou florbalovými hokejkami. Speciální zú -

žené obloukové prohnutí shaftu výrazně

zvyšuje razanci střely a zároveň maximálně

snižuje nejnižší bod ohybu. Prohnutá část

„hole“ hokejku změkčuje a působí jako luk.

Hokejka je pružnější a přitom velmi pevná

a při dokončení střely větší odpružení dodá

střele rychlost. Salming a Reebok jsou však

jen dva z mnoha výrobců, kteří na trh ho -

kejek přišli s dosud neodzkoušenými kon-

strukčními řešeními. Vlastní technologie 

a konstrukce má každý výrobce. A netýká

se to jen hokejek. 

Výstroj budoucnosti
Poněvadž v hokeji se ještě stále tolerují úde ry

do hlavy, přilba musí být opravdu spo lehli vá.

Většinou se vyrábí z tvrdého plastu a měkké

pěny. I když tato ochrana dokáže tlumit i vel -

mi silné nárazy, její účinnost klesá s počtem

dalších úderů. Firma Cascade Sport proto

začala pracovat na projektu s příznačným

názvem The Messier Project, jehož výsled-

kem byla přilba M11 s revoluční technologií

Seven. Jedná se o nový systém tlumení úde -

rů založený na efektivnějším přenosu ener-

gie z přímých zásahů. Nový materiál vložky

efektivněji odvádí energii z nárazů a za ně -

kolik sekund se dostává znovu do stavu, kdy

může přijmout nový úder. Testy potvrdily, že

Seven Technology má mnohem lepší účinnost

než expandovaný polypropylen, používaný

na výrobu klasických přileb. Při druhém

zá sahu o 107 procent a při třetím dokonce

o 130 procent. 

Exotickou novinkou mezi mantinely jsou za se

brusle na baterky Kanaďana Toryho Webera.

Integroval do nich baterii a výhřevné těleso

ohřívající nože. Nejde o komfort nohou, ale

o výkon hokejistů. Nože se ohřejí na teplotu

okolo pěti stupňů a hráčům umožňují mno-

 hem rychleji akcelerovat. Kromě toho tech-

nologie zlepšuje klouzavost a redukuje

vibra  ce při náročných manévrech. Hráči tak

bruslí s větší jistotou a s nižším výdajem

energie. Kanadsko-americká liga je k tomu to

„vynálezu“ zatím skeptická a použití bruslí

dosud nepovolila. To však neznamená, že se

nesmějí používat v jiných ligách. 

Je otázkou, dokdy budou strážci tradic nos-

talgicky odolávat novým trendům. 

Jak se uká zalo u hokejek, dlouho nevydrží.

A bu de to vítězství, minimálně pro oko di-

váka. 
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Již zanedlouho se pozornost fanoušků soustředí na jeden z nej -
větších sportovních svátků na planetě – Slovensko organizuje
mistrovství světa v ledním hokeji. Nejlepší týmy tam přijedou
ukázat, co všechno dokážou s hokejkami a gumovými puky.

Hokejková revoluce
Hokej budoucnosti: Přilba tlumící údery, hokejka s vlastnostmi luku, vyhřívané
brusle... Ani revoluční technologie však nenahradí krásu gólů v soupeřově bráně.

AUTOR: JAKUB GAVLÁK
FOTO: ARCHIV VYROBCŮ



O
d nástupu vývoje umělých mate -

 riá lů se naše domácnost pro mě -

ňu  je. Po expanzi různých hmot

při šla revoluce v technologii zpra-

 covávání textilních vláken, inteligentní pří -

stroje atd. Stejnou revolucí, kterou v oblasti

vývoje tkanin znamenalo vlákno Lycra, byl

v in teriéru vynález Corianu. I když dnes má   me

celou řadu materiálů s téměř identický mi

vlast  nostmi, jako je například Hi-Macs, Mon    tel-

 li a další, Corianu už prvenství nikdo ne vezme.

Ptejme se, co neumí
Bude to rozhodně kratší, protože Corian

(DuPont), homogenní a masivní hmota vy-

robená z přírodních materiálů (cca 75 %) 

a polymethylmetakrylátu, umí v podstatě

vše. Je trvanlivý, dlouhodobě stálý, tvrdý.

Můžete ho za studena řezat, brousit, frézovat,

lepit, kombinovat se sklem, dřevem, kovy

apod. Při teplotách kolem 160 °C se dá snad-

no ohýbat a tvarovat, je také v podstatě sto-

procentně opravitelný. Jeho hlavní složkou je

Aluminium Tri Hydrate – v podstatě hy-

droxid hlinitý, který je běžnou přísadou zub-

 ních past. Jeho recyklace začíná podle vý rob ce

již při zpracovacím procesu: to, co od pad ne,

se vrací ihned zpět do výroby, využití je té -

měř stoprocentní. Samozřejmě že při ře zá ní

a dalších úkonech při úpravě vznikají jem -

ňoučké piliny a prach, tento odpad však mo-

hou dílny, které mají osvědčení, spálit. 

Nejprve se Corian uplatnil ve zdravotnictví,

bezespárově tvarovaná sanita zaručovala ab-

senci škvír, v nichž se drží špína a bakterie,

tedy dokonalou čistotu. Pak byl objeven pro

interiér, především pro kuchyně a kou pel ny,

postupně i pro obytné prostory. Historie to-

hoto materiálu sahá až do šedesátých let mi-

nulého století, do Československa se začal

dovážet v roce 1991. Výroba směsi při po mí ná

alchymistické laboratoře. Pryskyřice v roli

pojiva a prášek – plnivo – se smísí, vyrobí

se polotovar připomínající špagety, který se

znovu rozemele, po přidání dalších složek

opět lisuje do „špaget“ a tak stále dokola, až

je finální poměr cca jedna třetina pojiva a dvě

třetiny plniva. Pak se vylisují desky, u nichž

předchozí proces zaručuje homogennost

materiálu a deklarované vlastnosti.

Samozřejmostí je široká barevná škála, jedi -

ným minusem je poměrně vysoká pořizovací

cena – ovšem ne z hlediska výdrže, v tomto

případě jde spíš o výhodnou investici, která

vám slouží celý život. Nejnověji se Corian

představí letos na jaře v Miláně na výstavě

„TRON designs Corian“, inspirované fil mem

TRON: Legacy z dílny studia Walta Disneye.

Zástup nástupců a kompozity
Prestižní značky se samozřejmě snaží držet

krok a vyvinuly vlastní materiály. Například

Hi-Macs (LG), kde činí přírodní minerály

70 % a jsou doplněny polymethy metakry lá -

tem a barvivy, má vlastnosti v zásadě stejné.

Značka Villeroy & Boch má Quaryl, Španělé

jsou právem hrdí na Silestone (nové techno-

logie a přírodní kámen). 

Španělská značka Cosentino představila na

loň  ském milánském veletrhu nábytku pro-

dukt Eco, který pro ni vyvinuli dva bratři,

bra  zil ští designéři Humberto a Fernando Cam-

pana. Eco obsahuje 75 % recyklovaných ma-

teriálů včetně skla, porcelánu či zrcadel, 25 %

tvoří přírodní kámen a pryskyřice. Výsled  kem

je materiál v deseti barvách růz ného vzhle du

a textur. Umí se tvářit jako kože ný povrch ne-

 bo mít vysoký lesk, ale přede vším respek tu  je

udržitelný vývoj a životní prostředí. 

Ke slovu se dnes vehementně hlásí kompo zi -

ty, tedy vlákno obklopené polymerovou struk-

 turou. Materiály nové generace mo hou

při pomínat leccos, a někdy nepomůže ani

sáhnout si, abyste rozeznali pravost. „Kovový“

stůl, představený v Miláně dvěma desig né ry,

kteří velmi dobře ovládají řeč moderních ma-

teriálů, je vyroben z kompozitního materiá lu

z vrstvených uhlíkových vláken a má neuvě-

řitelnou pevnost. Také pracovní plochy v ku -

chyni mohou vypadat jako materiál, kte rý

je vám blízký – třeba dřevo nebo přírodní

kámen, ale skutečnost je jiná. Nová. 

Architekti a designéři nám dokážou ukázat futuristické
bydlení, které je zjevně jiné už na první pohled. Ty skuteč né

proměny se ale odehrávají tiše a skrytě. A navíc je dnes 
v trendu klamat podobou.

AUTOR: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: ARCHIV AUTORKY

Vana i její lem jsou z materiálu Quaryl, Villeroy 
& Boch.

V obklíčení 
budoucnosti

Pracovní desky z Corianu se mohou tvarovat v jednom
monolitickém kuse včetně dřezu, bezespárovost je
velkou předností tohoto materiálu, kuchyně značky
Rossana.
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Terence Woodgate a John Barnard vytvořili elegantní objekt dlouhý čtyři
metry, tloušťka desky je však pouhé 2 mm, tedy pětkrát méně, než je u stolů
obvyklé. Přesto se tento elegantní designový výrobek vyznačuje neuvě řitelnou
pevností, jak dokázali vystavovatelé, když na něj posadili závodní vůz. Stůl 
z vrstvených kompozitních uhlíkových vláken lze použít jako jídelní stůl, psací
stůl... i pro prezentaci formule 1.



Srdcem počítač
Motorola Atrix 4G vypadá jako obyčejný smartfon s operačním systémem Google Android a s velkým dotykovým
displejem. Řeknete si, takových je hodně. Jakmile ale uvidíte příslušenství, které k tomuto telefonu patří, vaše
technologické srdce určitě zaplesá. Motorola Atrix 4G je první mobilní telefon vybavený dvoujádrovým procesorem
Tegra 2. Doplněn je jednogigabajtovou RAM pamětí a 16gigabajtovým harddiskem s možností rozšíření pomocí
SD karty na 48 gigabajtů. Potěší také rozlišení displeje 540 x 960 pixelů. To hlavní však přichází v podobě dokovací
stanice, jejíž součástí je LCD displej s úhlopříčkou 11,6 palce s rozlišením 1 366 x 768 pixelů, baterií, touchpadem
a podporou ovládání dvěma prsty. Nechybí ani plnohodnotná klávesnice. A pokud toto jinak „mrtvé“ příslušenství
spojíte s telefonem, ten okamžitě ožije a změní se na téměř plnohodnotný notebook se šestihodinovou životností
baterie, třemi USB konektory a HDMI výstupem.

Hvězdný vyhledávač
I když nejde o žádnou revoluční novinku, jeho přínos je nepřehlédnutelný. Ať už chcete zapůsobit znalostmi

vesmíru na svoji polovičku, anebo se chcete jen tak dívat na tajuplné univerzum, s novinkou od společnosti
Celestron to bude odteď o mnoho snazší. S hvězdářským teleskopem SkyProdigy 130 totiž nebudete muset
beznadějně bloudit po noční obloze a hledat vesmírné objekty. Jeho největší výhodou je systém ovládání.
Stačí, pokud si dopředu, například na internetu anebo v knihovně, vyhledáte objekty a jejich souřadnice,
které chcete pozorovat. Souřadnice jednoduše zapište do ovladače a teleskop pomocí dvou motorků nastaví
přesnou pozici. Pokud se vám ale vyhledávat vesmírné objekty nechce, v databázi dalekohledu jsou uloženy

čtyři tisíce „vesmírných zázraků“, které čekají jen na vaše znovuobjevení. Teleskop má 130milimetrový
objektiv a pětipalcové zrcadlo, kterým pohodlně dohlédnete například na prstence Saturnu. Baterie

v teleskopu vydrží podle výrobce až 30 hodin, takže o zábavu máte postaráno nejen na jednu noc.

Trubky do uší
Poslouchat kvalitní jazz je nejlepší naživo. Ale celkem dobré to může
být i přes kvalitní aparaturu. Na tomto faktu staví v našich končinách
takřka neznámý výrobce Monster, který hudebním fajnšmekrům připravil
dárek v podobě nejmenších sluchátek na světě. Jejich „malost“ je však jen
fyzická. Zvuk, který sluchátka nabízejí, je stejně tak hutný jako tóny z trubky
Milese Davise. Právě po něm jsou pojmenované. Monster Miles Davis Trumpet
mají tvar trubky a nabízejí kvalitní a čistý zvuk. Nový materiál špuntů Su-
perTip dokonale izoluje i bez aktivního potlačování hluku. Na výrobu jedno tli-
 vých komponentů použili nejkvalitnější materiál. Vzpomeňme pro ilustraci
3,5milimetrový pozlacený audiokonektor. Kabel je plochý a ne kulatý, aby se
předešlo nepříjemnému zauzlování. Na kabelu jsou ovládací prvky pro základní
možnosti, jako „stop“, „play“ či ovládání hlasitosti. Sluchátka můžete navíc využít
i jako handsfree díky zabudovanému mikrofonu. A bonusem na závěr je i přibale né
legendární album Milese Davise Sketches of Spain.

Bezproudová nabíječka
Digitální hračky jsou stále menší, užitečnější a mobilnější. Ale každá zábava s nimi
končí s posledním procentem energie v baterii. Jakým směrem by se mohla budouc-
nost ubírat, ukazuje americký výrobce Etón a jeho multifunkční „podivnost“ Etón
Scorpion. Digitální zařízení, které si můžete vzít kamkoliv beze strachu, že mu
dojde „šťáva“. Má totiž integrovaný solární panel, a aby toho nebylo
málo, energii můžete dobít také pomocí dynama. V zařízení je zabudo-
vané rádio s digitálním tunerem a svítidlo. Výhodou je USB konektor
pro nabíjení mobilních telefonů. Na plné nabití přes solární panel vydrží
rádio hrát celý den. Ještě lépe to funguje s dynamem. Dobíjí se klikou a stačí
přibližně pět set otočení, což mimo chodem nezabere víc jak minutu a půl,
abyste rádio poslouchali okolo deseti hodin. Podobně to funguje i se sví-
tidlem. Na nabíjení telefonu budete potřebovat těchto otočení samo-
zřejmě víc. Výrobce však uvádí, že deset minut točení klikou vám zaručí
energii na jeden plnohodnotný hovor. 
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AUTOR: JOZEF JAKUBÍK
FOTO: ARCHIV VÝROBCŮ

Počítačová atmosféra
Pokud by kdokoliv vyhlásil soutěž o nejneobvyklejší příslušenství
k počítači, určitě by se na předních příčkách ocitlo zařízení s názvem
Pranarom Yao. A i když je Yao neobvyklá věc, je opravdu užitečná.
Jedná se totiž o malý, nenápadný ultrazvukový difuzér, který stačí
připojit k počítači přes USB konektor. Difuzér pracuje na principu
ultrazvukového vlnění. Vytváří tak ionizovanou studenou „mlhu“,
kterou můžete pomocí éterických olejů doplnit i o příjemnou vůni. Tento
zvlhčovač vzduchu 21. století pročistí a zvlhčí vzduch v okolí vašeho
pracovního místa. Atmosféra pohody je ještě znásobena modrými LED
diodami. A pokud se vám stane, že během práce na počítači někdy usnete,
nemusíte se ničeho obávat, protože Yao se po deseti minutách automaticky
vypne.

Comp-ferenční stolek
Ne každý bytový doplněk musí plnit svůj původní účel – například pokud
ještě stále vzpomínáte s nostalgií na časy, které jste trávili před počíta čo-
vým monitorem s joystickem v ruce. Určitě máte dnes jiné povinnosti

a času není nikdy dost, to však neznamená, že byste neměli investovat
například do takového konferenčního stolku. Hlavně pokud je kromě své

prapůvodní funkce určen právě nostalgickým hráčům. Pod hliníkovým rámem
je 19palcový LCD displej a zabudovaný herní automat se šedesáti předinstalova-

 nými klasickými hrami. Nechybí legendární PacMan anebo Space Invaders.
Pokud by vám to ale nestačilo, můžete si do tohoto prostoru nainstalovat PC

s Windows 7, harddiskem s kapacitou 500 GB a výkonnou operační pamětí.
Při práci na něm se můžete ještě i spokojeně nasnídat. Povrchovou úpravu

si můžete objednat podle vlastního vkusu.
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Výstavy neziskových organizací v sídle Siemens

Charitativní projekt Siemens Fond pomoci

podporuje neziskové organizace finančními

částkami, které jsou určeny na nákup hmot  -

ného materiálu a služeb. Pomoc společnosti

Siemens však spočívá i v tom, že se snaží

hledat také jiné způsoby spolupráce. Školí

zástupce neziskových organizací, předává jim

firemní know-how, na kupuje dár ky z chrá-

něných dílen a motivuje své za měst nance 

k dobrovolné práci v neziskových orga niza-

cích. Nejnovějším nefinančním propojením

světa byznysu a neziskového sektoru se staly

výstavy s charitativními motivy, které se

pravidelně konají v prostorách recepce bu-

dovy E v pražských Stodůlkách. Výstavy

mají za úkol informovat zaměstnance Sie-

mens a také návštěvníky sídla společnosti

o způsobu práce jednotlivých neziskových

organizací, o různých přístupech k po-

moci klientům, odhalují nepříliš známá

témata, zároveň dávají zaměstnancům 

najevo, že jsou součástí pomoci. Za zmínku

určitě stojí výsta va Blízké vzdálenosti,

která loni v červnu nastartovala tuto pěk-

nou tradici. Své klienty s mentálním posti-

žením, kteří mají stejná přání jako my

všichni, představilo na velko formátových

fotografiích občanské sdružení SIMP. 

V současné době jsou v prostorách recepce

budovy E na devíti panelech k vidění a pře-

čtení zajímavé příběhy o rozvojové po-

moci v keňských slumech, kde řemeslníci

vyrábějí a prodávají předměty z mastku,

aby se ubránili všudypřítomné chudobě.

Pomáhá jim v tom litoměřické sdružení

ShineBean.

Visions časopisem roku
Časopis Visions byl na sklonku loňského
ro ku vyhlášen nejlepším firemním časo-
pisem v České republice. Ocenění, které
uděluje spo lečnost Czech TOP100, bylo
časopisu udě le no s poukazem na význam-
 nou pomoc při popu larizaci vědy, apliko-
vaného výzkumu a tech niky. Porota rovněž
ocenila výběr a ob sahové i grafické zpra-
cování témat výrazně přesahující obvyklé
pojetí firemních magazínů.

Budoucnost je v LEDkách
Jak vypadají nejnovější technologie LED pro
osvětlení ve velkoplošných kancelářích, jak
důležité je projektování osvětlení v předvádě-
 cích místnostech a jak se realizuje inteligent ní
technologie automatizace provozu budov 
v hotelích či restauracích? Odpovědi na všech-
ny tyto otázky a řadu dalších přinese celoev-
ropské turné společností OSRAM a Siemens
s názvem Building KnowLEDge Tour 2011.
Prezentační akce v rámci turné se uskuteční
ve 12 zemích a 21 městech, v České republice
je na programu 12. května v prostorách praž-
 ského Výstaviště v Holešovicích. Program
akce je zaměřen především na architekty,
odborníky z oboru elektrických a osvětlova-
cích systémů a elektrikáře. Hlavním motivem
bude prezentace propojení inovativní techno-
 logie LED a inteligentních technologií správy
budov. Vstup na prezentační akci je zdarma,
on-line registrace je k dispozici na interne-
tové adrese www.osram.cz/tour.

Siemens a Atos Origin vytvoří
evropského IT šampiona
Koncem loňského roku došlo k dohodě o stra-
tegické spolupráci mezi koncernem Siemens
a francouzskou společností Atos Origin. Spo-
lečně vybudují jednu z největších IT společ  -
ností na světě, do které se spojí společnosti
Atos Origin a Siemens IT Solutions and Ser-
vices. Oznámená dohoda vejde v platnost
po nezbytných schvalovacích procedurách
v polovině roku 2011. Nová firma s názvem
Atos Origin bude mít 78,5 tisíce zaměstnan  ců
ve více než 40 zemích po celém světě a bude
dosahovat tržeb okolo devíti miliard eur. Atos
Origin za tuto akvizici zaplatí 850 milionů eur
a Siemens se stane na dobu minimálně pěti
let patnáctiprocentním akcionářem nové spo-
 lečnosti. Součástí transakce je i sedmile tá
smlouva v hodnotě 5,5 miliardy eur, podle
níž Atos Origin bude koncernu poskytovat
služby systémové integrace.

Veřejně proti korupci
Transparentní a etické podnikání je součástí
kultury Siemens po celém světě a také v Čes -
ké republice. Siemens se účastní aktivit, kte ré
výrazným způsobem zvyšují transparentnost
v podnikání a omezují riziko korupčního
cho vání. „Dodržování etických hodnot vy-
žaduje me nejen po nás samých, ale vyzývá -
me k to mu i obchodní partnery. Veřejně se
proto angažujeme v kultivaci a zvyšování
transparentnosti českého podnikatelského
prostředí,“ řekl Eduard Palíšek, generální
ředitel skupiny Siemens ČR. Společnost Sie-
 mens se podílí na novelizaci zákona o veřej-
 ných zakázkách, inicializovala zrod firemní
Koalice pro transparentní podnikání a její
zástupci v polovině letošního ledna na půdě
Parlamentu České republiky slavnostně 
podepsali etický kodex upravující chování
spo lečností, jež se ucházejí o veřejné státní
za kázky. Slavnostní podpis se uskutečnil 
v průběhu konference s názvem Korupce:
jak ji léčit? za přítomnosti zástupců veřej-
ného, soukromého a neziskového sektoru.
Koalice pro transparentní podnikání úzce
spolupracuje s Platformou pro transparentní
veřejné zakázky, která sdružuje politické stra -
ny, podnikatelské asociace a veřejné insti-
tuce.

Pomáháme

lidé technologie inovace

Svět se otevírá 
nápadům

Hlubiny mikrokosmu

Slovo dostanou i nadšenci a běžní lidé

Obří urychlovač ve službách vědy

Pohled do lidského nitra
Nižší zátěž pro organismus 

www.siemens.cz/visions
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Mohou být i staré budovy 
stejn  energeticky 
efektivní jako ty nové?

Snižování energetické náro nosti budov

Answers for infrastructure.

Siemens organizuje ve spolupráci se spole nostmi SEVEn a Enviros sérii seminá  s názvem „Snižování energetické 
náro nosti budov“. Hlavním tématem seminá  je problematika energetické efektivity v budovách a konkrétní p íklady 
projekt  realizovaných metodou Energy Performance Contracting (EPC). 

Podrobnosti o programu, termínech a místech konání jsou k dispozici na internetové adrese www.uspory-se-zarukou.cz.
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