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Vážení a milí čtenáři,
jsme prý na prahu čtvrté průmyslové revo-
luce. Zároveň slýcháme, že žijeme v době 
revoluce vědeckotechnické či informační. 
Jsou to vůbec revoluce? Nejde spíše o záko-
nitý evoluční pokrok, který pouze exponen-
ciálně zrychlil díky tomu, že jsme v jed-
notlivých vědních oborech úspěšně dočetli 
první díl knihy našeho bytí a nyní může-
me lačně hltat úvodní kapitoly dalšího dílu, 
zvědavi, co všechno je možné a co všechno 
se dále přihodí? 

Je dobré si uvědomit, že svět chytrých 
produktů okolo nás je výsledkem přelo-
mových řešení, která vycházejí ze syste-
matického prohlubování poznání formou 
základního výzkumu a cílevědomého pře-
nášení takto získaných poznatků to kon-
krétních aplikací. K obrovským změnám 
ale dochází také v oblasti výroby. V násle-
dujících letech se dnešní automatizovaná 
výroba posune na další úroveň. Stroje a vy-
ráběné produkty budou spolu při výrobě 
komunikovat, aby samy společně optimali-
zovaly výrobní proces stále více ve smyslu 
konceptu „pro nás, bez nás“. Dnes mnohdy 
odděleně probíhající procesy inovací pro-
duktů, technologických změn a optimali-
zace výrobních procesů se budou postupně 
propojovat v jeden celek. 

To ale ponese požadavky na zvýšenou 
kvalifikaci pracovních sil. Nejen ve vývo-
ji a konstrukci, ale i ve výrobě samotné. 
V globální konkurenci Česká republika ob-
stojí pouze tehdy, nerezignuje-li na syste-
matickou podporu základního výzkumu, 
bude-li vytvářet podnikatelské prostředí, 
ve kterém se bude dařit inovacím a sou-
středí-li se na podporu vysokého, střední-
ho a učňovského školství. Přitlačit nohu na 
plyn však musí nejen stát, ale především 
firmy samotné. Vzájemný dialog musí být 
podpořen nejen konkrétními projekty, ale 
také zvýšením atraktivity technických pro-
fesí a usilovnou snahou o vzkříšení vysoké 
společenské prestiže těch, kdo v těchto pro-
fesích vynikají. Je třeba vrátit zaslouženou 
prestiž také učitelskému povolání – vždyť 
učitelé na všech stupních vzdělávacího sys-
tému jsou právě ti, kdo mají v rukou kvalitu 
a kompetence budoucích generací! Proto již 
patnáct let vyhlašujeme Cenu Siemens, ve 
které oceňujeme práce nadaných studentů 
a nyní i vědecké projekty a akademické uči-
tele. My jsme na plyn šlápli – přidejte se!

Přeji Vám mnoho nových nápadů a jar-
ních sil k jejich realizaci!

Eduard Palíšek
generální ředitel Siemens Česká republika

jaro 2013
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Odpov�di pro �eskou republiku.
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TOP odpovědná firma 2012
Pomáháme

Siemens je třetí nejodpovědnější velkou 
firmou v České republice. Rozhodla o tom 
odborná komise složená z více než 40 od-
borníků na udržitelné podnikání, zástup-
ců firem, novinářů, akademické sféry 
a státní správy. Do letošního, již deváté-
ho ročníku národní ceny TOP odpovědná 
firma, která oceňuje firmy za odpovědný 
přístup a udržitelné podnikání, se přihlá-
silo téměř 80 společností se 156 projekty. 

Siemens se ucházel o vavříny v hlavní ka-
tegorii Top odpovědná velká firma roku 
2012 a ve čtyřech projektových katego-
riích. 
Třetí místo v hlavní kategorii je pro Siemens 
obrovským úspěchem a je důkazem, že směr, 
kterým se v této oblasti ubírá, je správný. 
Z rukou poslankyně Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR Lenky Kohoutové oce-
nění převzal generální ředitel společnosti 

Siemens Eduard Palíšek. Slavnostní ve-
čer se uskutečnil ve čtvrtek 8. listopa-
du v České národní bance a Siemens 
uspěl ještě ve dvou vedlejších kategori-
ích. S projektem „Stodůlka – školka, která 
pomáhá dospělým“ obsadil čtvrté místo 
v kategorii Pracoviště budoucnosti, druhá 
příčka mu patří za projekt „Fleet mana-
gement přátelský k životnímu prostředí“ 
v kategorii Inovátor v životním prostředí. 



Jak vypadá normální lidský mozek? Z funkčního hlediska zatím nelze tento obrázek 
jednoznačně interpretovat. Nicméně mohl by představovat první krok na cestě k zá-
sadně jinému přístupu k diagnostice a léčení mentálních onemocnění. Dvě skupiny 
amerických výzkumníků, které použily novou zobrazovací metodu společnosti Sie-
mens založenou na principu magnetické rezonance, začaly s postupným odhalová-
ním tajemství přepojovacích obrazců ovlivňujících naše chování. Použit byl experi-
mentální tříteslový MRI skener, s jehož pomocí výzkumníci zjistili, že se bílá moz-
ková hmota svou strukturou podobá tkanině. 

Foto: Martinos Center for Biomedical Imaging at MGH, Boston / University of California, Los Angeles

Od mozku k chování
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► Plnou elektřinou vpřed!
Ve spolupráci s loďařstvím Fjellstrand přadstavila společnost Siemens prototyp čistě 
elektrického trajektu, který bude od roku 2015 křižovat nejdelší norský fjord nesoucí ná-
zev Sognefjord. Osmdesát metrů dlouhá loď s kapacitou 120 aut a 360 pasažérů je konci-
pována jako katamarán se dvěma hliníkovými trupy, které snižují odpor vody a současně 
výrazně redukují hmotnost trajektu. O pohon lodi se starají dva elektromotory o celko-
vém výkonu 800 kW, kterým dodávají energii desetitunové lithioiontové baterie. Ty jsou 
konstruovány pro extrémně rychlé nabíjení, které lze zrealizovat za pouhých 10 minut 
při zastávce trajektu v přístavu. Dnešní technologie umožňují nasazení elektrických tra-
jektů na trasách, které lze zdolat do 30 minut. Vezmeme-li v potaz fakt, že jen samotný 
stávající trajekt na cestě z Laviku do Oppedalu (což je necelých 6 km) spotřebuje za jediný 
rok neuvěřitelný milion litrů nafty a vypustí do ovzduší 570 tun CO2, budeme asi elektric-
ké trajekty na vodách vídat stále častěji. 

► Virtuální  
    elektrárna
Siemens uvedl do chodu dvě virtu-
ální elektrárny – systémy, které by 
v budoucnu mohly být jedním ze 
základních stavebních prvků tzv. 
chytrých sítí (Smart Grids). Samot-
ný princip virtuální elektrárny je 
v podstatě velmi prostý. Pomocí 
speciálních informačních a komu-
nikačních technologií jsou jednot-
livé fyzické elektrárny propojeny 
do jednoho výkonného počítače, 
přes který jsou ovládány. Celý sys-
tém pracuje s velkým množstvím 
dat a zajistí jak vyšší efektivitu čin-
nosti samotných elektráren, tak 
například optimalizaci obchodo-
vání s vyrobenou elektřinou.

► Internet na kolech  
    zvyšuje bezpečnost

Na dálničním úseku o délce 45 km na ji-
hu Vídně demonstrovali vývojáři společ-
nosti Siemens, jak bude vypadat doprava 
budoucnosti. Systém 150 senzorů a kamer 
zde neustále sleduje dění na vozovce i vý-
voj počasí a řidičům dává aktuální infor-
mace o dopravní situaci. Cílem vývojářů je 
vytvořit tzv. „internet na kolech“ – systém, 
který by umožnil komunikaci nejen mezi 
vozem a stávajícími či novými dopravními 
systémy, ale i mezi jednotlivými účastníky 
provozu navzájem. Vozidla by tak napří-
klad mohla varovat ostatní řidiče v případě 
nehody, uzavření vozovky či je pouze upo-
zornit na červenou. Kromě vyšší bezpeč-
nosti má systém přinést i zefektivnění do-
pravy – a to jak z hlediska úspory času, tak 
snížení spotřeby paliva.

► Šetrné plasty
Vědci společnosti Siemens vyvinuli eko-
logickou náhradu za jeden z nejpoužíva-
nějších plastů – akrylonitril-butadien-
-styren (ABS). Jako většina plastů, je i ABS 
vyroben z ropy a vyrábí se z něj například 
nábytek, kufry, součástky do automobi-
lů či kostičky stavebnice Lego. Ekologic-
kou variantu tohoto plastu – kopolymer 
polyhydroxybutyrátu (PHB) a polypropy-
lenkarbonátu (PPC) – tvoří z více než 70 % 
obnovitelné materiály. Například jednou 
z hlavních složek pro výrobu PPC je oxid 
uhličitý, jenž představuje 43 % hmotnos-
ti tohoto plastu. CO2 pro jeho výrobu se 
získává separací z emisí továren a elekt-
ráren. Výsledný kopolymer se vyznačuje 
vysokou mírou biologické odbouratelnos-
ti a jeho mechanické vlastnosti jsou téměř 
identické jako u klasického ABS.

► Průmyslový  
    stetoskop
V lékařské diagnostice se inspi-
rovali konstruktéři společnosti 
Siemens a představili přístroj 
pro monitorování průmyslo-
vých strojů, který pracuje na 
principu velkého stetoskopu. 
Přístroj s familiérním jménem 
STEVE (Siemens Tremor EVa-
luation Equipment) je vyba-
ven speciálními senzory, které 
snímají vibrace daného stroje 
s frekvencí měření téměř mi-
lionkrát za vteřinu. Přístroj se 
navíc dokáže naučit, jak různé 
stroje zní při běžném provo-
zu, a může tak být použit pro 
monitorování prakticky všech 
strojů, které při svém chodu 
vibrují.
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► Magnetická 
    analýza krve
Jednou z nejzákeřnějších vlastností ná-
dorů je jejich schopnost metastázovat. 
Rakovinné buňky se uvolňují a krví ne-
bo lymfatickými cestami se šíří dál po 
těle a vytváří metastázy. Jejich včasná 
detekce může jak zamezit dalšímu ší-
ření nemoci, tak ověřit účinnost léčby. 
Vědci společnosti Siemens proto vyvi-
nuli nový způsob jejich detekce – krev-
ní magnetickou průtokovou cytometrii. 
Tato metoda dokáže detekovat magne-
ticky označené rakovinné buňky z dá-
le neupravené krve. Principem meto-
dy je technologie používaná například 
i v pevných počítačových discích.



► V Maďarsku budou vyrábět  
    skládací skútr

Od příštího roku si budeme moci koupit skládací elektrický  
skútr Moveo, který za dvě minuty složíte do kompaktního tvaru 
a za držadlo pohodlně přenesete tam, kam potřebujete. Nemu-
síte ho tak nechávat venku před budovou. Schovají se i všechny 
jeho znečištěné části, takže se neušpiníte. Skládací elektrosk-
útr nedávno představila maďarská nezisková organizace Antro 
Group. Dosahuje hmotnosti 25 kilogramů a jezdí rychlostí 45 ki-
lometrů za hodinu. Baterie mu dovolí ujet až 35 kilometrů, při-
čemž na plné nabití stačí jen hodina. Vývoj skládacího elektro-
skútru začal v roce 2008. V současnosti je na cestě prototyp, pro 
který tvůrci hledají obchodní partnery a pomoc při financování 
komerčního rozšíření. V případě dostatečných financí by podle 
ředitele společnosti Moveo Tamáse Slezáka bylo možné příští 
rok vyrobit patnáct tisíc strojů. Horší scénář počítá s produkcí 
čtyř tisíc skútrů. V prvním případě by se Moveo mohlo prodávat 
za 3 100 dolarů, ve druhém za 4 600 dolarů.

Ž
ivot je obrovská náhoda. Ne-
vyzpytatelná. Člověk jednoho 
dne spatří světlo světa, žije, 
zemře. A třeba po sobě zane-

chá nepřehlédnutelné dědictví, z něhož 
pak nadlouho čerpají příští generace… 
Při ohlédnutí za dějinami firmy Sie-
mens a curriculem vitae jejího zakla-
datele musí tato myšlenka v hlavě pro-
blesknout chtě nechtě… Jeden jediný 
šťastný okamžik zrození ve vícečlenné 
rodině zemědělce (měl devět sourozen-
ců) – a jednou budou všude uvádět:

„Siemens AG je globálním elektro-
technickým koncernem a synonymem 
pro špičkové technologie, inovace, kva-
litu, spolehlivost. Je největším posky-
tovatelem technologií šetrných k život-
nímu prostředí. V současné době patří 
Siemens mezi největší zaměstnavate-
le v ČR.“

Ernst Werner von Siemens (později 
s tímto šlechtickým titulem), který za-
ložil svou dnes slavnou firmu, se naro-
dil 13. prosince 1816. (V Lenthe neda-
leko Hannoveru.) Musel to být docela 
normální zimní den, jakých je bezpo-
čet. I lidé té doby žili v očekávání věci 
příštích a jejich osud byl stejně nevyzpyta-
telný jako náš dnešní.

Jaká to byla vlastně doba, co hýbalo svě-
tem v čase, kdy sudičky stály u kolébek prá-
vě narozených?

Byl to rok (MDCCCXVI), který podle gre-
goriánského kalendáře započal pondělím. 
Označován je také za rok bez slunce. Výbuch 
sopky Tambora na severu indonéského os-
trova Sumbawa 10. dubna 1815 totiž v roce 
1816 způsobil malou jadernou zimu a nedo-
statek potravin. Je považován za největší so-
pečnou erupci v moderních dějinách. 

V tomto roce například zemřel proslu-
lý český herec, básník a dramatik Václav 

Thám. Začínají počátky paroplavby u nás, 
které se datují právě rokem 1816, kdy kon-
struktér Josef Božek prováděl pokusy 
s parním člunem na slepém rameni Vltavy 
v pražské Stromovce. Svět se také pozvol-
na vzpamatovává z Napoleonovy nadvlády. 
18. června 1815 v bitvě u Waterloo dohasla 
hvězda kdysi mocného vládce kontinentál-
ní Evropy.

Jaké další události a okolnosti později Sie- 
mense ovlivnily, že se vydal svou cestou?

Ve svých autobiografických vzpomín-
kách „Můj život“ v roce 1889 (tehdy už 76le-
tý) Siemens napsal: „Otec byl chytrý a vy-
soce vzdělaný muž. Navštěvoval učenou 

školu v Ilfeldu v Harzu a pak univerzitu 
v Göttingenu, aby se důkladně připravil 
k zemědělskému povolání, které si zvolil.“  
Právě on po čtvrt století (když Werne-
rovi bylo 24 let, otec zemřel) intelektu-
álně významně ovlivňoval jeho počá-
teční postoje.

Werner měl 9 sourozenců, a tak si 
rodiče nemohli dovolit dopřát mu uni-
verzitní vzdělání. Rozhodl se proto pro 
vojenskou kariéru. Začal studovat na 
vojenském institutu, který mu v mate-
matice, chemii a fyzice poskytl vzdělání 
na srovnatelné úrovni jako univerzita. 
V roce 1838 ukončil studium s hodnos-
tí poručíka a začal pracovat v dělostře-
lecké továrně. Kupodivu, právě toto 
nasměrování stálo u zrodu jeho poz-
dějších vynálezů. Více než vojenská 
problematika totiž mladého Siemen-
se zaujala věda, a zejména elektrické 
jevy. 

„Ony tři roky, které jsem strávil na 
berlínské dělostřelecké a inženýrské ško-
le, počítám mezi nejšťastnější léta ve 
své životě,“ uvádí později. A snad ješ-
tě jedna zajímavost z té doby. Na jeho 
fotografiích nás obvykle zaujme buj-

ná kštice. S úsměvem Werner popisuje, 
jak nadřízené tehdy tato okolnost přivá-
děla téměř k zoufalství. „Měl jsem neoby-
čejně kadeřavé světlehnědé vlasy, které se 
ani v nejmenším nechtěly podrobit vojen-
skému pravidlu. Proto se mnou podnikali 
všemožné pokusy, aby se tato nevojenská 
vada alespoň trochu zastřela. Zdálo se, že 
se k tomu nejlépe hodí sedlina magdebur-
ského piva Bräuhahn, tehdy velmi oblíbené-
ho. Avšak po nějaké době vlasy revoltovaly 
znovu – k největšímu zděšení právě o pře-
hlídkách..“

/Pokračování životopisu W. von Siemense příště/

Den, od něhož
se vše začalo odvíjet
Říká se, že sudičky nadělují člověku jeho budoucnost podle řady kritérií, z nichž 
důležitou roli hraje nadání, výchova a vzdělání, které jeho další cestu nasměrují. 
U mladého Wernera v mlýnku osudu semlely nejspíš všechny tyto ingredience 
vrchovatě.  

Werner von Siemens: zrození úspěchu (1)
► DARPA
    chystá nové
    helikoletadlo

Výzkumný ústav ame-
rické armády DARPA 
plánuje investovat 150 
milionů dolarů do vý-
voje hybridu mezi le-
tadlem a helikoptérou. 
Helikoletadlo se má 
kolmo vznášet, ale při-
tom dosahovat rychlos-
ti jako letadlo. Ame-
rická armáda už jeden 
hybrid mezi helikop-
térou a letadlem pou-
žívá. Bell Boeing V-22 
Osprey však od začát-
ku provázejí kontrover-
ze, především pokud 
se jedná o množství fa-
tálních nehod a výšku 
nákladů, které se od ro-
ku 1981, kdy začal jeho 
vývoj, vyšplhali na 50 
miliard dolarů. DAR-

PA chce navrhnout od základů nový model, který ponese ná-
zev X-Plane. Na jeho vývoji chce spolupracovat se soukromým 
sektorem, takže nový stroj by měl najít i nevojenské využití. 
Hlavními výhodami hybridu je rychlost letu a přistávání – má 
být dvakrát rychlejší než dnešní helikoptéry, které běžně létají 
rychlostí 220 až 250 kilometrů za hodinu. Výhodou je i nos-
nost – užitečný náklad má dosahovat čtyřiceti procent hmot-
nosti stroje.

► Na orbitě létá první satelit
    řízený smartphonem

Indie úpně nedávno vypustila na oběžnou 
dráhu okolo Země sedm družic – dvě kanad-
ské, dvě rakouské a po jedné z Dánska, Fran-
cie a Velké Británie. Na chodu britského sate-
litu se podílí inteligentní telefon, konkrétně 
model Google Nexus One. Za vývojem 3,5kilo-
gramového nanosatelitu Strand-1 je univer-
zita v anglickém Surrey. Jedním z jeho hlav-
ních úkolů je zapojit veřejnost do kosmického 
programu. Na palubě je celý telefon, nejen je-
ho základní deska. Mobilní zařízení je připo-
jeno k jednomu z panelů tak, aby bylo možné 
využívat vestavěný fotoaparát. V telefonu je 
nainstalováno několik vědeckých aplikací na 
sběr dat, ale nechybí ani zábavný software. 
Díky němu mohou lidé do kosmu vysílat svoje   
hlasy a ověřit si tak hypotézu, že „ve vesmí-
ru křik nebude slyšet“. Telefon totiž na orbitě 
záznam přehraje a mikrofony se zvuk pokusí 
zachytit. Pro veřejnost budou také dostupné 
záběry, které obstará mobil.

AUTOR: MILaN BaUMaN
FOTO: SIEMENS
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V
ydechla: „To je nádhera!“. Stojí-
me uvnitř jedné ze skleněných 
observatoří vzdálené nějakých 
třicet pět a půl tisíce kilometrů 

nad Zemí. Zeměkoule odsud vypadá jako 
jasná modrobílá kulička o velikosti teni-
sového míčku, částečně zahalená mraky. 

„Co se ale děje? Proč jsi mě sem vlast-
ně zavolala? Předpokládám, že ne jenom 
kvůli výhledu,“ ptá se Marisa. Marisa je 
moje dávná přítelkyně, se kterou se znám 
již od dětství. Vyrůstaly jsme spolu a poz-
ději i studovaly vysokou školu. Pak se na 
čas naše cesty rozešly. Znovu jsme se po-
tkaly až tady, na projektu vesmírného vý-
tahu. Píše se rok 2060 a tento gigantický 
komplex laboratoří, kanceláří, ubytova-
cích zařízení a dokovacích systémů pro 
budoucí mise vypravované do sluneční 
soustavy je téměř před dokončením.

„Před několika dny se stalo ně-
co velmi zvláštního,“ začínám 
vyprávět. „Vypadá to tak, 
že několik z našich ANSů, 
však víš, o čem mluvím. 
O našich „mravencích“, 
které tu používáme ke 
všem kontrolním a údrž-
bářským pracím... Že něko-
lik z nich napadlo jiného a ,se-
žrali ho‘ʻ.“

„Sežrali?“ diví se Marisa. „Jak mů-
že nějaký stroj sežrat jiný stroj? Pokud 
vím, zkratka ANS pochází z anglických 
slov Autonomous Networked Systems. Ne-
jsou tedy ničím víc než zesíťovanými ky-
bersystémy!“

„Máš pravdu, ale máme už i důkaz. Pár 
vteřin videozáznamu, na kterém je vidět, 
jak se malý roj ANSů přibližuje k osamělé 
oběti, která vykonává rutinní prohlídku po-
vrchu a hledá případné mikrotrhliny,“ vy-
světluji. „Pak se najednou videopřenos z očí 
oběti vypne, jako by oslepla. V tom stej-
ném okamžiku ale oběť zmizí i ze zázna-
mu útočníků. Vypadá to, jako by ji úmyslně 
vymazali, aby zahladili stopy. Nepodařilo 
se jim to ale úplně. Identifikační kódy zabu-
dované do každé součástky ‚těla‘ oběti jsme 
objevili v tělech útočníků. A představ si, že 

tato skupinka nyní funguje mnohem efek-
tivněji než kterýkoliv jiný ANS.“

„To je neuvěřitelné!“ vykřikla Marisa. 
„Co jsi myslela tím, že teď fungují efek-
tivněji?“

„Podívej se sama,“ ukazuji Marise rukou 
na skupinku šesti ANSů, kteří pracují pří-
mo před námi, kousek od skleněné stěny, 
která nás od nich odděluje. „Většina na-
šich ANSů pracuje individuálně nebo ma-
ximálně v páru,“ vysvětluji „a těchto šest 
se ještě nedávno chovalo stejně. Podívej se 
ale na ně teď! Jsou dokonale sehraní! Když 
se podíváme podrobně na jejich výstupy, 
vidíme, že pracují zcela synchronně. Ko-
lektivně analyzují povrch modulu, každý 
s pomocí jiné techniky, jako by se stali je-
diným multisenzorem. To ale není všech-
no,“ pokračuji. „Když se podíváš na jejich 
RFID podpisy, uvidíš tam anomálie, napří-

klad čipy, které se původně nachá-
zely v oběti. Každý vyrobený díl 

ale nakonec má svoji vlastní IP 
adresu. Tito ANSové se tedy 
museli sami upgradovat!“

„Pane jo,“ ulevila si Mari-
sa. „Něco takového jsem ješ-
tě nikdy neviděla. Je pravda, 

že se v současnosti intenziv-
ně pracuje na projektu zamě-

řeném na výzkum pravděpodob-
nosti výskytu tzv. spontánního vzniku 

nových modelů chování u těchto chyt-
rých zesíťovaných zařízení. Zatím to však 
není víc než pár teorií na papíře a tady to 
vidíme ve skutečnosti. A nejen to. Vidí-
me tu v reálu vznik kolektivní inteligen-
ce – to, co je samotným základem inter-
netu věcí!“

„Ty si tedy myslíš, že to, co se tu děje, je 
normální a přirozený vývoj věcí a že se te-
dy není čeho obávat?“ ptám se. „Ale, pro-
sím tě, čeho bychom se měli bát? Jsou to 
jen stroje. Pokud tě však ti mravenci příliš 
znervózňují, tak jednoduše stiskni cent-
rální reset a budeš mít klid,“ usmívá se.

„Mariso, to je právě to, proč jsem tě sem 
zavolala a chtěla s tebou mluvit o samotě. 
Já už jsem reset dávno stiskla. Nic se ne-
stalo… Co je asi napadne příště?“ 

Co je napadne 
příště?

AUTOR: arTHUr F. PEaSE, aNdrEa CEjNarOVá
FOTO: SIEMENS
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P
o zveřejnění této zprávy se ozvala 
řada lidí s nechápavým dotazem: 
K čemu to vlastně má být, když 
je nás na celé zeměkouli „pou-

hých“ sedm miliard a v současnosti reál-
ně využíváme kolem 4,3 miliardy adres? 
Pro lepší představu: těch adres je k dispo-
zici tolik, že by každý z nás, co žijeme na 
Zemi, mohl dostat každou vteřinu svého 

života miliardu adres. To jsou čísla nato-
lik závratná, až se nám z nich doslova točí 
hlava.

Celé nám to ale ihned začne dávat smy-
sl, jakmile si uvědomíme, že tyto adresy 
nejsou primárně určeny pro lidi, ale pro 
věci. Podle odhadů společnosti Cisco Sys-
tems bude do roku 2020 připojeno k inter-
netu kolem 50 miliard zařízení, z nichž 

miliardy budou zabudovány do předmě-
tů každodenního užívání – od oblečení po 
mobilní telefony a součástky aut.

Nové světy
V současnosti již téměř každé technické 
zařízení (auto, vlak, robot, pouliční osvět-
lení, ...) obsahuje digitální hardware, pří-
slušný software a je připojeno ke globální 

síti. V nedávné době se objevila i řada úplně no-
vých a originálních zařízení a aplikací, jako jsou 
tablety, e-booky, různé simulační a asistenční 
systémy apod. Digitální cestou se realizují ban-
kovní transakce, prostorová navigace (Google 
Maps) nebo virtuální navrhování i výroba. Ně-
kdo tomu říká digitální revoluce. Pro většinu 
z nás už to je však běžná realita.

K hitům dnešní doby patří rovněž cloudy.  
Data i celé aplikace se už neukládají na lokální 
pevné disky, ale na obláčky, jak se tomuto pro-
středí u nás poeticky říká. V praxi to znamená, 
že vše je fyzicky umístěno na serverech na in-
ternetu a s pomocí webového prohlí-
žeče nebo klienta dané aplikace 
je vše přístupné bez omezení 
odkudkoliv. Když se k to-
mu ještě přidá individu-
ální vyhledávání dat, 
sociální sítě a spole-
čenská média, jako 
jsou blogy, Face-
book nebo Wikipe-
die, a ještě třeba 
webem podporo-
vaný servis, máme 
tady kybernetický 
prostor. Nové věci si 
tedy vytvořily vlast-
ní nový svět, který se 
pomalu stává i světem 
naším. Na to, zda v něm 
chceme žít, se nás ale bohužel 
nikdo ptát nebude.  

darwin by měl radost
To, co zde máme možnost s údivem sledovat, je 
nová forma evoluce. Chytré zabudované systé-
my, například elektronická navigace v autech, 
se vyvinuly do chytrých systémů, které spolu 

vzájemně spolupracují. Tím to však nekončí. 
Z těchto chytrých spolupracujících systémů se 
postupným vývojem stávají systémy systémů. 
Můžeme zmínit například satelitní dopravní na-
vigační systém, který komunikuje s navigačním 
systémem letadla i se všemi letištními systémy. 
Pokud tyto systémy systémů pozdvihneme z je-
jich fyzické roviny do kybernetického prostoru, 
stanou se z nich kyberfyzické systémy. 

Zní to děsivě, ale ve skutečnosti nejde o nic víc 
než o systémy, které komunikují přes rozhra-
ní jak s uživateli, tak s okolním fyzickým svě-
tem, ale současně i s kybernetickým prostorem. 

Krásným a hlavním příkladem této nezá-
živné teorie jsou chytré sítě (Smart 

Grids), o kterých jsme podrob-
ně psali v našem časopi-

se v průběhu roku 2011 
a o kterých ještě bude-

me hovořit na dalších 
stránkách.

Fyzické věci 
proniknou na 
internet

 „Jak se změní svět, až 
se internet věcí sta-

ne realitou?“ Taková je 
první otázka, kterou do-

stal profesor Elgar Fleish, 
ředitel Ústavu technologické-

ho managementu při univerzi-
tě v St. Gallenu (viz rozhovor na str. 

18). „Poněvadž internet věcí spojuje fyzický 
svět s internetem, zažijeme explozi počtu za-
řízení, která budou mít svoji vlastní webovou 
stránku a aplikace.“ Podle něj bude doslova kaž-
dý předmět, od hraček po léky, schopen on-line 
informovat o svém aktuálním stavu. 

Internet věcí
V červnu loňského roku učinilo vedení Internet Society zásadní krok, který pravděpo-
dobně zcela změní náš život. Oficiálně vydalo nový standard internetových protokolů 
(IP) s označením IPv6. díky němu je v současnosti k dispozici více než 340 sextilionů 
(3,4 . 1038) adres. Tedy více než dost pro nás pro všechny, a nejen to. I pro všechno.

Nárůst internetových připojení
do roku 2020  

Počet lidí na zeměkouli (v miliardách)

Počet zařízení připojených k internetu (v miliardách)

Počet zařízení připojených k internetu na osobu

Zdroj:
Cisco IBSG,
duben 2011

2003 2005 2010 2015 2020

0,08

Počet zařízení 
připojených 
k internetu 

převýšil počet
lidí

6,3

0,5

1,84

6,8

12,5

3,47

7,2

25

6,58

7,6

50

AUTOR: arTHUr F. PEaSE, aNdrEa CEjNarOVá
FOTO: SIEMENS, BIGSTOCK
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Internet  
budoucnosti

Informační síť (World Wide 
Web) pracuje se třemi  
základními nástroji:
► HTTP protokolem, který 
s pomocí prohlížeče poptává 
informace z webových serverů;
► dokumentovým popisným 
jazykem HTML, který specifiku-
je, jak je informace strukturo-
vaná a jak jsou spolu dokumen-
ty provázány (hyperlinky);
► unikátními adresami UrL 
(například pro webovou strán-
ku), které se používají v hyper-
linkách. 

Web 2.0: pevný obsah we-
bu nahradil prostor pro sdílení 
a společnou tvorbu obsahu. Má 
lépe organizovaný a roztříděný 
obsah a propracovanější hyper-
linkovou strukturu. 

Web 3.0, sémantický web: 
vize, která se stane skutečnos-
tí v blízké budoucnosti, umož-
ňující strojům, aby mohly sa-
my vyhledávat a zpracovávat 
webová data. relevantní zdroje 
informací budou strukturová-
ny sémanticky, tj. na základě 
klíčových slov spojených s kon-
textem. 

Budoucí internet (mobilní 
IP neboli IP mobilita): komu-
nikační protokol, který dovolí 
uživatelům mobilních zařízení 
pohybovat se mezi různými sí-
těmi a přitom si ponechat trva-
lou IP adresu. 

Cloud (virtualizace počíta-
čových zdrojů): data i progra-
my uložené na serverech na 
internetu budou (a již částeč-
ně jsou) přístupné odkudkoliv, 
například pomocí webového 
prohlížeče nebo klienta dané 
aplikace, a to nejen lidem, ale 
i strojům.

Internet dat, věcí a servisu 
(kyberfyzické systémy):  
internet a World Wide Web,  
čili nástroj, s jehož pomocí 
s internetem pracujeme,  
si začnou uvědomovat  
skutečný svět.



M
ožná se staneme svědky něče-
ho skutečně převratného. Za-
žijeme čtvrtou průmyslovou 
revoluci. Tu úplně první způ-

sobilo zapojení strojů do výroby, dalším 
převratným momentem byl nástup maso-
vé výroby poháněné elektrickou energií, 
v celkem nedávné době došlo k elektronic-
ké automatizaci výrobních procesů. To, co 
nás pravděpodobně čeká teď, je scénář, ve 
kterém už výrobní závody nebudou potře-
bovat žádné centralizované řízení. Výroba 
se decentralizuje.

V tomto novém světě budou spolu polo-
tovary a stroje vzájemně komunikovat, aby 
samy společně optimalizovaly výrobní pro-
ces. Každý polotovar bude mít zabudovaný 
malý systém, něco jako miniaturní interne-
tový server s bezdrátovým rozhraním, kte-
rý slouží jako jeho digitální paměť. Tento 
vestavěný systém bude přesně vědět, co se 
má z daného polotovaru vyrobit, a sám „po-
žádá“ jednotlivé stroje, aby na něm proved-
ly požadované operace. Přitom stroje si bu-
dou současně hlídat svoje kapacity a podle 
nich tohoto „žadatele“ buďto přijmou, nebo 

odmítnou a pošlou jinam. Výroba se bude 
tedy řídit sama.

Samozřejmostí pak je, že každý stroj, 
součást i vyráběný díl si budou hlídat svůj 
stav a on-line o něm informovat. Stejně tak 
si budou pamatovat svoji historii a před-
vídat možné poruchy a samy si plánovat 
servisní zásahy.   

Klíčem ke všemu je software
 Software je nejen doslova všude, ale je 
současně také klíčem ke všem těmto pře-
vratným změnám. Dokud bude vytváření 
programů doménou člověka, o práci a ne-
zastupitelné místo v rámci tohoto systému 
nepřijdeme.

Zatímco dosud záleželo na kvalitě pro-
pracovanosti dílčích softwarových řešení, 
dnes už toto nestačí. Podstatná je integra-
ce, tedy spojování a začleňování těchto ře-
šení do sebe navzájem. 

Vhodným příkladem je end-to-end kon-
cept pro výrobce aut. Na začátku celého 
řetězce stojí software pro návrh, výpočet 
a simulaci produktu a vrcholem pak je ma-
nagement výrobních dat během životního 

cyklu (PLM). Tato horizontální integrace 
však stále představuje pouhý jeden „řez“ 
pyramidou celého procesu. 

Abychom se však dostali až na její vršek, 
musíme k horizontální integraci přidat in-
tegraci vertikální, to znamená spojit to ce-
lé s IT pro výrobu v reálném čase a napří-
klad portálem pro návrh výrobního závodu 
a automatizaci výroby. Implementací 
tohoto kompletního end-to-end řešení 
pak může výrobce aut snížit výrobní 
časy až na polovinu.

Rozdíl v těchto dvou přístupech je 
také ten, že tzv. horizontální IT nebo-
li horizontální integrace jednotlivých 
řešení přináší „pouze“ vyšší přida-
nou hodnotu, vertikální IT (vertikál-
ní integrace) s sebou přináší zce-
la nové rysy. Horizontální IT řešení 
vyvinuté pro jeden obor se dá použít 
i v jiných oborech. Vertikální IT mu-
sí být koncipováno přesně „na míru“ 
danému sektoru. 

Paralelně s vývojem produktu mo-
hou výrobci aut využít tento systém 
k návrhu nových závodů, optimaliza-
ci vlastní produktivity a k programování 
strojů ve virtuální realitě. Tím šetří nejen 
čas a peníze, ale předcházejí také chybám 
a omylům. Informace z výroby se navíc 
vracejí do vývoje, aby se mohly podílet na 
dalším vylepšení daného produktu. 

 
Služby budou pro všechny
Rodným bratrem „internetu věcí“ je „in-
ternet služeb“. V tomto případě se globální 
počítačová síť stává fórem softwarových 
modulů, které lze díky standardizovaným 
rozhraním snadno kombinovat. 

Budoucí internet služeb by měl nakonec 
usnadnit život nám všem. Odvážné vize 
jdou až tak daleko, že by jednou mohl exi-
stovat jediný on-line trh se službami pro 
všechny. Pokud by se vám například do-
ma porouchalo topení, nemuseli byste vů-
bec volat opraváře. Místo toho byste pou-
ze zadali poruchu do globální platformy. 
Systém by pak sám identifikoval problém 

a vyhodnotil závažnost situace na základě 
ročního období a aktuální předpovědi po-
časí. Poté by automaticky vyhledal vhodné-
ho opraváře a aktualizoval jeho pracovní 
kalendář. 

Nezbytným předpokladem, aby to takto 
mohlo fungovat, je standardizovaný popis 
služeb ve speciálním jazyku USDL (Unified 

Service Description Language), na je-
hož vývoji se podílel i Siemens.       

Skutečný a virtuální svět  
se potkaly na Marsu
Historicky převratnou událostí 
v krátké historii internetu věcí byl 
spojitý vývoj testování a výroby vě-
decké laboratoře na Marsu známé ja-
ko Curiosity. (Podrobně jsme o tomto 
projektu psali na podzim 2012.) Celé 
toto vozítko bylo vyrobeno s pomo-
cí softwarového řešení Siemens PLM 
a veškeré jednotlivé součásti, pod-
systémy a dokonce i celá smontova-
ná laboratoř byla virtuálně vyrobena 
tak přesně, že po sériích náročných 

testů a simulací byla k reálné výrobě pou-
žita přesně stejná data bez jakékoliv úpra-
vy. Jedná se o technologicky nejnáročnější 
projekt, jaký kdy NASA uskutečnila.

„To, co NASA dokázala udělat s tímto 
vozítkem na Marsu, byl posun v paradig-
matu, integrovaná databáze, integrova-
ný přístup od návrhu produktu k návrhu 
výroby – bezešvý přechod z virtuálního 
světa ke skutečné výrobě v jediné kon-
zistentní databázi,“ poznamenal k tomu 
prof. Siegfried Russwurm, generální ředi-
tel průmyslového sektoru koncernu  
Siemens. 

Prolnutí virtuálního a reálného světa se 
však neomezuje pouze na průmysl. Úz-
ce se také dotýká takových oborů, jako je 
ekonomie, nebo dokonce politika. Postiže-
ný, ať v dobrém či špatném smyslu, bude 
i náš osobní život. Jaké důsledky to přine-
se pro celou společnost, lze dnes jen těžko 
odhadovat. 

Nová forma internetu, 
tzv. internet věcí, může 
vyústit ve skutečnou 
průmyslovou revolu-
ci. To říkají stoupenci 
nové iniciativy, která 
vznikla v Německu 
pod názvem „Industrie 
4.0“, a dokonce se stala 
součástí hi-tech strate-
gie Německé federální 
vlády, se společností 
Siemens jako hlavním 
partnerem. 

Nová průmyslová revoluce

Dějiny průmyslových revolucí

AUTOR: CHrISTIaN BUCK, aNdrEa CEjNarOVá
FOTO: SIEMENS, BIGSTOCK
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1780  Průmyslová revoluce 1.0  
Vznikají první manufaktury, které  
nahrazují tradiční řemeslnou výrobu.

1947  Průmyslová revoluce 3.0 
General Motors zakládají první  
oddělení automatizace.

2020  Průmyslová revoluce 4.0 
Plně integrovaný průmysl je 
zproštěn centrálního řízení.

1850  Průmyslová revoluce 2.0  
Výrobní stroje začíná pohánět  
elektrický proud.

V srpnu 2012 přistálo na Marsu vozítko Curiosi-
ty a začalo prozkoumávat povrch této rudé pla-
nety. Tomu předcházela 36 týdnů trvající z 567 
milionů kilometrů dlouhá cesta nepředstavitelně 
chladným vesmírem rychlostí 76 000 km za ho-
dinu. Celá jednotka se skládala z přibližně 90 000 
součástí, z nichž některé měly povolenou výrob-
ní odchylku pouhých 100 mikrometrů, což odpo-
vídá tloušťce lidského vlasu.



K
 tomu, aby se běžné 
předměty mohly při-
pojit k internetu a in-
ternet věcí tak vůbec 

mohl vzniknout, je zapotře-
bí vhodný technický nástroj. 
Jako nejperspektivnější se 
v současnosti jeví osvědčené 
řešení RFID – radiofrekvenční 
identifikace. Každý předmět 
má v sobě implementovaný 
čip, který bezdrátově odesílá 
data do sítě. Systémy RFID lze 
použít všude:  od automatic-
kého značení, identifikace, re-
gistrace, skladování, monito-
rování až po samotnou dopra-
vu apod.

Nový pokrok, nový
byznys
Ačkoliv je technologie RFID 
známá již poměrně dlou-
hou dobu a nikde se o ní nijak 
zvlášť nehovořilo ve smyslu 
převratného objevu, dnes to 
začíná vypadat, že jde o ve-
lice slibný obchodní arti-
kl s obrovským komerčním 

potenciálem. Odhaduje se, že 
globální trh s RFID řešeními 
bude do roku 2016 meziročně 
narůstat o celých dvanáct pro-
cent. V reálných cenách by pak 
tento trh měl v roce 2016 do-
sáhnout objemu téměř devíti 
milionů dolarů (viz graf).

Předpokládá se, že v příštích 
letech bude k internetu při-
pojeno téměř každé zařízení. 
A tento trend se zřejmě nevy-
hne žádnému průmyslovému 
odvětví, ale ani žádné oblasti 
našeho života. 

S tím souvisí rovněž enorm-
ní nárůst objemu dat, která 
jsou generována chytrými za-
řízeními. Křivkou, která tento 
trend sleduje, je strmá expo-
nenciála. Jestli může růst až 
do nekonečna, nebo jestli zde 
existuje nějaká hranice, za 
kterou to dál již nepůjde, si 
zatím nikdo netroufne odha-
dovat. Stejně jako to, jaký do-
pad na lidstvo tohle „zamoře-
ní daty“ v konečném důsledku 
bude mít.

Vrcholem jsou  
chytré sítě
Tím, kdo sehraje nejvýznam-
nější roli v přenosu interne-
tu věcí k zákazníkům, budou 
pochopitelně chytré telefony 
se svými novými atraktivní-
mi aplikacemi. Spolu s chyt-
rými telefony budeme v bu-
doucnu například sdílet chyt-
ré bydlení. Do roku 2020 by 
mělo mít osmdesát procent 
obyvatel EU domácnosti vy-
bavené inteligentními měřiči 
spotřeby elektrické energie. 
Ty se pak budou samy starat 
o to, aby pračka prala v době 
nízké spotřeby proudu, kli-
matizace se zapínala optimál-
ně a nikde se zbytečně nesví-
tilo.

Elektrická síť, která by fun-
govala tímto způsobem, je už 
dokonce více než rok ve fázi 
testování. Jako vstupní data se 
v testech používají podmín-
ky, o kterých se předpokládá, 
že budou panovat v Německu 
v roce 2020.

Odtud už je pak jen malý krů-
ček ke globálním chytrým sí-
tím. Internet věcí budou sdílet 
také jednotliví producenti elek-
trické energie. Ti budou jeho 
prostřednictvím „hovořit“ jed-
nak sami mezi sebou, ale také 
se spotřebiteli. Tím by se mělo 
dosáhnout optimální rovnová-
hy mezi výrobou a spotřebou.
    
Balíky, které se doručí 
samy
Sestupme ale ze samého vrcho-
lu poznání i technologií, Smart 
Grids, zpět do bližší budouc-
nosti. Mezi obory, kde se in-
ternet věcí uplatní nejrychleji 
a nejmasověji, bezesporu patří 
doprava a logistika. Logistika 
se totiž již brzy změní na „à la 
internet“. 

V budoucnu si balíky samy 
najdou cestu skrz logistické sí-
tě a kudy, kdy a jak dál si budou 
„domlouvat“ s okolím. Urgentní 
zásilky si samy řeknou, že muse-
jí být dopraveny rychleji, ostatní 
ochotně počkají. Kromě správné 

trasy a vhodného načasování si 
zásilky budou také hlídat vlast-
ní obsah. Jestli je křehký, a mu-
sejí tudíž dát větší pozor, aby se 
nepoškodil. Nebo, pokud napří-
klad přepravují potraviny, bu-
dou dokonce sledovat okolní tep-
lotu a předpověď počasí.

Navíc se velmi pravděpodob-
ně již brzy veškeré IT procesy 
spojené s logistikou přesunou 
do cloudu. Čtečka RFID na-
příklad už nebude připojena 
k serveru daného skladu, ale 
k nějakému serveru umístěné-
mu v cloudu. Potřebné údaje 
o zboží tak budou k dispozici 
okamžitě a odkudkoliv.

Když promluví strom  
Odjakživa byl internet (globál-
ní datová síť) doménou výluč-
ně člověka. Nyní začínají dělat 
to samé stroje. Podle očekává-
ní bude do roku 2020 připojeno 
k internetu 50 miliard zaříze-
ní. Ale nejenom zařízení. Spo-
lečnost Ericsson připojila k in-
ternetu dokonce strom. 

To samé zopakoval v létě 
2011 Siemens ve společném 
projektu s německým vědec-
kým časopisem „Spektrum 
der Wissenschaft“. V botanické 
zahradě v Erlangenu vybavili 
speciálním měřicím zařízením 
150letý dub. Okolní podmínky 
zaznamenávají vestavěná čidla 

a kombinují je s údaji z meteo-
rologických stanic a webkamer. 

Strom odesílá svoje data přes 
Wi-Fi do počítače, který je vy-
hodnocuje a generuje zprávy 
o tom, jak se stromu v daném 
okamžiku daří. Zájemci se mo-
hou sami na tyto informace 
na internetu podívat. „Mluvící 

strom“ je aktivní na Facebooku 
a Twitteru, vlastní fotografie 
uveřejňuje i na Flickeru a videa 
na YouTube.    
    
Nový Babylon
Zatímco dosud mezi sebou 
hovořili pouze lidé (a pouze 
občas někdo se zvířaty), bu-
deme si muset zvyknout, že 
spolu začnou hovořit i věci. To, 
že „inteligentní“ věci komuni-
kují s námi a my s nimi, je už 
celkem běžná realita. To, že 
se budou věci „bavit“ mezi se-
bou a nás už k tomu ani nebu-
dou potřebovat, je ale přeci jen 
pro normálního člověka „sil-
ná káva“.

I když se nám zdá, že je nás 
na zeměkouli neúnosně moc, 
v kyberfyzickém světě a v sí-
tích internetu budoucnosti se 
rázem staneme menšinou. A to 
tak nepatrnou, že budeme mu-
set hodně nahlas křičet, aby-
chom se tam úplně neztratili. 
Jak dlouho ale ještě bude náš 
hlas silnější než hlas strojů? 

Když se balíky doručují 
samy a stromy hovoří
Řada běžných předmětů už dnes obsahuje mikropočítače, které řídí jejich funkce.  
Tyto vestavěné systémy se stále intenzivněji vzájemně propojují v novém dialogu  
vedeném v prostředí internetu věcí. 

AUTOR: CHrISTIaN BUCK, aNdrEa CEjNarOVá
FOTO: SIEMENS

Zboží, které přichází do logistického centra Siemens, je automaticky registrováno 

pomocí rFId čipů.

V botanické zahradě v Erlangenu je k vidění dub starý 150 let, který prostřed-

nictvím implementovaného mikropočítače odesílá informace o svém aktuál-

ním stavu na Twitter.

Prodej RFID
tagů podle 
hlavních
oblastí trhu
Globální podíl
na obratu 
v roce 2016

v procentech

Zdroj: Frost & Sullivan, 2011

24 Ostatní

23,1 Doprava

25,6 PrůmyslZdravotnictví 7,5

Maloobchod 15,1

Vzdělání 4,7
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Roboty prohlédno u a ovládnou svět

Zajímavé je přečíst si důvody, které vedly ke 
zrodu iniciativy „Industrie 4.0“. Těmi oficiálními je 
zachování pracovních míst v Německu a udržení 
konkurenceschopnosti Německa bez nutnosti  
přesouvat výrobu do levnějšího zahraničí.

AUTOR: aNdrEa CEjNarOVá
FOTO: SIEMENS, BIGSTOCK Z

ůstane-li výroba „doma“, spousta pracovních míst se jistě zachová. S postupují-
cím snižováním potřeby přímé účasti lidí na výrobě jich ale pochopitelně také 
mnoho zanikne. Jaká bude konečná bilance, si nikdo teď netroufne seriózně od-
hadovat. Nebo o tom možná záměrně nechce hovořit?

Internet věcí a přesun fyzických aktivit do kybernetického prostoru však s sebou při-
nese další vedlejší efekty, které zřejmě podstatně změní celou společnost napříč sociál-
ními i věkovými skupinami. Jiná bude muset být i ekonomika a politika. Jinak budeme 
v budoucnu například i trávit volný čas. Budeme možná žít ve světě, kde už budou lidé 
jen programovat stroje nebo se věnovat péči o druhé lidi, a to jen pár hodin denně. Vše 
ostatní obstarají stroje.     

Ať už to dopadne jakkoliv, jisté je, že žijeme v převratné době a že nás čeká mnoho 
změn, na které si budeme muset nejen zvyknout, ale také se na ně aktivně adaptovat. Nic 
jiného nám zřejmě nezbude. 

Automatizovaná ekonomika
Rozhovor s profesorem Williamem Brianem Arthurem (67), matematikem a eko-
nomem, který v současnosti působí jako hostující vědec v Laboratoři inteligentních sys-
témů ve Výzkumném centru v Palo Alto (PARC).

Zavedl jste pojem „druhá ekonomika“. Co tím míníte?
Většina lidí spojuje tzv. digitální revoluci se dvěma věcmi: počítači a vzestupnou úrovní jejich 
zasíťování. já si však myslím, že se tady děje něco mnohem komplexnějšího, konkrétně, že 
stroje uskutečňují stále více a více obchodních transakcí bez jakékoliv lidské podpory. jiný-
mi slovy, druhá digitální revoluce, v níž spolu servery „hovoří“ a provádějí různé transakce, se 
nyní promítá do oboru ekonomie, známého dosud, že se týká fyzických předmětů a služeb, 
které však poskytují lidé. V současnosti nikdo neví, jak velká je druhá ekonomika už v tomto 
okamžiku. Odhaduji, že již dosahuje téměř polovinu tradiční ekonomiky a plně ji dostihne do 
roku 2030.  

Jaký dopad bude mít to celé na budoucnost?     
Vezměte si například výrobu. Tady uvidíme roboty, jejichž senzory jim umožní rozpoznávat 
specifické situace a pružně na ně odpovídat. Tak říkajíc, nebudou už slepí. a to znamená, že 
se nebudou muset omezovat na předem pevně specifikované úkoly. To zvýší efektivitu výroby 
a umožní, aby výroba znova ve Spojených státech a v Evropě expandovala, což na oplátku za-
chová pracovní místa v regionech s vyššími platy.

Není ale také pravda, že zvyšující se úroveň autonomie strojů naopak povede ke ztrátě 
pracovních míst?
Pohybujeme se směrem k hospodářství, které bude produkovat více věcí, než si kdy kdo vůbec 
dokázal představit. Toto předpověděl už ekonom john Maynard Keynes před 80 lety. Říkal, že 
největším problémem bude distribuce tohoto zboží. V rámci druhé ekonomiky by to ovšem 
problém být neměl, protože budeme mít více času. Spoustu práce totiž za nás budou vykoná-
vat stroje. S touto situací se společnost bude muset vypořádat. jedním z řešení může být vy-
tváření nových pracovních pozic, například v oblasti sociálních služeb – pro dobro společnosti 
jako celku. Možná také budeme mít kratší pracovní den a delší dovolenou, což by mělo umož-
nit práci, která ještě zbude, lépe rozdělit mezi lidi.

Bude tento nový svět lepší než ten, ve kterém žijeme dnes? 
je zde nepochybně velká šance, že bude, poněvadž by se mohlo například kvalitní vzdělání 
rozšířit na podstatnou část obyvatelstva a čestněji rozdělovat práce. Nicméně, pokud bude-
me pouze nečinně přihlížet tomuto vývoji bez toho, že bychom pro to cokoliv udělali, mů-
žeme se dočkat zvýšení sociálního napětí. V tomto ohledu se můžeme hodně poučit z pro-
blémů spojených s průmyslovou revolucí, jak je ve svých románech popsal Charles dickens. 
Společnost nakonec tyto problémy vyřešila a já optimisticky věřím, že se nám to povede 
znova.

Christian Buck      

Nervový systém
zasíťovaných
inteligentních věcí 

INTERNET
VĚCÍ

Chytrá
planeta

Životní
prostředí

Chytrá
města

Zasíťované
komunity

Chytrá
energie
Elektrické

sítě

Chytrá
doprava

Vlaky, hybridní
a el. automobily

Chytré
budovy

Inteligentní
budovy

Chytrý
průmysl
Průmyslové

prostředí

Chytré
bydlení

Zábava
a volný čas

Chytré
zdravotnictví

Systém
zdravotní péče

JIŽ BRZY POZDĚJI

18 | 19
I N O V a C E

t é m a  č í s l a

Internet se prolne s fyzickým světem
Rozhovor s profesorem Elgarem Fleischem (44), ředitelem Ústavu technologického 
managementu při Univerzitě v St. Gallenu, který se věnuje studiu možné infrastruktury 
pro internet věcí.

Jak bude vypadat svět, až se internet věcí IV stane skutečností? 
IV bude značit třetí vlnu inovací – ty první dvě představovaly Ethernet a internet. V jaké aplika-
ce ale vyústí, je extrémně těžké předpovídat. Umíme předpovídat technologie, ale ne úspěš-
nost aplikací. To byl i případ internetu. doslova nikoho nenapadlo, že vznikne něco takového, 
jako jsou například sociální sítě. 

Nicméně, jsem si jist, že IV pomůže, aby svět vypadal zase přirozeněji. Zmizí počítače a po-
čítačová inteligence si najde cestu k předmětům. Chytrý telefon se stane počítačem budouc-
nosti. Poněvadž IV propojí fyzický svět s internetem, bude zde existovat obrovské množství 
zařízení s vlastními webovými stránkami a aplikacemi. V zásadě se každý předmět stane sou-
částí internetu.

Jaký užitek to celé přinese?    
Budeme schopni vše přesně měřit, poněvadž budeme pořád vědět, kde se dané produkty 
a součástky nacházejí v konkrétním čase a v jakém jsou stavu. To nám umožní mnohem přes-
něji s věcmi nakládat. Pacienti vždy dostanou ten správný lék, farmáři budou v každém oka-
mžiku vědět, co která z jejich pěti tisíc krav právě potřebuje, a budovy budou klimatizovat po-
koje podle aktuálního počasí a aktuální hodiny. Všichni budeme těžit z větší jednoduchosti, 
pohodlí, přesnosti, zábavy a bezpečnosti.
Budou tady ale také stinné stránky. Staneme se totiž závislejšími na technice. Budeme také 
muset být opatrnější ohledně soukromí, poněvadž si musíme být jisti, že každému jednotlivci 
zůstane právo na soukromé vlastnění dat a svobodné rozhodování, jak s nimi naloží.   

Takže tady vidíte riziko, že by se naše údaje mohly dostat na veřejnost?
je pravda, že se hranice mezi „soukromým“ a „pracovním“ bude výrazně rozostřovat. Náš svět 
byl ale odjakživa provázen napětím. Trendy nikdy nekráčejí čistě jedním směrem. Pokud jeden 
trend začne převažovat, okamžitě vznikne jeho protipól. jinými slovy, lidi si najdou způsob, 
jak se ochránit, my však stále musíme byt schopni zajistit, že budeme mít pořád svobodu vol-
by. Zdali bude nakládání se svobodou bude snadné, nebo ne, je už jiná otázka.   

Může IV ještě více prohloubit propast mezi bohatými a chudými?
Technika byla vždy používána jako nástroj moci. Není pochyb, že se diktatury pokusí nastolit 
nové trendy, které by umocnily jejich sílu. Na druhou stranu demokracie z toho mohou také 
výrazně profitovat, poněvadž technologie umožní jejich obyvatelům účastnit se dění ve spo-
lečnosti. jsem přesvědčen, že mobilní komunikační technologie v budoucnu umožní mnohem 
více lidem přístup na internet. Věřím také, že IV bude mít obecně demokratizující účinek a že 
z něj může profitovat čím dál víc prosperujících vrstev společnosti.      

Susanne Gold



I
 když Evropu s Asií spojují dva mosty 
přes Bospor a množství trajektů, pra-
videlní cestující mezi oběma konti-
nenty musejí počítat i s tříhodinovou 

cestou jedním směrem. Istanbul, kde na 
jednom čtverečním kilometru žije sedm 
tisíc obyvatel, je nejhustěji osídleným 
městem Turecka a zároveň městem s nej-
rušnější dopravou. 

O tunelu pod mořskou úžinou spojují-
cím oba kontinenty snili osmanští sultáni 
už v roce 1860. Technologií na uskutečně-
ní tohoto plánu však disponujeme až dnes. 
Pod Bosporem dokonce vzniká dvojice 

podmořských cest – pro kolejová vozidla 
a automobily.

Tunel pro rychlodráhu
Železniční tunel Marmaray začne provoz 
už koncem října tohoto roku. Pod vodou 
měří 1,4 kilometru. Tato část je už hotová, 
momentálně se budují přípojné komunika-
ce s celkovou délkou 12,2 km. 

O dopravu mezi oběma stranami 
Istanbulu se postará 440 vozů městské 
rychlodráhy, většinou tuzemské výro-
by, které budou v tunelu jezdit ve dvou- 
až desetiminutových intervalech. Cesta 

mezi stanicemi Gebze na evropské stra-
ně a Halkili v Asii potrvá asi čtyři mi-
nuty.

Pro městskou dopravu to bude zname-
nat velké odlehčení. Už v prvním roce pro-
vozu tunelu Marmaray se očekává nárůst 
cestujících v prostředcích veřejné dopravy 
o 3,6 procent. V porovnání s rokem 1997 
to bude zvýšení takřka o třetinu. V sou-
časnosti se budují také tři nové podzemní 
stanice a modernizují takřka čtyři desítky 
existujících. Také nadzemní trasy na lince 
rychlodráhy, které měří přibližně 63 km, 
procházejí novou rekonstrukcí.  

auta pod mořem
Projekt druhého tunelu pod Bosporským 
průlivem se začal v únoru 2011 a dokončen 
bude 2015. Tunel s názvem Avrasya je ur-
čený pro automobilisty s lehkými vozidly 
– pro nákladní auta a autobusy zůstane za-
vřený, stejně tak pro motorky, kola a pěší. 

Výstavba je rozdělena do tří etap. První 
počítá s rozšířením 5,4km úseku pobřež-
ní dálnice na evropské části z Kazliçeşme 
do Cankurtaranu z dosavadních šesti na 
osm pruhů. Potom bude následovat samot-
ná stavba dvouposchoďového podmořské-
ho tunelu s průměrem 13,7 m. Část pod 
úžinou bude měřit 5,4 km a cesta povede 
v hloubce až 27 m. Ražba se začne ultramo-
derními tunelovými vrtacími stroji, které 

zvládnou osm až deset metrů za den. Třetí 
etapa bude ve znamení nové stavby silnič-
ního připojení na asijské straně a přebu-
dování spojnice na rychlostní cestu D 100 
s osmi jízdnými pruhy. 

Světový unikát
Trasa z historického poloostrova v evrop-
ské časti Istanbulu do asijské čtvrti Anato- 
lian trvá nyní kolem sta minut. Tunel ji 
zkrátí na patnáct. Předpokládá se, že ho 
denně využije devadesát tisíc vozidel.  

Vrtací soupravy musejí prorazit mořské 
usazeniny a geologické vrstvy s různým 
tlakovým odporem. Projekt je proto pova-
žován za unikátní technologický výkon. 
Podle stavebních expertů se mu složitostí 

a komplexností vyrovnají pouze čtyři tune-
ly spojující Manhattan se zbytkem New Yor-
ku, tunel SMART v hlavním městě Malajsie 
Kuala Lumpur a Duplex A86 v Paříži. 

Avrasya se staví v rámci veřejně-soukro-
mého partnerství a podle aktuálních pře-
počtů dosáhne investice 900 milionů eur. 
Odevzdání veřejnému sektoru se plánuje 
po 26 letech provozu. O návratnosti investi-
ce nikdo nepochybuje. Tarif za jedno vozi-
dlo bude v přepočtu okolo čtyř eur za ces-
tu jedním směrem. Iniciátoři nepochybují 
o rentabilitě, ale ani o dopravně-technic-
kém významu tunelů pod Bosporem. Vidí 
v nich doteď chybějící článek v renesan-
ci nejstarší obchodní cesty na zeměkouli, 
slavné Hedvábné stezky.  

Tunely mezi Evropou a asií v Istanbulu přinesou  
renesanci jedné z nejstarších obchodních cest na Zemi.

Hedvábná 
stezka znovu ožije

AUTOR: SIEMENS ITS MaGaZINE
FOTO: HITECH
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Jak na dopravní boom 
budoucnosti

AUTOR: jOSEF VaLIŠKa
FOTO: SIEMENS

Všechno propojit: jediné řídicí centrum propojuje veškeré 
poskytovatele služeb a koordinuje všechny operacena celém 
letišti. 

Vize o aplikaci supermobility: cestující zadá  
do aplikace libovolný cíl nasvětě a systém navrhne 
různé trasy. Ty se pak dále mohou měnit podle  
aktuálních podmínek.  

L
etecká doprava je na 
vzestupu a osobní spo-
je rostou o pět až šest 
procent ročně. Roste 

i mobilita osob a zboží na sil-
nicích, kolejích a oceánských 
cestách. Mezinárodní fórum 
pro dopravu odhaduje, že glo-
bální přeprava cestujících ve 
všech kategoriích dopravy me-
zi lety 2000 a 2050 ztrojnáso-
bí nebo dokonce zečtyřnásobí 
svůj objem a že přeprava zbo-
ží poroste ve stejném období 
znásobena o faktor 2,5 až 3,5. 

Tento obrovský nárůst do-
pravy nejvíce pociťují velká 
města, která jsou příjemci, ale 
i oběťmi tohoto vývoje. Vzhle-
dem k tomu, že se v nich vy-
tváří zhruba osmdesát procent 
světové ekonomické produkce, 
jsou centry sítí globální mo-
bility pro lidi i zboží. Města si 
tuto skutečnost uvědomují. 
V průzkumu, který provedla 

společnost Siemens před ně-
kolika lety, více než 500 sta-
rostů a urbanistických exper-
tů na celém světě definovalo 
dopravní infrastrukturu jako 
nejdůležitější faktor. Znamená 
to však, že se silniční a želez-
niční sítě musí neustále rozši-
řovat? Odborníci, kteří se zú-
častnili průzkumu, především 
chtějí, aby se lépe využívala 
stávající infrastruktura.

Intermodální doprava 
zítřka
Na tento přístup se zaměřily 
i scénáře budoucnosti v soutěži 
divize Mobility a logistiky spo-
lečnosti Siemens „Budoucnost 
hubů“. Vítězný projekt „Inter-
modální pasažérská informační 
platforma“ je zaměřen na propo-
jení informací o všech druzích 
dopravy v rámci města, v rámci 
jednoho softwarového řešení. 
To by mělo umožnit nabídnout 

aplikaci použitelnou nejen pro 
naplánování trasy „od domu 
k domu“, ale která by dokáza-
la i v reálném čase kontrolovat 
všechny alternativní trasy a do-
poručit nejlepší.

Siemens představil prototyp 
takového systému koncem roku 
2011 na 6. národním IT summi-
tu v Mnichově na příkladu „in-
termodálně“ cestujícího podni-
katele, který „obejde“ dopravní 
zácpy pomocí smartphonu a in-
ternetu. Během cesty se přesu-
ne ze svého auta do vlaku, pak 
na e-skútr a nakonec dosáhne 
cíle pěšky.

Druhou cenu získal projekt 
„nákladní intermodální dopra-
vy“. V   průměru trvá vyložení 
nákladního vlaku s kontejnery 
až 12 hodin. Po odpojení elek-
trické lokomotivy musí vozy 
následně na trati bez elektric-
ké trakce tlačit dieselová lo-
komotiva na překladiště, kde 

portálový jeřáb přesune kontej-
nery na kamiony. Podle vyná-
lezců ze Siemensu může pře-
kládka probíhat pod trakčním 
vedením s využitím jedno-
duššího a lehčího vykládacího 
můstku a kontejnery se mohou 
pohybovat na souběžné dráze 
podobné běžícímu pásu. Celý 
nákladní vlak může být vylo-
žen za méně než dvě hodiny. 
Pomocí podobné technologie by 
mohly být překládány i kontej-
nery v přístavech z lodí přímo 
na vagony. Klíčovou roli v ná-
kladní dopravě budoucnosti 
mají inteligentní obaly, které 
logistickému IT systému auto-
maticky poskytnou informace 
o svých destinacích a dodacích 
termínech. 

jedno řídicí středisko  
pro všechny 
V Německu byl loni dokon-
čen výzkumný projekt Total 
Airport Management Suite 
(TAMS). Jeho základní myš-
lenka je jednoduchá: všechno 
propojit.

Na letišti musí být klíčové 
faktory, jako je kapacita a počet 
vzletů a přistání apod., koordi-
novány s letovými plány a de-
sítkami příbuzných systémů, 
jako je tankování, překládka 
zavazadel, kontroly zatížení, 
odbavování, kontroly pasů, ka-
pacita bran, kde jsou letadla 
dokována, či catering. Dnes ty-
to úkoly obecně provádí nezá-
vislí poskytovatelé služeb, sice 
podle koordinovaného plánu, 
ale ze svého vlastního kontrol-
ního bodu.

V prostředí automatizované-
ho systému  TAMS jsou všichni 
poskytovatelé služeb spojeni 
v jednom řídicím centru, které 
koordinuje operace na celém 
letišti, IT systémy jednotlivých 
společností jsou vzájemně úz-
ce propojeny. TAMS může zvý-
šit počet odbavených letadel 
za hodinu asi o deset procent 
a má i pozitivní vliv na emise 
CO2, protože každý letoun vy-
razí do výchozí pozice až teh-
dy, pokud může během krátké 
doby odstartovat. 

rychle k cíli  
a optimální cestou
Z pohledu cestujícího je dů-
ležité nejen přistát na čas, ale 
i rychle dosáhnout konečného 
cíle. V mnoha městech je však 
průměrná rychlost taxi ve špič-
ce méně než 20 km/h a zjis-
tit nejen nejrychlejší trasu, 
ale i tu s nejmenším dopadem 
na životní prostředí znamená 
vzít v úvahu desítky paramet-
rů, včetně údajů o emisích pro 
různé druhy dopravy a délku 
front v dopravních zácpách. 
Řešení záleží na přesnosti 
dat, která jsou zaregistrována 
a zpracovávána systémy pro ří-
zení provozu, jako jsou ty, kte-
ré Siemens zavedl ve více než  
1 000 městech. 

Jeden z nejmodernějších byl 
instalován v roce 2005 v Ber-
líně. Provoz na celém území 
města je monitorován pomo-
cí videokamer a téměř 2 000 
senzorů, z nichž většina je 
zabudována přímo do vozov-
ky. Přes 1 700 semaforů a 300 

mostových podvěsných tabu-
lí může být ovládáno automa-
ticky v závislosti na provozu 
a denní době. 

Intuitivní rozhodování 
Ještě vyspělejší řešení předsta-
vuje tzv. kognitivní softwarový 
systém, který sám vytváří mo-
del dopravních procesů města, 
a pak rozhoduje. Nezakládá své 
posouzení o dopravní situa- 
ci na jednotlivých senzorech 
a dění na jednotlivých ulicích, 
ale data ze senzorů vyhodnocu-
je a situaci „chápe“ jako celek. 
Může sledovat komplexní data 
paralelně a rozeznat odchylky 
od normálního vzorce přetí-
žení rychleji než člověk (který 
na to navíc musí být vyškolen), 
dokáže předvídat pravidelně se 
vyskytující přetížení, a dokonce 
i spolehlivě zjišťovat mimořád-
né případy, jako je zhoršení si-
tuace v důsledku nehody nebo 
krátkodobé stavební uzávěry.

Kognitivní systém se navíc 
dokáže učit a odborníci jsou 
přesvědčeni, že ve složitých si-
tuacích bude lepší než lidské 
subjekty v řídicím centru. Po-
kud kognitivní inteligence bu-
de jednoho dne sloužit ke ko-
ordinaci všech druhů dopravy 
a všech dopravních uzlů, může 
se vize o aplikaci supermobili-
ty stát realitou. Cestující za-
dá do aplikace libovolný cíl na 
světě a systém navrhne např. 
tři různé trasy, které zahrnují 
jakýkoliv druh dopravy. Pokud 
se v průběhu cesty změní pod-
mínky, návrhy v reálném čase 
upraví. 

Ve velkých městech se vytváří většina 
světové hospodářské produkce. 
ale i tyto metropole jsou životně 
závislé na bezchybném hladkém 
toku informací, jehož cílem je 
zajistit řádnou výměnu zboží v rámci 
dopravních systémů. a právě tady 
lze uplatnit automatizační techniku, 
která umožňuje efektivnější provoz 
infrastruktury. V budoucnu se tyto 
systémy dokážou samy učit ze 
zkušeností a holisticky optimalizovat 
provoz napříč regiony.
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fluoru je zaznamenán detekčním prs-
tencem a interpretován přístrojem v po-
době trojrozměrných dat. Jejich nevý-
hodou je nepříliš vysoká přesnost s roz-
lišením okolo pěti milimetrů.

 Magnetická rezonance (MR) naopak 
naprosto přesně zachycuje morfolo-
gii lidského těla. Na rozdíl od známější 
počítačové tomografie přitom pacienta 
nevystavuje ionizujícímu záření. Pra-
cuje – velmi stručně řečeno – se silným 
magnetickým polem, elektromagnetic-
kým zářením a odezvou atomů vodí-
ku obsažených v lidském těle. Přístroje 
pro magnetickou rezonanci pracují se 
supravodivými cívkami udržovanými 
v teplotě –269 ºC lázní tekutého helia, 
jsou citlivé na okolní prostředí, poměr-
ně nákladné a i pro technicky zdatné je-
dince představují tak trochu magii.

Obě metody zobrazování se dokonale 
doplňují a jejich kombinace je neoceni-
telná pro řadu klinických aplikací. Tra-
diční PET přístroje však nebyly schop-
né pracovat v silném magnetickém poli 
generovaném magnetickou rezonan-
cí. Problém vyřešily až nové kompakt-
ní detektory použité v devítitunovém 
Biographu mMR. Lékařům se do rukou 
prvně dostala skutečně precizní kombi-
nace obou pohledů.

Užitečný pomocník
U nového přístroje odborníci předpoklá-
dali široký dopad do klinické praxe i do 
výzkumu. Hovořili o uplatnění zejmé-
na v onkologii, neurologii a kardiologii. 
A čas jim dal za pravdu. Onkologům Bio-
graph mMR pomáhá při včasném od-
halování maligních nádorů a přesném 
určování jejich stadia. To je významné 
pro plánování léčby, výběr nejvhodnější 
terapie a následnou kontrolu léčby. Do-
posud nevídaně přesné spojení dat z MR 
a PET také významně vylepšilo možnosti 

vyhodnocování menších lézí. Velký 
přínos to má například při léčbě rako-
viny prostaty. Při pravidelných kontro-
lách onkologických pacientů zase nový 
přístroj výrazně snižuje celkovou radi-
ační dávku, které je pacient vystaven. 
Extrémně významné to je obzvláště 
v dětské onkologii.

Přesná kombinace informací o mor-
fologii a metabolismu přináší potenci-
ál hlubšího pochopení také v případě 
neurologických onemocnění. A další 
výrazný posun neurologové ještě oče-
kávají s příchodem potenciálních no-
vých kontrastních látek. Biograph 
mMR pomáhá při plánování léčby 
mozkových nádorů, při vyšetřování 
neurodegenerativních onemocnění, 
a dokonce i psychologických poruch. 
Nové možnosti zobrazování možná 
významně změní způsob, jakým při-
stupujeme k léčbě schizofrenie, de-
presí nebo závislosti na alkoholu.

jedno vyšetření
Plný medicínský potenciál nové tech-
nologie, jak to u přelomových vyná-
lezů bývá, zcela určitě odkryjeme až 
v budoucnu. Přesto je již dnes řada vý-
hod jednoho vyšetření oproti dvěma 
po sobě jdoucím nezávislým snímko-
váním jasná. Integrované vyšetření 
vylučuje vliv času a pohybu, výsled-
ný snímek skutečně precizně propo-
juje data získaná z obou subsystémů 
a lékaři poskytuje přesnější předsta-
vu o situaci a umožňuje personalizaci 
léčby. Pacient, již tak stresovaný svou 
nemocí a nemocničním prostředím, 
podstupuje pouze jedno vyšetření a je 
během léčby vystaven mnohonásob-
ně nižší radiační dávce.  A celý proces 
je díky tomu také mnohem levnější, 
což je zvlášť v dnešní době nezane-
dbatelný benefit. 

B
ude to znít jako rouhání, ale mo-
derní medicína dokáže téměř 
zázraky. Zlaté ruce lékařů pod-
pořené výdobytky intenzivního 

výzkumu a vývoje si dokážou poradit se 
situacemi, které by ještě před několika 
málo lety byly neřešitelné. Jedno se ale ne-
mění. Medicína stále bojuje s časem. Ne-
týká se to jen úrazů a akutních stavů. Čas 
často rozhoduje také u dlouhotrvajících 
onemocnění. I v případě zhoubných nádo-
rů nebo onemocnění kardiovaskulárního 
systému včasná a přesná diagnóza výraz-
ně zvyšuje šance pacientů na zotavení, 

usnadňuje léčbu a ulehčuje cestu, kterou 
musí pacient projít.

Diagnózu a plánování léčby lékařům 
usnadňují kromě laboratorních analýz (in 
vitro) také diagnostické zobrazovací meto-
dy (in vivo). Některé z nich poskytují infor-
maci o morfologii tkání, jiné o jejich meta-
bolismu. Proč ten nás zajímá? Lokálně zvý-
šený metabolismus pomůže odhalit nádor 
dávno předtím, než se projeví na morfologii 
tkáně. Abnormálně snížený metabolismus 
naopak může ukazovat na špatné prokr-
vování tkáně a varovat tak například před 
hrozícím infarktem. Spojení pozitronové 

emisní tomografie (PET) a magnetické re-
zonance (MR) umí oboje. 

dva pohledy
PET je metoda zobrazující tkáně na zákla-
dě jejich rozdílného metabolismu. Pacien-
tovi se před vyšetřením vpraví do krevní-
ho oběhu glukóza modifikovaná radioak-
tivním izotopem fluoru. Buňky využívající 
glukózu k výrobě energie si označenou lát-
ku stáhnou z krevního oběhu a tím se sa-
my označkují. „Hladové“ (např. nádorové) 
buňky absorbují více kontrastní látky než 
ty skromnější. Následný rozpad izotopu 

Léčit včas AUTOR: PaVEL ZáLESKý
FOTO: SIEMENS

Siemens Biograph mMr, první celotělový systém kombinující pozitronovou emisní 
tomografii a magnetickou rezonanci, způsobil při svém představení před třemi lety 
malou senzaci. Od jeho výstupů, poskytujících přesnou informaci současně o mor-
fologii i metabolismu tkání v lidském těle, si odborná veřejnost mnoho slibovala. 
dnes se zdá, že naděje nebyly plané.
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Metabolismus
a morfologie

v jednom
Lokálně zvýšený metabolismus, který 

ukázala technika PET (zářící místa  
na snímcích), může znamenat přítom-

nost nádoru. Kde přesně se tento  
útvar nalézá a jak vypadá, lékaři  
ihned „vidí“ díky implemento-

vané Mr. 



AUTOR: aNdrEa CEjNarOVá
FOTO: VLadIMÍr WEISS

I
 když nejsme okolním světem pova-
žováni za sýrařskou velmoc jako na-
příklad Nizozemsko nebo Švýcarsko, 
výroba sýrů má v našich zemích po-

dobně dlouhou historii. V Jihočeském kra-
ji se datuje až do roku 1838, kdy byla na 
schwarzenberském dvoře poblíž Českých 
Budějovic založena první sýrárna.  Na tuto 
tradici bezprostředně navazuje společnost 
Madeta, výhradně česká značka, která se 

kromě výroby sýrů věnuje i výrobě másla, 
pomazánkového másla, jogurtů a celé řady 
dalších mléčných výrobků.  

My jsme navštívili jeden ze závodů 
Madety v Plané nad Lužnicí, kde firma síd-
lí od roku 1968. V roce 1995 zde proběhla 
rozsáhlá modernizace, která průběžně po-
kračuje až do současnosti. V dnešní době je 
Madeta Planá největším výrobcem tvrdých 
a polotvrdých sýrů v České republice. 

Bílé sýry
          s tradicí

Pasterované mléko: Zásobníky pasterovaného mléka jsou umístěny venku,  
na vnější straně budovy pod střechou, odběrové kohouty pro laboratorní rozbory 
vedou dovnitř. Uvnitř se mléko trvale promíchává, aby nedošlo k oddělení tukové 
fáze (vyvstávání smetany). 

Úprava syrového mléka: Z mléka, které přijde od dodavatelů, se nejdříve 
odstředí smetana, aby se zbavilo tuku. Ten se pak podle požadavků konkrétní 
výroby zpátky dodává. Každý druh sýra totiž potřebuje jinou kvalitu mléka. 
Takto předupravené mléko pokračuje k tepelnému zpracování.    

Srdcem celé sýrárny je pasterační stanice, v níž se syrové mléko tepelně 
zpracuje a upraví na požadovaný obsah tuku, který se mění podle druhu vyrá-
běného sýra. Odtud odchází k dalšímu zpracování na výrobu sýrů, které je buď 
plně automatizované, nebo tradiční ruční.

1
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Sbíhají se vám při pohledu 
na úvodní fotografii sliny? 
Určitě ano – a není divu. Kdo 
zná výrobky z Madety, ví, že 
nejen krásně vypadají, ale 
také skvěle chutnají. Po řadě 
kauz týkajících se prodeje 
nekvalitních potravinářských 
výrobků, kterými nás téměř 
denně zásobují média, jsme 
nedůvěřiví. Madeta nás ale 
o své poctivosti skutečně 
přesvědčila. 
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Čisticí stanice CIP: Veškeré strojní i potrubní zařízení musí být pochopitel-
ně udržováno v dokonalé čistotě. Zde využívaná čisticí stanice CIP je plně 
automatizovaná, což znamená, že si systém sám hlídá koncentraci i dávkování 
sanitačních prostředků.

Úprava tučnosti: Na správný obsah tuku se mléko upravuje v on-line 
režimu, tedy plně automaticky. 

Výroba bochánků: Předlisované bochníky sýra akawi se ručně zabalí do plache-
tek a vymačká se z nich přebytečná syrovátka, která se dále zpracovává. Zbytek 
syrovátky se pak odstraní v lisu. Syrovátka odsud odchází do odpadu. Poté se sýr 
opět vybalí z plachetky. Zůstává mu ale již trvale její krásný a jedinečný otisk. 

Solení: Bochánky vybalené z plachetek odcházejí na solení. Obsah těchto 
solných lázní však není jen tak ledajaký. Namíchání nasyceného roztoku  
o správném složení je hotovou alchymií. Zde sýr zůstává do druhého dne.

Balírna: Zákazníci si přejí dostávat sýr akawi v plechovkách – mají ho tedy mít. 
dokonce v krásných, s velbloudem. Bochánky se narovnají do plechovek  
až po okraj a zalijí se slaným roztokem bez syrovátky.

Expedice: Uzavřené plechovky se ještě zabalí do potištěného kartonu  
a uloží na palety, na nichž jsou pak expedovány k zákazníkovi.

Výrobníky: Nejdůležitější část celého výrobního procesu se odehrává v tzv. 
výrobnících. je to šest tanků, ve kterých se smíchávají podle daných receptur 
všechny ingredience. K nim neodmyslitelně patří zákys a syřidlo. Tomu, co zde 
vzniká, se říká sýrové zrno.

Vypouštění sýrového zrna: Ze zásobníků se sýrové zrno vypustí na předlisy. 
díky přídavku syřidel je koagulace sýrového zrna poměrně rychlá. Celková doba 
výroby na výrobníku je cca 100 minut.

Předlisy: Na předlisech se zrno jen lehce spojí. V případě speciální výroby, jako 
je výroba sýru akawi na fotografii, dále následuje ruční práce. To proto, že to 
tak žádají odběratelé z arabských zemí, kteří si potrpí na tradiční  
postupy. 

 Automatizovaná výroba: Tam, kde není striktně zadán požadavek na ruční 
výrobu, je celý proces plně automatizován. Implementována je zde i řada auto-
matizačních řídicích prvků Siemens.

Na fotografii vidíme kostky sýru Madeland. Zde se na předlisech spojila zrna do bloku 
o hmotnosti jedné tuny. Ten je následně rozkrájen a dolisován ve formách. Pak už vše 
pokračuje podle známých pravidel: dva dny v solných lázních a poté zabalit, nebo ještě 
zrát. doba zrání pak závisí na druhu sýra a může trvat o tři až osm týdnů déle.
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AUTOR: jOSEF jaNKŮ
FOTO: raMa VIa WIKIPEdIa, US aIr FOrCE, BIGSTOCK

K
dyby nebylo Vaucan-
sonovy kachny, ne-
bylo by proč být hrdý 
na Francii, řekl slav-

ný osvícenec Voltaire. Kachna, 
o které mluví, není slavný a za-
pomenutý kulinářský recept, 
ale významná událost v ději-
nách robotiky: stroj napodobu-
jící fyziologii zvířete. 

Vznikl v letech 1733 nebo 
1734 v dílně Jacquese Vaucan-
sona a proslul jako „vylučující 
kachna“. Měděný pták doká-
zal zobat zrní, aby po chvíli 
na druhém konci vyloučil ze-
lenavou hmotu připomínající 
ptačí trus. Stroj autora prosla-
vil a slušně mu vydělával na 
vstupném, protože automat se 
trefil do nálady doby. Hodně 
se debatovalo, zda jsou lidské 
tělesné pochody čistě mecha-
nické. 

Trousící kachna přinesla no-
vý argument. 

Geniální podvod.  
a nejen to
Argument to byl správný (tě-
lesné pochody lze napodobit), 
ale zároveň podvodný. Jak se 
ukázalo na začátku minulého 
století rozborem dochovaného 
stroje, kachna obsahovala dvě 
nádoby. Do jedné padalo zrní, 

z druhého vypadávala předem 
připravená směs. 

Vaucanson byl jistě geniál-
ní i přes tento podvod. Mimo 
jiné zdokonalil tkalcovský stav 
o „programovací vstup“. K na-
stavení stroje se používala dě-
rovaná páska, která vydržela 
v praxi déle než jeho podvod 
s trousícím ptákem, prakticky 
až do okamžiku největšího pře-
vratu v robotice: nástupu vý-
konné výpočetní elektroniky. 

Ta poskytla výkon a pružnost 
nutné k vytvoření skutečně vý-
konných robotů. V praxi začala 
kapitola nástupem počítačem 
řízených obráběcích a dalších 
strojů, u kterých se dalo napro-
gramováním měnit nastavení. 
Roboty přišly brzy poté a zamí-
řily znovu do továren. Pochopi-
telně, protože jednodušší pro-
středí (kromě laboratorního) 
než u běžícího pásu si asi nelze 
představit. 

Naši amatérští  
zabijáci…
Zde si stroje poprvé vyzkouše-
ly další „dovednost“: zabíjení. 
Dne 25. ledna v roce 1979 zahy-
nul v michiganské továrně spo-
lečnosti Ford pětadvacetiletý 
dělník Robert Williams. Téměř 
neuvěřitelnou shodou okolností 

se to stalo přesně na den 58 let 
poté, co měla pražskou premié-
ru Čapkova hra R.U.R. 

Williamse zasáhlo robotické 
rameno stroje, když si vyzve-
dával nutné součástky pro svou 
práci. Robot dělal totéž, ale ne-
byl vybaven senzory, které by 
mu prozradily, že v jeho pracov-
ním prostoru někdo je, ani vý-
stražným signálem (třeba zvu-
kovým nebo světelným), který 
by varoval zaměstnance. 

Rodina pozůstalého vysoudi-
la na zaměstnavateli 10 milionů 
dolarů odškodného (dnes by to 
odpovídalo 31,7 milionu dola-
rů) právě kvůli nedostatečným 
bezpečnostním opatřením. Ne-
hoda vedla ke zlepšení bezpeč-
nostních opatření a zdůraznila 
nutnost vývoje strojů, které by 
dokázaly spolupracovat s lidmi. 

Statistiky prozrazují, že ales-
poň to první se velmi dobře po-
vedlo, protože podobné nehody 
jsou velmi vzácnými událostmi 
(to druhé je zřejmě až otázkou 
budoucnosti). Ale občas se sta-
nou. Nejvážnější případ způso-
bil „zblázněný“ protiletadlový 
kanon. 

Takový systém dnes může 
(a v podstatě musí) fungovat 
v autonomním režimu. Jakmile 
získá od radaru či jiných senzo-
rů údaje o poloze cíle, vypočítá 
si potřebné údaje a zahájí pal-
bu. V říjnu 2007 ovšem patrně 
vinou softwarové chyby začal 
během cvičení střílet protile-
tadlový kanon firmy Oerlikon 
patřící jihoafrické armádě. Než 
vyprázdnil celý zásobník na 
250 nábojů ráže 35 milimetrů, 
zabil 9 lidí a dalších 14 zranil. 

... i profesionálové
Jihoafrický případ byl výjimeč-
ný, vojenské roboty ale dnes 
výjimkou nejsou. Největší efekt 
mají dnes na bojišti bezpilot-
ní letouny. Důvod je v podsta-
tě prostý: vzduch je přehledné 

prostředí, které umožňuje 
snadnou orientaci a spojení 
s lidskou obsluhou. Výhodou je 
i to, že úkoly letadel jsou jas-
ně dané (leť tam, udělej to, vrať 
se), a čas, který stráví na bojišti, 
je omezený. 
Dnešní bezpilotní letadla jsou 
složité stroje, které zvládnou 
celou řadu činností samy. Jejich 
přesné vlastnosti jsou sice taj-
né, ale dokážou udržovat polo-
hu a některé z nich zvládnou po 
ztrátě spojení i návrat na zá-
kladnu. 

Pokyn ke střelbě vydávají sa-
mozřejmě lidé. Pokud je známo, 
poprvé k jejich ostrému nasaze-
ní došlo v únoru 2002, kdy říze-
ná střela z paluby stroje Preda-
tor zasáhla shromáždění sku-
pinky představitelů al-Káidy. 
Jednalo se však o tajnou operaci. 

První „přiznané“ nasazení 
bezpilotního prostředku proti 
lidem se odehrálo v říjnu 2007. 
Americký letoun MQ-5 B/C Hun-
ter střelou „zneškodnil dva mu-
že podezřelé z pokládání podo-
mácku vyrobené výbušniny“, 
jak se uvádí v tiskovém prohlá-
šení americké armády. Ozbro-
jence spatřili nedaleko hlídku-
jící vojáci, kteří kontaktovali pi-
loty a ti navedli letoun k náletu. 

De facto šlo ale o odlože-
nou premiéru. Odpálení rakety 
z bezpilotního letounu vyzkou-
šela firma Ryan už během viet-
namské války. Stroje měly pro-
vádět nebezpečné nálety proti 
vietnamské protiletadlové obra-
ně. Válka ovšem skončila dřív, 
než byly pokusy dokončeny 
a stroje připraveny k nasazení. 

Situace už se však opakovat 
nebude. Bezpilotní stroje jsou 
dnes pevnou součástí vojen-
ských arzenálů. V roce 2012 
americké letectvo poprvé vycvi-
čilo více operátorů pro „létající 
roboty“ než pilotů skutečných 
letadel. Budoucnost je tedy evi-
dentně robotická. 

Dějiny  
robotiky: 
trus, dřina  
a úmrtí
Historie robotiky působí jako komedie  
a lehká zábava. V moderní době to však 
začíná být i mnohem vážnější žánr. 

2

3

1. automat „Písařka“ z 18. století vystavený v Mezinárodním středisku 
mechanických řemesel v Sainte-Croix ve Švýcarsku. 

2. do arzenálu amerických ozbrojených sil nedávno přibyla i nepilotovaná 
helikoptéra. 

3. robot Pet-Proto předvádí dovednosti, které by měli ovládat účastníci soutěže 
robotics Challenge, jež hledá roboty schopné pracovat autonomně v těžkých 
podmínkách třeba připomínajících ty v jaderné elektrárně ve Fukušimě. 
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V
 prosinci roku 2002 
se potkal bezpilotní 
letoun MQ-1 Preda-
tor hlídkující v bezle-

tové zóně nad Irákem s iráckou 
stíhačkou MiG-25. Souboj byl 
krátký, bezpilotní letoun vy-
střelil... a minul. Protivník ne. 

První souboj robotického 
a pilotovaného letounu skončil 
jasně a podle vojenských ana-
lytiků nebyl vůbec férový. Lid-
ský mozek měl převahu a ještě 
chvíli mít bude. 

Přesto roboty brzy nejspíše 
potkáme na místech, kde by-
chom je nečekali, a v podobách, 
jaké bychom do nich neřekli. 
A stále častěji bez lidského  
dozoru. 

Špinavá dřina
Bude to zejména na místech, 
kde se nechce pracovat lidem. 
Nemusí to být v kanalizačních 
rourách, ale třeba na polích. 
Mzda v zemědělství bývá pod-
průměrná, práce hodně, spole-
čenské ocenění nevalné. 

I když zemědělství není 
zrovna výdělečné, robotizaci se 
nevyhne. Prvním krokem jsou 
GPS vybavené „autopilotem“, 
které se dokážou přesně pohy-
bovat na rozsáhlých lánech. 
Člověk v podstatě jen dohlíží. 
Dokonce už existuje možnost, 
že řidič z kabiny jednoho stroje 
řídí dva. Druhý následuje a ko-
píruje úkony prvního. 

„Inteligence“ těchto robotic-
kých strojů by měla jen stou-
pat. Další generace, na trhu 
snad  už letos,  má například 
doručovat postřiky nebo plít. 
Stroje by měly poznat s téměř 
absolutní jistotou plevel od cí-
lové plodiny a zlikvidovat ho. 

Otázkou je jak. Vytvořit vý-
konnou a hlavně levnou me-
chanickou ruku je složité. Ně-
kteří výzkumníci tak zkoušejí 
stroje vybavené lasery, které 
plevel spálí. Firma Blue River 
Technology zase zvažovala, že 
by svůj vyvíjený robot Lettu-
ce Bot pro pletí polí hlávkových 
salátů (dostupný v USA možná 
už letos) vybavila tryskou s roz-
žhaveným rostlinným olejem 
či horkou vodní párou. Nako-
nec volila ekonomičtější řešení; 

robot bude nežádoucí rostliny 
ničit koncentrovanou dávkou 
hnojiva. 

rukama nepracujeme
Potíže robotických „plečů“ 
s manuální šikovností nejsou 
ojedinělé. Jemná a přesná robo-
tika je drahá, lidé zatím zvlád-
nou stejné úkoly „levou zadní“. 
Vezměte si třeba zdravotní sest-
ry. Jejich práce je sice mechanic-
ká, ale velmi různorodá: jednou 
zvedají těžkého pacienta, jindy 
lehce zavádějí jehlu do žíly. Je 
lepší si nepředstavovat, jak by 
podobná snaha dopadla v podá-
ní dnešních robotů. Ale to ne-
znamená, že roboty nemohou 
sestrám pomáhat. Třeba tak, že 
se jim doslova přilepí na tělo. 

Jde o systém označovaný ja-
ko exoskelet (tedy „vnější kost-
ra“). Konstrukce z pevných 
materiálů typu ocel a další sli-
tiny, uhlíková vlákna atp., je 

vybavena klouby, elektromo-
tory a prošpikována elektroni-
kou. Dává lidem schopnost nést 
nelidsky těžké náklady a při-
tom zachovává jejich jemné 
motorické dovednosti. 

Časem by mohly podobný 
oblek nosit například japonské 
zdravotní sestry, protože v té-
to zemi je vyvíjí hned několik 
skupin či firem. Podobné, ale 
více autonomní systémy slouží 
i paraplegikům, kterým umož-
ní alespoň na krátkou chví-
li v rámci rehabilitací návrat 
k přirozenému pohybu, byť 
ho z velké části vykonává stroj 
sám, protože lidé v končetinách 
nemají vůbec cit. To má neza-
nedbatelný efekt zdravotní, ale 
především psychický. 

Jak je ale obvyklé, ještě dří-
ve si ve velkém tuto technolo-
gii vyzkouší vojáci, a to hned 
v několika podobách. Někte-
ré modely vojákům uleví při 

pochodu o desítky kilogramů, 
jiné jim umožňují snadnou ma-
nipulaci se zásobami či dělo-
střeleckou a leteckou municí. 
První ostré bojové zkoušky by 
se mohly uskutečnit už letos.  

Hlavně měkce
Exoskelety mají zvyšovat lidské 
schopnosti, ale v poslední do-
bě se objevuje nový obor, kte-
rý má schopnosti živých tvorů 
kreativně napodobit. Jde o tzv. 
„měkkou robotiku“ (soft robo-
tics). 

Roboty tohoto typu mají při-
rozeně a snadno zvládat kon-
takt s lidmi, protože jsou mno-
hem „něžnější“. Od konstruk-
térů to vyžaduje nový způsob 
přemýšlení o konstrukci: ne-
tvoří mechanické stroje, ale ná-
podoby živých systémů. 

Obor může poskytnout neče-
kaně nápaditá a levná řešení. 
Nedávné experimenty napří-
klad ukázaly, že místo dra-
hých a složitých mechanických 
drapáků by mohl sloužit váček 
s kávovými zrny v kombinaci 
s jednoduchým „luxem“. Lehké, 
ale těžko uchopitelné předmě-
ty jimi robot zvedne snadno. 
V jiném pokusu vědci vytvo-
řili robotické gumové „chapa-
dlo“, které pak dokázalo něž-
ně uchopit (omotat) květinu. 
Správný tvar mu dalo jen vzdu-
chové čerpadlo. 

Měkká robotika je stále mla-
dá. Tvůrci, kteří by chtěli stejně 
jako Vaucanson se svou „vy-
lučující“  kachnou z 18. století 
napodobit život ve většině je-
ho projevů, by se i dnes muse-
li uchýlit k podvodu. Ale na jak 
dlouho? 

Množství nových nápadů, 
postupů a řešení v kombina-
ci s exponenciálně rostoucími 
možnostmi počítačů dnes zvy-
šuje míru tvořivosti až téměř 
„nad kritickou“ úroveň. Záro-
veň s tím evidentně roste po-
ptávka po robotech. Kombinace 
těchto dvou trendů bude s vel-
kou pravděpodobností velmi 
třaskavá, i když nikdo nemá 
jasnou představu, jak bude vy-
padat. Buďme jednoduše při-
praveni, nudit se rozhodně ne-
budeme. 

„Roboti” nás osvobodí.  
A osvobodí se od nás

Budoucnost robotiky 
bude možná dosti 
dramatická, ale 
nepochybně zajímavá 
a vzrušující. roboty 
budou chybět, ale 
i přebývat. Naučíme  
se s nimi žít?

robot Prospero firmy dorhout r&d je vývojový model určený pro autonomní 
pro práci na polích. Má být schopen skupinové spolupráce podle modelu 
společenského hmyzu.

AUTOR: jOSEF jaNKŮ
FOTO: darPa, daVId dOrHOUT, BIGSTOCK
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Ukázka měkké robotiky: stroj z plastu, který se pohybuje trochu podobně jako 
píďalka a mění svůj odstín podle odstínu okolí. je v podstatě bez pevných 
kovových součástí.



P
otřeba neustálého při-
způsobování produk-
ce elektřiny měnící 
se spotřebě není pro 

energetiky ničím novým. Po-
ptávka po elektřině výrazně 
kolísá v průběhu každého dne 
a bez adekvátních zásahů na 
straně nabídky by hrozil roz-
pad soustavy. 

Nové obnovitelné zdroje do 
celé rovnice přinesly jednu 
významnou novinku – jistou 
nevyzpytatelnost i na stra-
ně výroby. Způsobů řešení se 
nabízí hned několik a v praxi 
se patrně uplatní jejich kom-
binace.

Můžeme posílit schopnos-
ti sítě vyrovnávat se s výkyvy. 

Postavíme například nové pře-
čerpávací elektrárny a naučí-
me naše elektromobily, prač-
ky, myčky, boilery a další aku-
mulační spotřebiče naslouchat 
potřebám sítě (viz Visions 
podzim 2011, str. 12–15). Jed-
noduše řečeno – budeme více 
využívat a akumulovat ener-
gii v době převisu nabídky, 

abychom síti následně pomoh-
li v době nedostatku. 

Můžeme se také pokusit 
stabilizovat nestabilní zdro-
je. Na andaluských pláních 
nedaleko Sevilly stojí termo-
solární elektrárna, která je 
díky zásobníku roztavené soli 
schopna poskytovat stabilní 
výkon po celý den i noc. Hyb-
ridní termosolární elektrárny 
zase v případě nepřízně po-
časí zažehnou plynové hořá-
ky, aby udržely své turbíny 
v chodu.

Síla skupiny
Slibnou myšlenkou je ta-
ké využití výhod virtualiza-
ce. Ta spojuje nejen pomocí 
prostředků výpočetní a ko-
munikační techniky několik 
menších elektráren do jedné 

virtuální. Takové uspořádá-
ní výrazně usnadňuje správu. 
A nejen to. Virtuální elektrár-
na pro plánování svého cho-
du využívá velké množství dat 
– od provozních stavů dílčích 
zdrojů a jejich disponibility 
přes aktuální ceny elektřiny, 
energetickou poptávku až po 
předpověď počasí. 

Na základě těchto znalostí 
a vložené inteligence systém 
vytváří harmonogram, podle 
nějž elektrárny řídí. Dosahu-
je díky tomu tří velice podstat-
ných výsledků.

Zapojení do virtuální elek-
trárny zvyšuje efektivitu pro-
vozu jednotlivých zdrojů. 
Optimalizuje se nejen jejich 
administrace, ale především 
jejich nasazování. Systém je 
také schopen chytrou správou 
svěřených prostředků stabili-
zovat dodávku energie do roz-
vodné sítě. 

Není třeba budovat investič-
ně nákladnou zálohu či aku-
mulační kapacitu pro jednot-
livé dílčí elektrárny. Stejného 
výsledku se docílí předvída-
vým plánováním využití roz-
ličných zdrojů s jejich vlastní-

mi výhodami i slabšími strán-
kami. 

Stabilní dodávka celku je 
samozřejmě na energetických 
trzích výrazně lépe uplat-
nitelná než kolísavá kapaci-
ta jednotlivých začleněných 
prvků. Současně s tím dochá-
zí i k minimalizaci nákladů 
na výrobu elektřiny. Virtuální 

elektrárna vždy vybere jen ty 
zdroje, jejichž nasazení má 
v danou chvíli ekonomické či 
technické opodstatnění. Pří-
nos pro majitele i spotřebitele 
je jasný.

Virtuální, a přesto  
skutečná
Virtuální elektrárna přitom 
není žádné sci-fi, ale zcela re-
álně dostupná a používaná 
technologie. Jedna funguje 
například v okolí německého 
Mnichova. Spravuje šest koge-
neračních jednotek, jednu vě-
trnou a pět vodních elektráren. 
Celkový výkon činí 20 mega-
wattů. Zdá se vám to málo? 

Na území Německa se po-
stupně rozrůstá další pro-
jekt, který by měl do dvou 
let spravovat zdroje o mini-

málně desetinásobném cel-
kovém výkonu. Odborníci 
předpokládají, že se virtuální 
elektrárny postupně stanou 
standardem a nedílnou sou-
částí nejen tzv. chytrých sítí 
(Smart Grids).

Ve společnosti Siemens proto 
vývojáři pracují na klíčových as-
pektech budoucích virtuálních 

elektráren. Například na tzv. 
decentralizovaném komunikač-
ním rozhraní. 

Díky němu se budou moci po-
věření operátoři přihlásit do sys-
tému z libovolného počítače přes 
zabezpečené internetové proto-
koly. S nadsázkou řečeno, budou 
schopni ovládat desítky či stovky 
větrných turbín, geotermálních 
jednotek či solárních elektráren 
třeba ze své postele. Ono to vět-
šinou vlastně ani nebude třeba, 
protože virtuální elektrárna bu-
de spravovat podřízené jednotky 
plně automaticky. 

Do systému navíc budou po-
stupně přibývat i další zaříze-
ní, která mohou do sítě dodávat 
elektřinu nebo ji v případě po-
třeby spotřebovávat. 

Představit si můžete napří-
klad fotovoltaické panely na 

střechách domů nebo elektro-
mobily komunikující s rozvod-
nou sítí. Virtuální elektrárny 
pak nebudou jen nástrojem 
pro snazší správu elektrá-
ren a výhodnější obchodování 
s elektřinou, ale stanou se klí-
čovým článkem zabezpečují-
cím bezproblémový chod celé 
sítě.  

Virtuální
elektrárny
Získáváme energii z větru, slunce, země, 
vody, bioplynu či přílivu a odlivu nebo vln. 
do evropského energetického mixu stále 
výrazněji zapojujeme nové obnovitelné 
zdroje, ale ty nám přinášejí i řadu 
otázek. Tou nejpalčivější je dopad jejich 
nepředvídatelnosti výroby na stabilitu 
a kapacitu elektrorozvodné soustavy. 

AUTOR: PaVEL ZaLESKý
FOTO: SIEMENS
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Živlům neporučíme, proto se v energetice 
musíme připravit na jejich nestálost.

Největší přílivová elektrárna na světě v severoirském 
Strangfordském jezeře pracuje za přílivu i odlivu.

I Švýcarsko plánuje ukončit provoz jaderných elektráren.
Virtuální řešení usnadní přechod na obnovitelné zdroje.



R
odiče dnešních žáků 
a studentů mají často 
lepší sluch než jejich 
ratolesti. Poslech hla-

sité hudby a celkově vyšší akus-
tický smog, působící na sluch 
dětí prakticky od narození, 
zkrátka není pro uši to pravé.
Nejčastějším řešením problé-
mu s nedoslýchavostí jsou na-
slouchadla. Na první pohled 
jde o relativně jednoduché 
zařízení, které přijímá zvuky 
z okolí a zesílené je posílá dále 
do zvukovodu. 

Z tohoto základního koncep-
tu se vyvinula začátkem 20. sto- 
letí. Díky své velikosti (přibliž-
ně jako menší dámská kabel-
ka), sice nebyla příliš praktic-
ká, ukázala však, že elektro-
nické zesilování zvuku dokáže 
být pro nedoslýchavé velmi 
efektivní pomůckou. 

Poslech pro obě uši
Od té doby jsou naslouchát-
ka předmětem intenzivního 
vývoje, směřujícího k zaříze-
ním schopným zprostředkovat 
nedoslýchavým zvuk v kvali-
tě srovnatelné s běžným slu-
chem. Ač je tato meta stále 
hudbou budoucnosti, vývojá-
řům společnosti Siemens se 
k ní podařilo výrazně přiblížit 
uvedením naslouchadel schop-
ných reprodukovat stereofo-
nický zvuk. Jednoduše řeče-
no, pacienti mohou opět plno-
hodnotně slyšet oběma ušima, 
což zdraví lidé považují za 

naprostou samozřejmost.
Stereofonická naslouchadla 

vycházejí přímo z fyziologie 
lidského sluchu a umožňují 
vnímat zvuk výrazně přiroze-
nějším dojmem  než s běžný-
mi naslouchadly. Aby mozek 
dokázal určit směr, ze které-
ho zvuk přichází, analyzuje 
intenzitu signálu zachycené-
ho ušima a pozná, že jde např. 
o vrčení motoru přicházející 
z levé strany. Podle toho, jak se 
intenzita zvuku mění v čase, 
určí, zda se vozidlo přibližuje, 
či vzdaluje. 

Pro dosažení stejného troj-
rozměrného vjemu při použi-
tí naslouchadel musí být zvuk 
zesílen tak, aby mozku umož-
nil provést stejnou analýzu, ja-
ko u zdravého člověka. Blíží-li 
se tedy z levé strany auto, mu-
sí naslouchadla správně určit, 
že zvuk skutečně pochází zle-
va a následně poslat do levého 
ucha o něco intenzivnější zvu-
kový signál. Uživatel má tím 
pádem mnohem lepší přehled 
o tom, co se kolem něj děje, než 
kdyby měl běžná naslouchadla.

Bezdrátová  
komunikace 
Celý systém je ovšem z tech-
nického hlediska značně kom-
plikovaný a vyžaduje vzájem-
nou komunikaci mezi oběma 
naslouchadly. Ta je realizová-
na pomocí miniaturních bez-
drátových systémů, s jejichž 
pomocí jsou naslouchadla 

neustále ve vzájemném kon-
taktu. I přes velikost pouhých 
několika milimetrů však do-
kážou provést analýzu zvuku 
s frekvencí několika tisíc opa-
kování za vteřinu a navzájem 
si získaná data vyměňovat. 

Na základě těchto dat pak 
naslouchadla v reálném čase 
vyhodnocují umístění zdroje 
zvuku a upravují akustické sig-
nály vysílané do obou uší, čímž 
vytvářejí prostorový zvukový 
vjem. Data z analýzy nicméně 
nejsou využita pouze pro tvor-
bu stereofonického zvuku, ale 
slouží i k rychlé adaptaci na-
slouchadel na změněné akus-
tické podmínky či k automatic-
kému rozpoznání řeči. 

Díky této funkci může uživa-
tel lépe slyšet hlasy ostatních 
lidí i v prostředí se zvýšeným 
hlukem. Detekují-li naslou-
chadla v analyzovaném zvuku 
vzory typické pro řeč, dokážou 
určit, jakým směrem se mluv-
čí nachází a aktivují příslušný 
mikrofonní vzor. Pokud uživa-
tel např. vede rozhovor tvá-
ří v tvář, potlačí naslouchadla 
zvuky přicházející ze stran 
a zezadu apod.

Multimediální funkce
Tím ovšem možnosti moder-
ních naslouchadel nekončí. 
Zatímco dříve šlo o čistě zdra-
votní pomůcku, dnešní na-
slouchadla pacientům uleh-
čují a zpříjemňují život celou 
řadou doplňkových funkcí. 

Díky miniaturizaci elektroni-
ky se mohou pomocí technolo-
gie Bluetooth napojit například 
na mobilní telefon, počítač 
či v podstatě jakékoliv multi-
mediální zařízení. Sluchadla 
v tom případě nezesilují zvuk, 
ale přímo stereofonně repro-
dukují přijímané rádiové vlny. 

Hlasitost lze navíc ladit ovla-
dačem, aniž by docházelo k ze-
sílení nežádoucího okolního 
šumu, což se výrazně projevu-
je na výsledné kvalitě zvuku. 
Primární funkce nasloucha-
del ovšem zůstává zachována 
a uživatel je stále v kontaktu 
s okolím. Stejným způsobem 
může naslouchadlo sloužit 
i při telefonování. Hovory jsou 
do něj jednoduše přesměrová-
ny a mohou být vyřízeny bez 
přikládání telefonu k uchu, což 
opět zvyšuje kvalitu poslechu. 
Vybavenost naslouchadel nic-
méně nemá vliv na jejich ve-
likost. I přes množství použi-
tých technologií dosahují roz-
měrů, které umožňují jejich 
nošení přímo ve zvukovodu, 
bez jakýchkoliv viditelných 
vnějších částí.  

O významu vývoje těchto po-
můcek svědčí nejen statistiky 
z ordinací lékařů. V loňském 
roce získali vědci věnující se 
výzkumu a vývoji nasloucha-
del za svoji činnost cenu Ger-
man Future Prize. Jde o nejvý-
znamnější německé ocenění 
udělované v oblasti technologií 
a inovací.  

Stereo pro
nedoslýchavé

Problémy se sluchem trápí v České 
republice zhruba pět procent obyvatel-
stva. Zatímco dříve tento neduh sužoval 
spíše starší ročníky, dnes ordinace plní 
stále více nedoslýchavých mladých lidí. 

AUTOR: aNdrEaS BEUTHNEr, MarTIN ČEPa 
FOTO: SIEMENS

Základní funkcí naslouchadel je věrná reprodukce lidského hlasu.  
díky stereofonnímu zvuku však není uživatel ochuzen ani o zvuky  
okolního prostředí.

5 % 
obyvatel České republiky 

trpí nedoslýchavostí

1,5 cm
měří naslouchadla iMini 
– nejmenší naslouchadla 

společnosti Siemens

15 
minut

stačí k poškození sluchu 
při hluku 100 dB
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O
xid uhličitý se uvol-
ňuje při spalování 
všech fosilních paliv, 
tedy látek, na kterých 

je stále založena naše energeti-
ka a potažmo celá moderní civi-
lizace. Pokud však vědci dospě-
jí k názoru, že je ho ve vzduchu 
tolik, že by mohl způsobit váž-
né škody, co budeme dělat dál? 
Proto se už nyní na celém světě 
rozbíhá řada projektů, které 
mají za cíl zjistit, zda by se pro 
„nežádoucí“ plyn nenašlo něja-
ké dobré využití. 

Chyt mě, jestli  
to dokážeš
Prvním krokem je vůbec ho za-
chytit. Tento problém už ale 
technické řešení má. Například 
společnost Siemens před třemi 
lety předvedla slibnou technolo-
gii na pilotním zařízení v elek-
trárně Staudinger v Německu. 

V běžných provozních pod-
mínkách systém prokázal, že 
dokáže zachytit přes 90 pro-
cent oxidu uhličitého ze spalin 
oproti starším technologiím. 

Cenné také je, že z čisticí jed-
notky neunikaly látky, které se 
používají k zachycování CO2. 
To je díky tomu, že čisticí látka, 
vodou ředitelný solný roztok 
aminokyseliny, není těkavá, 
nemá tedy tendenci samovolně 
unikat ze systému. Další výho-
dou je, že i kdyby k úniku do-
šlo, látka není jedovatá. 

Podobné moderní technolo-
gie navíc dokážou zachytávat 
i další látky než jen oxid uhliči-
tý. Výhledově by mohly doká-
zat čistit spaliny také od látek 
vysloveně škodlivých, napří-
klad těžkých kovů. Víceúčelo-
vost je asi nutná, postup by byl 
jinak velmi drahý. 

a co dál? 
Když se podaří oxid uhličitý 
zachytit, co dál? První mož-
ností je pohřbít ho pod zem, 
aby se nedostal do ovzduší. 
Což je jistě možné, ale znovu 
velmi drahé. Výhodnější by by-
lo najít pro CO2 nějaké použití. 

Možná by stačilo „pohřbí-
vat“ ho chytře. Zachycený oxid 

uhličitý by se mohl pumpovat 
do země, aby tam sloužil ke 
zvýšení produkce stárnoucích 
ropných nalezišť. To ale není 
nový nápad. Pumpování nej-
různějších látek do stárnou-
cích ropných rezervoárů se po-
užívá zcela běžně. Zvýší se tím 
tlak v nalezišti a kapaliny z něj 
pak dál ochotně proudí potru-
bím vzhůru. 

Obvykle k tomu slouží voda, 
ale používá se i CO2, takže něja-
ké přímé zkušenosti z praxe už 
máme. Podle nedávného zveřej-
něného hrubého odhadu odbor-
níků ze známého Massachusett-
ského technologického ústavu 
(MIT) by využití veškerého CO2 
vypouštěného dnes do ovzdu-
ší americkými uhelnými elek-
trárnami mohlo vést ke zvýše-
ní produkce ropy v této zemi 
zhruba o polovinu. To však je 
a vždy bude pouze hypotetické 
číslo. I kdyby však došlo ke zvý-
šení jen o procenta, byl by to pro 
technologii velký úspěch. 

Můžeme namítnout, že tím 
vzniká do jisté míry absurdní 

začarovaný kruh: budeme za-
chytávat CO2, abychom moh-
li těžit více fosilních paliv, ze 
kterých se bude uvolňovat dal-
ší oxid uhličitý... Bez fosilních 
paliv se ale zatím neobejdeme 
a jejich těžbu bude nutné něja-
kým způsobem zajistit. Pokud 
to bude možné, tak i metodou, 
která alespoň zpomalí či oddálí 
vzestup množství CO2  v atmo-
sféře, nikdo ji jen tak nesme-
te ze stolu. Ale to nejprve musí 
metoda předvést, že dokáže být 
dostatečně levná. 

jako od života
Další možností je využít oxid 
uhličitý k tomu samému, k če-
mu ho využívají rostliny: k fo-
tosyntéze. Od elektráren či ji-
ných provozů by tedy směřoval 
přímo k zeleným rostlinám. 
Otázkou je, k jakým. 

Postupy běžných vyšších 
rostlin pěstovaných na po-
lích jsou z lidského hledis-
ka upřímně řečeno poněkud 
„demodé“. Více energie z do-
padajícího světelného záření 

dokážou využít drobné jed-
nobuněčné organismy, pře-
devším řasy, případně i sinice 
(a výhledově možná i další 
bakterie). 

Na to už dávno přišly firmy, 
které zkoušejí prorazit s nový-
mi postupy na výrobu biopaliv 
a s mikroorganismy nyní in-
tenzivně pracují.  

Technologie pěstování těch-
to „drobečků“ jsou různorodé: 
některé mikroorganismy se 
umísťují ve velkých, průhled-
ných nádobách, jinde se po-
koušejí o kultivaci v mělkých 
otevřených „rybnících“. Někte-
ré se dokonce pěstují v nádo-
bách bez přístupu světla, kde 
pracují díky neustálému přísu-
nu živin. 

Podle prohlášení firem 
podnikajících v oboru by po-
dobné provozy mohly vyu-
žívat až sedm procent ener-
gie dopadajícího slunečního 
záření a velkou část z ní pro-
měnit na palivo. To by moh-
la být několikanásobně (v op-
timálním případě zhruba 

dvacetinásobně) vyšší účin-
nost než u plantáží s cukrovou 
třtinou v Brazílii, které jsou 
zatím jednoznačně nejúčin-
nější výrobou biopaliv vůbec. 
Evropská řepka za ní zaostává 
nejméně o polovinu, spíše  
o dvě třetiny.

Zatím však probíhají pouze 
zkoušky v pilotních provozech 
a ekonomika tohoto procesu ne-
ní ověřena. Původně velmi slib-
ná výroba biopaliv tímto způ-
sobem se zdá být prostě příliš 
drahá. Místo ní se ovšem nabízí 
výroba nejrůznějších organic-
kých sloučenin pro chemické 
závody či kosmetické a zdra-
votnické použití. Výkupní cena 
těchto materiálů je přece jen 
vyšší než u benzínu. 

Pokud se obor uchytí a řasy 
a sinice se ukážou být zdatnými 
pracovníky, můžeme se dočkat 
i doby, kdy se CO2 stane žáda-
ným zbožím. Nebude to jistě zí-
tra a nejspíše ani za pět let, ale 
vyloučit to nelze. Přípravy proto 
zřejmě nejsou úplně předčasné, 
právě naopak. 

Co s oxidem 
uhličitým? 
Pokud bude...
jestli technici něco opravdu 
umí, tak řešit problémy. Není 
tedy divu, že ve chvíli, kdy se 
mluví o možném nebezpečí 
spojeném s nárůstem 
množství CO

2
 v ovzduší, jsou 

to právě inženýři z celého 
světa, kdo začal přemýšlet, 
co s ním. 

Oxid uhličitý zachycený při spalování by mohl sloužit k „povzbuzení“ těžby ropy  

či jiných uhlovodíků ve starších nalezištích.

Experimentální provoz na výrobu biopaliv v malém na univerzitě v arizoně. 

Původně byl určen k výzkumu biopaliv, ale reálnější se jeví využití řas při výrobě 

organických sloučenin pro chemický průmysl.

AUTOR: jOSEF jaNKŮ
FOTO: SIEMENS, BIGSTOCK



Patnáctý ročník Ceny 
Siemens se nesl ve znamení 
velkých a zásadních změn 
i rekordů. K dosavadním třem 
tradičním kategoriím přibyly 
dvě nové – Nejvýznamnější 
výsledek základního výzkumu 
a Nejvýznamnější výsledek vývoje, 
resp. inovace. Na finančních 
odměnách bylo rozdáno 
o plný milion korun více než 
v předchozích ročnících. je rovněž 
velmi potěšující, že byl do soutěže 
přihlášen rekordní počet 190 prací.

naši průmyslovou tradici, ale také ji dále 
rozvíjet díky kvalitnímu základnímu vý-
zkumu a z něho vycházejícím inovacím. 
To lze zajistit pouze tehdy, budeme-li tyto 
činnosti systematicky podporovat a zajis-
tíme-li jim odpovídající financování. Tím 
se v očích veřejnosti a nastupující genera-
ce zvýší zájem o technické vzdělání a dí-
ky možnosti kariérního a osobního rozvo-
je  také jeho celospolečenské uznání. A prá-
vě zde hrají klíčovou roli pedagogové, kteří 
na mladé lidi působí přímo a jejichž profes-
ní a lidské kvality jsou nesmírně důležité. 
I proto bylo pro mě osobně jedním z nejsil-
nějších emocionálních zážitků v Betlémské 
kapli setkání s jednadevadesátiletým pa-
nem profesorem Františkem Vélem, který 
byl oceněn v kategorii Nejlepší pedagogický 
pracovník.“ 

Nové dimenze soutěže
Mezi dlouholeté členy přípravného týmu 
Ceny Siemens patří také prorektor ČVUT 
pro vědu a výzkum Vojtěch Petráček. Člen 
dvou hodnoticích komisí Ceny Siemens 
hodnotí uplynulý ročník takto: „Minulý 
ročník soutěže přinesl významné změny. 
Zavedení nových kategorií Nejvýznamněj-
ší výsledek základního výzkumu, Nejvý-
znamnější výsledek aplikovaného výzku-
mu a Nejlepší pedagogický pracovník ka-
tapultovalo Ceny Siemens do zcela nových 
dimenzí. Díky tomu, že kvalita soutěže by-
la garantována na nejvyšší úrovni Akade-
mií věd ČR a univerzitami, byl proces hod-
nocení opravdu na výši a ve všech nových 
kategoriích se podařilo vybrat mimořádně 
kvalitní vítěze. Je víc než dobře, že byla za-
vedena kategorie oceňující pedagogy, je-
jichž motivace je velmi důležitá. 

V nových kategoriích se podařilo podní-
tit zájem odborné veřejnosti, a tak byl ve 
všech dostatečný počet přihlášených pra-
cí. V kategoriích diplomových a doktor-
ských prací jsme se jako porota opět potý-
kali s krásným a velkým balíkem prací. Je 
to vždy velmi povznášející, číst si v aspiru-
jících pracích, které bývají vysoce kvalit-
ní. Samozřejmě je to náročná práce a velmi 
těžké bývá vybrat ty nejlepší k ocenění. Nej-
raději bychom rozdávali více cen. Je pozo-
ruhodné, že i při tak náročném výběru se 
porota téměř vždy velice shoduj e při vyti-
pování nejlepších prací. Vyvrcholením roč-
níku bylo bezpochyby předání cen, které se 
uskutečnilo v krásně atmosféře Betlémské 
kaple. Domnívám se, že Ceny Siemens svou 
seriózností a šíří záběru aspirují na nej-
prestižnější ocenění v českém prostoru.“ 

Siemens ocenil vědce, stu denty i pedagogy
N

a přípravě, realizaci a násled-
ném vyhodnocení Ceny Siemens 
se v loňském roce významně po-
díleli partneři společnosti Sie- 

mens, s nimiž již delší dobu spolupracu-
je na zintenzivnění dialogu mezi státním 
a soukromým sektorem v oblasti vědy, 
výzkumu, vývoje a vzdělávání. Záštitu 
Ceně Siemens jako celku udělili ministr 
školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fia-
la a ministr průmyslu a obchodu Martin 
Kuba. Garantem kategorie Nejvýznamněj-
ší výsledek základního výzkumu se stal 
předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš; ga-
rantem kategorie Nejvýznamnější výsle-
dek vývoje, resp. inovace byl rektor Čes-
kého vysokého učení technického Václav 
Havlíček a třetí nové kategorie Nejlepší pe-
dagogický pracovník se v roli garanta ujal 
rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl. 
V roli garanta se představil také generální 
ředitel Siemens ČR Eduard Palíšek, který 
zaštítil kategorie Nejlepší diplomová nebo 

doktorská práce a Nejlepší diplomová nebo 
doktorská práce vzniklá ve spolupráci se 
Siemens. 

Spolupráce – klíčový prvek
„Pozitivní reakce na uplynulý ročník Ceny 
Siemens, který přinesl řadu podstatných 
změn, nás utvrzují v tom, že nastoupený 
směr je správný. Smyslem těchto změn bylo 
znovu otevřít otázku spolupráce mezi stát-
ními výzkumnými a vzdělávacími institu-
cemi a soukromým sektorem v oblasti fi-
nancování, respektive propagace výsledků 
výzkumu a vývoje,“ zamyslel se nad uply-
nulým ročníkem soutěže generální ředitel 
Siemens ČR Eduard Palíšek a dodal: „Jako 
firma s tradiční a dlouhodobou vazbou na 
Českou republiku se cítíme být spoluodpo-
vědní nejen za její minulost a přítomnost, 
ale také budoucnost. Tu vidím, kvůli naší 
malé a otevřené ekonomice, zejména v po-
sílení její mezinárodní konkurenceschop-
nosti. Proto je nezbytné nejen uchovat si 

Výsledky ceny Siemens 2012  
a anketu najdete na dalších stranách ►

AUTOR: jarOMÍr STUdENý
FOTO: SIEMENS a arCHIV rESPONdENTŮ aNKETy

Generální ředitel Siemens Čr Eduard Palíšek gratuluje na slavnostním vyhlášení soutěže  

Františku Vélemu, který získal ocenění pro nejlepšího pedagogického pracovníka. jedenadevadesá-

tiletý profesor Profesor Véle je jedním ze spoluzakladatelů světoznámé Pražské rehabilitační školy.
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Nejlepší diplomová práce 
Ocenění za nejlepší diplomovou práci pro studenta a vedoucího práce. 

Garant: CEO Siemens Čr – Eduard Palíšek

Odměna:  1. místo 30 000 Kč (student) + 30 000 Kč (vedoucí práce)
2. místo 25 000 Kč (student) + 25 000 Kč (vedoucí práce)
3. místo 20 000 Kč (student) + 20 000 Kč (vedoucí práce)

Nejlepší disertační práce 
Ocenění za nejlepší disertační práci pro studenta a vedoucího práce. 

Garant: CEO Siemens Čr – Eduard Palíšek

Odměna: 1. místo 30 000 Kč (student) + 30 000 Kč (vedoucí práce)
2. místo 25 000 Kč (student) + 25 000 Kč (vedoucí práce)
3. místo 20 000 Kč (student) + 20 000 Kč (vedoucí práce)
 

Nejlepší diplomová nebo disertační práce vzniklá  
ve spolupráci se Siemens
Ocenění za nejlepší diplomovou nebo doktorandskou práci ve spoluprá-
ci se Siemenes pro studenta a vedoucího práce.

Garant: CEO Siemens Čr – Eduard Palíšek

Odměna: 1. místo 30 000 Kč (student) + 30 000 Kč (vedoucí práce)
2. místo 25 000 Kč (student) + 25 000 Kč (vedoucí práce)
3. místo 20 000 Kč (student) + 20 000 Kč (vedoucí práce)

Vítězné práce: 
1. dynamic Scene Understanding for Mobile robot Navigation, Ondřej 
Mikšík, vedoucí práce Luděk Žalud (VUT Brno)

2. Geometrically induced properties of the ground state of quantum 
mechanical Hamiltonians with contact interactions, Michal jex, vedoucí 
práce Pavel Exner (ČVUT Praha)

3. Možnost použití malých modulárních jaderných reaktorů v českých 
podmínkách, Václav Sláma, vedoucí práce jan Zdebor (Západočeská 
Univerzita Plzeň)

Vítězné práce: 

1. Experimentální kvantové zpracování informace s fotonovými páry, 
Karel Lemr, vedoucí práce jan Soubusta (Univerzita Palackého Olomouc)

2. Identifikace nádorových kmenových buněk ve vybraných nádorech 
dětského věku, Iva Zambo, vedoucí práce Markéta Hermanová (Lékař-
ská fakulta Masarykovy univerzity Brno)

3. Mechanisms of ring transformations of isothiouronium salts derived from 
bromolactones, jiří Váňa, vedoucí práce Miloš Sedlák (Univerzita Pardubice)

Vítězné práce:

1. Řízení servopohonů v dynamicky náročných aplikacích, david Lindr, 
vedoucí práce Pavel rydlo (Technická univerzita Liberec)

2. Návrh systému brzd vysokorychlostní elektrické jednotky, Vojtěch Kr-
ňanský, vedoucí práce josef Kolář (ČVUT Praha)

3. Specifické problémy rekuperace na stejnosměrném trakčním systému 
3 kV, jiří Pytelka, vedoucí práce Ladislav Mlynařík (Univerzita Pardubice)

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.  
(předseda akademie věd Čr)

Mám za to, že o významu Ceny Siemens nejlépe 
vypovídá skutečnost, že v uplynulém roce probě-
hl již 15. ročník této soutěže, tentokrát doplněný 
o kategorie nejvýznamnějších výsledků v oblas-
tech základního a aplikovaného výzkumu. Osob-
ně oceňuji rovněž to, že se v souvislosti s Ce-
nou Siemens daří kultivovat prostředí stimulující 
spolupráci mezi akademickou a podnikatelskou 
sférou. Při pohledu na tuto oblast musím totiž 
konstatovat, že přestože akademie věd v posled-
ních letech systematicky podporuje kontakty me-
zi svými pracovišti a subjekty uživatelské sféry, 
podpora základního výzkumu ze strany podnika-
telského sektoru téměř neexistuje. Současný ne-
uspokojivý stav v této sféře nás společně se spo-
lečností Siemens a představiteli významných uni-
verzit přivedl k myšlence založit fórum osobností 
podnikatelské a akademické sféry s hlavním cí-
lem posílit vzájemnou spolupráci v oblastech vý-
zkumu i terciárního vzdělávání. jsem velmi rád, 
že v této snaze máme podporu některých dalších 
významných společností či podnikatelů, stojících 
zcela mimo oficiální průmyslový establishment. 
jsem rovněž přesvědčen, že oboustranně pro-
spěšné pracovní kontakty lze pozitivně ovliv-
ňovat i vhodnými finančními nástroji – v tomto 

směru je akademie věd připravena kdykoliv pod-
pořit odpovídající vládní opatření.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.  
(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)

Oceňuji aktivity společnosti Siemens v oblasti 
podpory vzdělávání a výzkumu, jejichž výrazem 
je právě udělování Cen Siemens. Za důležité po-
kládám, že Ceny Siemens nejsou orientovány 
jen na inovace, popřípadě aplikovaný výzkum, 
který se těší bezprostřednímu zájmu podnika-
telů, ale že směřují také do oblasti základního 
výzkumu a že mezi nimi najdeme i ocenění pro 
pedagogy. Společnost Siemens tím poukazuje 
na důležitost základního výzkumu, protože bez 
něj není možno dospět k inovacím, a také na vý-
znam pedagogické práce, protože bez dobrých 
pedagogů nemůžeme mít vynikající školy nabí-
zející kvalitní vzdělání. Ceny Siemens tak nejen 
poskytují finanční podporu vědcům a studen-
tům, ale mají i symbolický význam: poukazují na 
důležitost spolupráce soukromých podniků s ve-
řejnými vysokými školami a výzkumnými insti-
tucemi. jsou výrazem společenské odpovědnos-
ti firmy a jsou důkazem toho, že si podnikatelé 
uvědomují význam vzdělávání a výzkumu pro 
svůj rozvoj i pro posílení konkurenceschopnosti 
České republiky. 

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.  
(rektor Univerzity Karlovy) 

Především bych rád znovu zdůraznil, co jsem 
vyzdvihl už při slavnostním předávání ceny Si-
emens v Betlémské kapli v prosinci loňského ro-
ku a ostatně i při jiných příležitostech: považuji 
za šťastné rozšíření Ceny Siemens i na ocenění 
vynikajících pedagogických osobností na vyso-
kých školách a také zdůraznění významu vědecké 
excelence bez ohledu na prvoplánovou návaz-
nost na momentální výrobní program koncer-
nu Siemens. Vysoce si vážím porozumění vedení 
společnosti Siemens pro to, že v horizontu delším 
než velmi krátkém jsou pro společnost obecně, 
pro její ekonomické zajištění a pro firmy, které 
toto zajištění podporují, přínosní takoví studen-
ti a absolventi vysokých škol, kteří využijí času 
stráveného na vysokých školách k poučenému 
rozvoji vlastní kreativity a invence. Téměř mě 
dojímá ochota vedení Siemens finančně ocenit, 
a poměrně velmi štědře, nejen takovéto studen-
ty a absolventy, ale nově i jejich učitele. Kéž je 
v tom Siemens příkladem pro stát, jehož starostí 
by podpora respektu k učitelské profesi měla být. 
Společnost Siemens tímto posunem priorit své 
ceny udělala významné gesto směrem k porozu-
mění mezi vysokými školami a aplikační sférou. 
Vzájemně užitečná a efektivní spolupráce těchto 

Kategorie Ceny Siemens 2012

Anketní otázka

Nejvýznamnější výsledek  
základního výzkumu 
Ocenění nejvýznamnějšího výsledku základní-
ho výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým).  

Garant: předseda aV Čr

Vítězná práce: a 2d Quantum Walk Simula- 
tion of Two-Particle dynamics, kolektiv autorů 
– aurél Gábris, Martin Štefaňák, Václav Poto-
ček, Craig Hamilton, Igor jex (Katedra fyziky 
FjFI ČVUT Praha)

Odměna: 300 000 Kč 

Nejvýznamnější výsledek  
vývoje/inovace 
Ocenění za nejlepší výsledek vývoje nebo ino-
vace (jednotlivec nebo výzkumný tým).

Garant: rektor ČVUT

Vítězná práce: Metoda pro bezkontaktní kalib-
raci koncových měrek, kolektiv autorů – Ondřej 
Číp, Zdeněk Buchta, Martin Čížek, Břetislav Mi-
kel, Šimon Řeřucha, Václav Hucl, Tomáš Pikálek 
(Ústav přístrojové techniky aV Čr, v. v. i., Brno)

Odměna: 300 000 Kč 

Nejlepší pedagogický  
pracovník
Ocenění pro nejlepšího pedagogického  
pracovníka (vždy jednotlivec).

Garant: předseda České konference rektorů

Vítěz: doc. MUdr. František Véle, CSc.  
(Katedra fyzioterapie FTVS UK Praha)

Odměna: 100 000 Kč

jak podle vás přispěla Cena Siemens k posílení spolupráce mezi 
veřejným a soukromým sektorem v oblasti vědy a výzkumu?  
jaké další kroky je nutné v této oblasti podniknout?

sfér je bohužel v Čr dlouhodobým problémem, 
na kterém se sice obě strany snaží svědomitě 
pracovat, ale postup vpřed se opakovaně ukazu-
je jako nejednoduchý. díky Bohu za každý krok 
vpřed. Takovým je nesporně vstřícný krok typu 
posunu důrazu ceny Siemens. Vysoké školy to 
jednoznačně vnímají jako podanou pravici. Tím 
nechci říct, že by naší ambicí nebylo kromě jiné-
ho nabízet i poměrně praktická řešení konkrét-
ních problémů výrobní praxe.
 
Prof. Ing. Václav Havlíček, Csc. 
(rektor Českého vysokého učení technického) 

V České republice se na vědu, výzkum a vývoj 
vynakládá zhruba 1,5 % HdP s přibližně polo-
vičním podílem podnikatelského sektoru. Podle 
představ Evropské komise by to mělo být zhruba 
1% z veřejných zdrojů a 2% ze zdrojů privátních. 
V Čr tedy zaostávají investice do inovací zejmé-
na ze strany průmyslu. Pouze několik velkých fi-
rem, a mezi nimi i společnost Siemens, se sna-
ží podporovat výzkum včetně výzkumu základ-
ního i mimo firmu, tedy zejména na vysokých 
školách a v aV Čr. Cena Siemens je důkazem, 
že je možné a moudré podporovat rozvoj v této 
oblasti. V loňském roce byla soutěž poprvé vy-
psána v pěti kategoriích, kde k  tradičním cenám 
za diplomové a doktorské práce přibyla Cena za 

nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, 
Cena za nejvýznamnější výsledek vývoje/inovace 
a ocenění nejlepšího pedagoga. 

jako předseda poroty Ceny za nejvýznamnější 
výsledek vývoje/inovace konstatuji, že přestože 
se jednalo o první ročník této kategorie, bylo po-
dáno 15 zajímavých návrhů, z nichž porota téměř 
jednomyslně vybrala tři výrazně nejlepší. Vzhle-
dem k vyrovnanosti těchto návrhů však byl ná-
sledný výběr vítěze velmi obtížný. Oceněné práce 
ukazují, že spolupráce výrobních podniků s vý-
zkumnými pracovišti může přinést významné vě-
decké výsledky s vysokým inovačním poten- 
ciálem a značným ekonomickým efektem pro obě 
spolupracující strany. Ceny udělené společností 
Siemens významně přispěly k rozvoji spolupráce, 
ke zviditelnění efektivního výzkumu i k ekono-
mickému posílení výzkumných organizací. Širší-
mu rozvinutí spolupráce výzkumných pracovišť 
s průmyslem dosud brání nedostatečná informo-
vanost o potřebách výrobních podniků na straně 
jedné a nabídce znalostí výzkumných kolektivů na 
straně druhé. další problémy přináší i legislativa, 
která u podniků nepodporuje využívání externích 
výzkumných pracovišť a často je vede k budování 
vlastních výzkumných útvarů. Odstranění těchto 
bariér by významně přispělo ke zvyšování konku-
renceschopnosti České republiky.

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA  
(generální ředitel Siemens Česká republika) 

rozvoj české vědy a výzkumu a z nich plynou-
cí zvyšování konkurenceschopnosti naší ze-
mě zajistí pouze dlouhodobý dialog a konkrétní 
opatření v trojúhelníku stát, firmy a školy. Výra-
zem našeho dlouhodobého aktivního přístupu 
je fakt, že Siemens smluvně spolupracuje s více 
než třiceti středními a vysokými školami. Ce-
na Siemens je nedílnou součástí těchto aktivit 
a jsem velice rád, že se loňský ročník podařilo 
zásadním způsobem rozšířit o ocenění pro vyso-
koškolské pedagogy a vědecké projekty základ-
ního výzkumu a aplikovaného vývoje. V minu-
lém roce jsme částkou 1,2 milionu Kč ocenili 
téměř padesát soutěžících, kteří v šesti katego-
riích vzešli z rekordních 190 přihlášek. Těším se, 
že letošní ročník bude ještě úspěšnější. Toto roz-
šíření by nebylo možné bez spolupráce s vyso-
kými školami, akademií věd Čr, Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, za což všem těmto institu-
cím velice děkuji. Cena Siemens je tedy jasným 
signálem, že tvůrčí spolupráce mezi státním 
a soukromým sektorem s cílem rozvoje školství 
a vědy a lepšího uplatnění absolventů v průmys-
lové a vědecké sféře je možná a přináší konkrét-
ní výsledky.  

Prof. PhDr. Petr Fiala, 
Ph.D., LL.M.

Prof. Ing. Jiří Drahoš, 
DrSc., dr. h. c.  

Prof. RNDr. Václav  
Hampl, DrSc.

Prof. Ing. Václav  
Havlíček, Csc.

Ing. Eduard Palíšek, 
Ph.D., MBA
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Dům
s diamantovým výbrusem

Vloni v říjnu se začalo se stavbou 
budovy přístavní správy v antverpách 
s názvem Port House. Málokterý 
projekt Zahy Hadidové vyvolává 
takové emoce jako tento. Ve Vlámsku 
však většinou pozitivní. 

O
 narůstající populari-
tě britské architektky 
Zahy Hadidové svěd-
čí i to, že už více než 

dva roky před dokončením Port 
Housu se média předhánějí ve 
vymýšlení přívlastků, z nichž 
nejostřejší pak přicházejí z její 
vlasti. Server Building stavbu 
nazval Diamantovou kobylkou, 
BDonline zase Stiletto (botič-
kou s jehlovým podpatkem). 
Většinou se však o ní hovoří 
s úctou jako o klenotu, napří-
klad jako o Hadidové diamantu 
– to napsaly noviny Gazet van 
Antwerpen. Francouzský server 
Batiweb ji dokonce nazval Ant-
verpským šperkem. 

akcent čtvrti na molech 
Port House ozdobí druhý největ-
ší evropský přístav v jeho sever-
ní části Het Eilandje (Ostrůvek), 
ze kterého je přes zvedací most 
Siberiabrug jen asi kilometr do 
centra. Tuto nejstarší část s roz-
lohou 172 hektarů, kde již před 
nějakým časem utichl přístav-
ní ruch, deset let přestavují na 
městskou čtvrť. Do roku 2020 tu 
plánují dokončit byty pro čtyři 
tisíce obyvatel. 

Pětipodlažní přístavba se 
bude vypínat nad památkově 
chráněnou bývalou hasičskou 
budovou z devadesátých let, 
inspirovanou mnohem výstav-
nějším, dnes již neexistujícím 
Hanzovním domem (Het Oos-
tershuis of Hansahuis) z 16. 
století.   

Pod rozsáhlým prostran-
stvím před budovou vyhloubí 
dvouposchoďové garáže. Celý 
projekt se začal realizovat prá-
vě zde, v garážích. 

Špičkou k věžím 
Architektka Zaha Hadidová 
navrhla poměrně úzký, více 
než stometrový objekt, který 
se rozpíná nad centrální častí 
jižního křídla. V místě, kde je 
stará budova o poschodí niž-
ší, nasměrovala přístavbu nad 
dvůr u nízké věže. Bude zakrý-
vat přibližně dvě třetiny dvora, 
zbytek se zastřeší nad druhým 
podlažím, aby mohl být dvůr 
klimatizovaný. Špičatá, nahoru 
se rozšiřující část připomíná 
lodní kýl. 

Přístavba podepřená tře-
mi nepravidelně fasetovaný-
mi betonovými pilíři nenaru-
ší siluetu památky. Jeden pilíř, 
nakloněný v linii zešikmení 
špice novostavby, postaví před 
ní, dva na dvoře. Jejich přemos-
tění poslouží jako vyhlídková 
terasa.

Fasáda z trojúhelníkových 
skleněných a hliníkových pa-
nelů, navzájem mírně ukloně-
ných, která se díky odleskům 
bude během dne ustavičně mě-
nit, připomíná broušený dra-
hokam. Jak typické pro měs-
to, kde ve známé Diamantové 
čtvrti pracuje okolo čtyř tisíc 
brusičů! 

Ocelovou konstrukci pří-
stavby smontují ve Wondelge-
mu v Gentu a po šesti částech 
dovezou na staveniště lodí 
přes Zeekanal a řeku Šeldu. 
V nové, a možná i ve staré bu-
dově, pokud této myšlence da-
jí zelenou vlámští památkáři, 
budou lidé pracovat v kancelá-
řích typu open space laděných 
v Hadidové oblíbené čistě bílé, 
vedlejší místnosti budou zvý-
razněny světle žlutou. 

AUTOR: KarOL KLaNIC
VIZUALIZACE: ZaHa HadId arCHITECTS
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Výsledky  
mezinárodní soutěže 
na výstavbu nové 
opery v korejském 
přímořském městě 
Pusan jsou známé 
od konce minulého 
roku. Zvítězil projekt 
norského ateliéru 
Snøhetta.

N
ová opera v Pusanu se začne stavět příští rok v části 
Severního přístavu (Bukhang Port) na rozhraní čtvrtí 
Jung a Dong u výstavní železniční stanice z roku 2003. 
Západní část Bukhang Portu s rozlohou 13,7 hektaru 

totiž Korejci plánují přestavět na kulturní čtvrť. Uvolní se zřej-
mě v souvislosti s dokončením kontejnerového terminálu nové-
ho přístavu v roce 2015.

jemné dotyky  
Snøhetta dostala v konkurzu přednost například i před britský-
mi architekty Zahou Hadidovou, Normanem Fosterem či Dá-
nem Henningem Larsenem. Podobně jako v rámci prvního vel-
kého mezinárodního úspěchu – Alexandrijské knihovny v Egyp-

tě (2002) –, za který ateliér Snøhetta 
získal Cenu Agu Chána za architek-
turu, projekt čerpá z přepracované 
symboliky. 

Vychází z trigramů, pojmů taois-
tické kosmologie, které figurují ved-
le symbolu täguk i na vlajce Korejské 
republiky. V budově, jak vysvětlují 
projektanti, se střetávají tři prvky. 
Zdvihá se, aby se dotkla moře a ob-
lohy, a zároveň je pevně ukotvená na 
zemi. Při jemném dotyku se trigra-
my mírně zakřivují. 

Vycházka na střechu
Na dvou nadzvednutých nárožích 
umístěné vstupy od města i od mo-
ře jsou spojeny souvislým veřejným 
prostorem, který ústí do rozlehlého 
prostranství. V subtropickém kli-
matu je výhodné, aby se skleněnou, 
několikrát zvlněnou stěnou foyeru 
opera obracela k moři východní stra-
nou. Ve foyeru i v koncertní síni ar-
chitekti použijí akusticky příznivé 
a barevně atraktivní třešňové dřevo. 
Měkké zvlněné tvary balkonů v hle-
dišti a galerii nad foyerem evokují 
letokruhy. 

Znepokojení v Oslu
Na střechu čtyřposchoďové opery, 
vydlážděné bílým korejským mra-
morem s atraktivními kvetoucími 
stromy a restaurací Povrazisko, se 
bude vycházet zdola po rampě. To 

je velmi oblíbený prvek také opery v Oslu, která patří mezi hlav-
ní díla Snøhetty a od otevření v roce 2008 je nejnavštěvovanějším 
místem v norském hlavním městě. 

Doma vzbudili architekti rozruch prohlášením, že pusan-
ská opera se typologicky shoduje s jejich Operahuset. Norové 
jsou hrdí na svoji skandinávskou stavbu desetiletí. Ještě víc je 
však podráždilo, když architekti připustili, že v Koreji navrhli 
pravděpodobně ještě výstavnější operu. O třetinu větší kapacita 
hlediště (1 800 sedadel) je ve více než třiapůlmilionovém Pusa-
nu pochopitelná. Zajímavé je, že pokud se po dokončení opery 
v květnu 2018 potvrdí rozpočet, bude vzhledem k podstatně niž-
ší stavebním nákladům stát třiapůlkrát méně (162,7 milionu eur) 
než norská stavba. 

Taoistická  
opera
z Norska

AUTOR: KarOL KLaNIC
VIZUALIZACE: SNøHETTa
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T
urbínové auto není novinkou. Kon-
cern Chrysler už před půlstoletím 
vyrobil 55kusovou sérii Chrysleru 
Turbine, de facto prvního sériové-

ho vozidla, které používalo turbínu namís-
to pístového spalovacího motoru. Auto však 
připomínalo spíš obří vysavač a zůstalo jen 
sběratelskou raritou.

Technická elegance turbínových moto-
rů však konstruktéry nadále lákala. V po-
rovnání s klasickým motorem mají jen 
pětinu pohyblivých součástek, jsou men-
ší, lehčí, nevibrují, produkují nízký obsah 
škodlivin a jsou schopny spálit prakticky 
jakékoliv palivo. Od petroleje až po uhel-
ný prach. Ten využíval prototyp Cadilla-
cu Eldorado od General Motors. Turbíny 
však mají i nevýhody, především vyso-
kou hlučnost. Navíc jednoduché turbíny 
s jednou hřídelí dosahují asi jen poloviční 
účinnosti moderních dieselových motorů. 
Zbylou energii paliva přemění na teplo, 
jehož odvod je v běžném provozu dalším 
problémem. Teplota výfukových plynů je 

tak vysoká, že je nebezpečná pro ostatní 
účastníky provozu.  

Pro hybrid jako stvořená
S teplotou se lze vyrovnat modernější kon-
strukcí, kde se energie spálených plynů 
využije pro pohon dalších turbínových 
kol zapojených v sérii. Horší je to s pře-
nosem hnací síly na kola. Otáčky turbíny 
jsou totiž ve srovnání s běžnými spalova-
cími motory neporovnatelně vyšší. Hřídel 
turbíny se může za minutu otočit klidně 
i tisíckrát. Upravit tyto otáčky na úroveň 
otáček kol není vůbec jednoduché a neo-
bejde se bez ztrát. 

Společnosti Jaguar a Pininfarina se pro-
to rozhodly jít na věc úplně jinak. Místo 
toho, aby vytvořily vazbu mezi turbínou 
a koly, propůjčily turbíně roli generáto-
ru, respektive úlohu pohonné jednotky 
pro generátor elektrické energie v hybrid-
ní soustavě. Oprášily tak řešení z koncep-
tu ekologického sedanu Volvo ECC z roku 
1992. Aktuální studie supersportu Jaguar 

C-X75, stará dva roky, jakož i koncept lu-
xusního třídveřového kupé Pininfarina 
Cambiano, které debutovalo vloni v Že-
nevě, jsou tedy hybridy, jejichž hlavním 
trakčním motorem je elektromotor. 

Něco podobného už známe. Stejný prin-
cip využívá sériový Chevrolet Volt a jeho 
evropský sourozenec Opel Ampera. Obě vo-
zidla jsou díky zásobě akumulátorů schop-
na ujet v elektrickém režimu do 80 km.  
Jakmile elektrická energie dojde, do práce 
se dá malý benzínový čtyřválec, který ba-
terie průběžně dobíjí. Dojezd se tak pro-
dlouží na pět set kilometrů. Elektromobily 
s prodlouženým dojezdem tak odstraňu-
jí největší nevýhodu čistých elektromobi-
lů, a to, že je nutné je po vyčerpání energie 
dlouze nabíjet. 

Výkon bez kompromisů
Jaguar C-X75 a Pininfarina Cambiano si 
troufli na víc. Spalovací motor nahradili 
malou turbínou, Jaguár dokonce dvěma. 
Má to logiku – o co lehčí a menší je turbína 

v porovnání s klasickým spalovacím mo-
torem, o to víc volné kapacity zůstane pro 
těžké a velké akumulátory. Turbíny Jagua-
ru C-X75 váží jen 2x 25 kg. Každá z nich 
má přitom výkon 70 kW, to znamená, že 
spolu nabídnou 140 kilowattů. Turbína 
Cambiana má o něco nižší výkon 50 kW 
a hmotnost 40 kg. 

Samotný pohon mají v obou případech 
na starosti čtyři elektromotory, každý pro 
jedno kolo. V případě Jaguaru s výkonem  
4x 145 kW a v Cambianu 4x 60 kW. Energii 
čerpají z Li-Ion akumulátorů s kapacitou 
19,6 kWh v Jaguaru a až 50 kWh v Cambia-
nu. Nabíjejí se z běžné elektrické sítě anebo 
pomocí turbín. V Cambianu trvá plné dobití 
pomocí turbíny jen 52 minut. 

Už z odlišné kapacity baterií je vidět, že 
Cambiano chce jezdit co nejvíc na elektři-
nu – má totiž dojezd až dvě stě kilometrů. 
Zato Jaguar C-X75 s elektrickým dojezdem 
110 km chce být v první řadě ekologickou 
alternativou pro sportovní pohon budouc-
nosti. Na stovku sprintuje za neuvěřitel-
ných 3,4 sekundy. Ale ani Cambiano ne-
brzdí provoz. Ručička jeho tachometru se 
vyšplhá k číslici 100 za 4,2 sekundy. 

do série bez turbín
Dosud žádné turbínové auto se nedostalo 
do větší série. Ani teď se to zřejmě nepo-
daří, technologie ještě není úplně dotaže-
ná. Pininfarina uvažuje o stavbě 75 vo-
zidel, v Jaguaru mají jasno. Supersport 

na bázi konceptu C-X75 by měl navázat 
na XJ220, který byl v letech 1992 až 1994 
nejrychlejším sériovým autem planety, 
až dokud ho z trůnu nesesadil McLaren 
F1. Ve spolupráci s Williamsem by měla 
vzniknout dvěstěkusová série, přičemž 
první vozidla budou v nabídce už tento 
rok za minimálně 800 tisíc eur. V obou 
případech se však uvažuje o klasickém 
spalovacím motoru. Pininfarina počítá 
v sériové verzi s úsporným dieselem po-
hánějícím generátor, Jaguar C-X75 bude 
využívat ke stejnému účelu přeplňovaný 
benzínový čtyřválec s objemem 1,6 litru 
a výkonem 368 kW. 

Zatímco sériové auto je stále jen vizí, 
neznamená to, že se na turbíně nemůžete 

předvést. Od roku 2000 je na trhu sério- 
vá motorka Y2K malé americké společ-
nosti MTT, poháněná turbínovým moto-
rem Rolls-Royce, původně používaným ve 
vrtulníkách. Výkon 235 kW udělal z Y2K 
najednou nejrychlejší sériový motocykl 
planety. Dosahoval maximální rychlosti 
402 km/h a na 320 km/h dokázal akcelero-
vat za 5,4 sekundy. Nápad se setkal s úspě-
chem i přes výši ceny 180 tisíc dolarů za 
kus. V současnosti už MTT připravuje 
druhou generaci, přičemž nový stroj Y2K 
420 R by měl být ještě rychlejší. Plánovaná 
maximální rychlost je 420 km/h. Zatím-
co první generace byla homologovaná jen 
v USA, ta druhá má prý namířeno i k ev-
ropským zákazníkům. 

Turbíny klepou na dveře
Spalovací motory ještě neřekly poslední slovo. Čas od času se však objeví i úplně jiné 
přístupy, jak vytěžit energii ukrytou v naftě či benzínu. Nedávno představily britský 
jaguar a italské stylistické studio Pininfarina dva koncepty s malými turbínami.

AUTOR: TOMáŠ aNrEjČáK
FOTO: jaGUar, PININFarINa

Padesátilitrová palivová nádrž

Konstrukce vozu Pininfarina Cambiano,  
ve kterém je spalovací motor nahrazen malou turbínou.

Nová generace Li-Ion akumulátorů:
kapacita 50 kWh, výkon 500 kW 

Přídavná pohonná  
jednotka 50kW 
mikroturbína

Čtyři elektromotory,  
každý pro jedno kolo

Maximální výkon: 500 kW 
Krouticí moment: 540 Nm
Maximální rychlost: 275 km/h
Zrychlení 0 - 100 km/h: 4,2 s    
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▲ Koncept Pininfarina Cambiano je elektromobilem 

s prodlouženým dojezdem.  jeho generátor pohání 

jediná turbína.

◄ (levá strana) jaguar C-X75 využívá dvě malé turbíny,  

které pohánějí generátor elektrické energie. Ta potom 

putuje ke čtveřici elektromotorů.



Zaplnit plochu tabletu anebo mobilního telefonu množstvím aplikací je dnes 
mnohem snazší než najít ty skutečně zajímavé a užitečné. V nabídkách iTunes  
store anebo Google Play však najdeme i takové, které přinášejí kvalitu a originalitu.

AUTOR: jOZEF jaKUBČO
FOTO: arCHIV VýrOBCŮAplikace, které 

zvyšují inteligenci
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V
ýrobci operačních systémů pra-
videlně představují „hitpará-
dy“ oblíbených aplikací. S tím 
však někdy může být problém, 

protože ne všechno, co je oblíbené, je ta-
ké funkční a užitečné. Počet stáhnutí tak 
není zásadním ukazatelem. Například 
hra Angry Birds anebo přehrávač YouTu-
be patří k nejstahovanějším, ale v běžném 
či pracovním životě se bez nich obejdeme. 
Z tohoto  důvodu pak klidně můžeme při 
hledání užitečných aplikací opomenout ta-
kové hity, jakými jsou Instagram, Twitter, 
Foursquare, Pinterest, IM+ anebo Viber.

Mapování mysli
Během běžného pracovního dne mobilní 
zařízení nejčastěji využíváme k telefono-
vání, posílání SMS zpráv a k vyřizování e-
-mailů. Jedná se o běžné funkce, a ty žádné 
speciální aplikace nepotřebují. 

Každý z nás si dělá poznámky. Užitečné 
aplikace dokážou víc, pomáhají při „ma-
pování mysli“. Základními principy jsou 
asociace, souvislosti a vztahy. Do středu 
displeje se zpravidla umístí hlavní téma, 
které chceme rozebírat. Pomocí čar a šipek 
se na téma „nabalují“ různé části, které 

s daným tématem nějak souvisejí. Myšlen-
kové mapy nemají žádné primární urče-
ní, jejich možnosti využití jsou prakticky 
nekonečné. Osvědčily se jako učební po-
můcka, ale také při organizování času, 
tvorbě projektů či klasickém psaní 
strukturovaných poznámek. 

Jednou z nejlepších je určitě  
iThoughts HD pro iPad, existu-
jí také její upravené verze pro 
smartphony. Mapu myšlenek 
můžete i sdílet, například po-
mocí služeb XMind.net, Drop- 
box anebo nejnověji přes 
iCloud. Aplikace se stala také 
volbou číslo jedna pro ma-
lé firmy při firemním brain-
stormingu.

Mezi cloudovými služba-
mi má významnou pozici 
Dropbox, aplikace pro bez-
pečné on-line úložiště dat na 
internetu. Po nainstalování 
získáte bezplatný 2GB pro-
stor. Umožňuje jednoduché 
sdílení souborů napříč všemi 
operačními systémy, od Win-
dows, Linux, Mac OS X po iOS 

i Android. Novinkou v aplikaci je možnost 
jednoduchého přesouvání souborů a ad-
resářů. 

Vždy a všechno aktuálně 
Vývojáři se soustředí také na další seg-
ment – čtení a prohlížení zpráv. Důležitým 
nástrojem je aplikace Pulse News. Je po-
važována za jednu z nejhezčích čteček pro 
systémy iOS a Android, která navíc nabí-
zí i široké portfolio funkcí. Pulse News je 
dostupná zdarma. Nabízí mozaikové zob-
razení článků ze zpravodajských portá-
lů a lze k ní přidávat libovolné RSS zdroje. 
Zajímavý článek si lze uložit a přečíst si ho 
později, anebo sdílet na Facebooku, Twit-
teru či Googlu+. Aplikace podporuje také 
další služby jako Instapaper, Pocket anebo 
Evernote.  

Aplikace Pocket je další na žebříčku důle-
žitých součásti mobilních zařízení. Umož-
ňuje uložení webových článků a videí, aby 
si je člověk mohl později přečíst off-line. 
Ukládají se přímo v paměti zařízení, takže 
k jejich zobrazení už není potřeba přístup 
na internet. Rozečtený článek od snídaně si 
tak například můžete dočíst cestou do prá-
ce. Poslední update aplikace se dočkal také 

jedné exkluzivní funkce, kterou autoři na-
zvali „Listen“. Umožňuje vyposlechnout si 
všechny články, které jsou v této aplikaci 
uloženy na off-line čtení. Nastavit si lze také 
styl či rychlost čtení, což přináší revoluční 
systém mluveného textu, unikátní v zaříze-
ních s OS Android. 

Láska a peníze
Pokud s partnerem komunikujete také 
mobilem, oceníte vícero služeb a sítě. Vo-
láte si přes Viber. Pokud se chcete také vi-
dět, zapnete Skype či FaceTime a textové 
správy či fotky si posíláte 
přes iMessanges anebo 
Facebook Mes- 
senger. 

Právě množ-
ství těchto 
služeb dělá 
trochu zma-
tek, člověk 
neví, kam 

se přihlásit, kam odepsat nejdřív. Problém 
se snaží vyřešit Couple. Poměrně netradič-
ní sociální síť pro páry. Základem aplika-
ce je Timeline, tedy časová osa známá na-
příklad z Facebooku, kterou sdílíte jen se 
svým partnerem. Můžete mu posílat zprá-
vy v různých formátech: klasické texty do-
plňují fotografie, videa, hlasové vzkazy či 
kresby a sdílet si můžete i aktuální polo-
hu. Specialitou jsou funkce „ThumbKiss“ 
a „Live Sketch“. V prvním případě se jed-
ná o vytvoření virtuálního polibku pomo-
cí prstu na displeji. Zabavíte se i při Live 
Sketch, kde si můžete s partnerem kreslit, 
cokoliv vás napadne. 

Ve vztazích je potřeba mít pořádek, stej-
ně tak jako v penězích. Se správou peněz 
pomáhá aplikace Mint.com Personal Finan-
ce. Na jedno místo soustřeďuje údaje ze 
všech vašich účtů, sleduje výdaje, pomáhá 

vytvořit rozpočet. Na tabletech dokonce 
grafy ukazují, kde jste peníze utra-
tili, a ukládá informace od vašeho 

posledního stažení. Mailem anebo 
textovou zprávou pošle upozornění na 

blížící se platby, nízké zůstatky anebo ne-
obvyklé operace. Aplikace je chráněna pří-
stupovým  kódem. 



A
irboarding, snowtubing, snowbi-
king, snowcarting, skifox, yoo- 
ner. To je jen část nových zim-
ních sportů, které nahrazují lyže 

či snowboardové prkno. Na rozdíl od těch 
tradičních ve většině případů nevyžadu-
jí žádné zvláštní nadání. Možná také proto 
jim lidé začali říkat „instantní“ sporty. Prá-
vě tato výhoda je důvodem jejich vzrůstají-
cí popularity, která nutí i velká zimní stře-
diska rozšířit nabídku možností. 

Namísto kol lyže
V každém větším lyžařském středisku 
si dnes můžete kromě lyží či snowboar-
du půjčit i snowbike. V prvním případě se 
jedná o sněžný bicykl, který má namísto 
kol lyže. Způsob jízdy je v principu stejný. 
Ve skutečnosti je snowbike pouze jakou-
si modernější verzí toho, co jsme v na-
šich končinách znali pod jménem skibob. 
Vyrábí se dnes z hliníkových vláken, ly-
že jsou z vysoce kvalitních plastů a kon-
strukce je vylepšená o aktivní systém 

odpružení. Snowbike lze jednoduše pře-
nášet, například složený v batohu na zá-
dech. 

O něco víc zručnosti je potřeba při jízdě 
na zařízení s názvem skifox. Ideálně spo-
juje lyže se sáňkováním. Vezete se na jed-
né lyži a stabilitu udržujete pomocí ma-
lých lyží, které máte na nohách. Držíte se 
přitom rukojetí, které jsou umístěny po 
stranách sedačky. Změna směru se dělá 
náklonem na hranu, přičemž lyže díky vy-
krojení projíždějí oblouky bez smykování. 

Na sjezdovkách ve Francii, Švýcarsku, 
ale také v Japonsku je velmi oblíbený 
snowscoot. V podstatě je to snowboardo-
vá deska s řídítky a rámem z bicyklů BMX. 
Vynálezce Franck Petoud si ho dal paten-
tovat už na sklonku devadesátých let. Se 
snowscootem se dá jezdit na ja-
kémkoliv typu sněhu 
a vůbec se nemusíte 
trápit s vázáním. 

Moderní „funtools“ 
jezdí stejně jako lyže 

Trochu
jiné
zimní
sporty
Zimní zábava nemusí 
automaticky znamenat 
lyžování anebo 
snowboarding. Možností, 
jak se na svazích vyřádit  
do sytosti, je čím dál víc.  
Z některých atrakcí začínají 
být dokonce seriózní 
sporty.

AUTOR: jOZEF jaKUBČO
FOTO: HITECH či snowboardy, takže se bez problémů 

uplatní na většině našich sjezdovek. Nej-
větší zábava však samozřejmě čeká mimo 
upravené tratě. 

Netradiční sáňky
Nabídka je připravena pro ty, kteří na zim-
ní radovánky nemají žádný talent a ne-
chtějí vynaložit ani špetku námahy. Mnozí 
si ještě pamatujeme, jak jsme se po svahu 
klouzali na nafouknutých duších z auto-
mobilových pneumatik. Dnes má tato zá-
bava název airboard. Řeč je o nafukovacím 
polštáři, na kterém se leží na břichu, při-

čemž jezdec se rukama drží úchytek. 
Ovládá se jednoduchým přená-
šením váhy těla a největším zá-
žitkem během jízdy jsou skoky 
a rychlost. Aerodynamický tvar 
a speciální struktura materiá-
lu dovolují dosáhnout i více než 

100 km/h. Švýcaři už 
v airboardingu or-
ganizovali i vlastní 
šampionát. Vítězi zá-

vodů v Oberlandu na-
měřili 141 km/h. 

Další zimní atrakcí je jízda 
na velkém nafukovacím kole zvaná 

snowtubing. Velmi rozšířená také v na-
šich lyžařských střediscích. 

Zajímavou reinkarnací prošly i sta-
ré známé plastové boby. Tentokrát se na 
nich nesedí, jezdí se na břichu hlavou 
dolů. Vyrobeny jsou z hliníku a rych-
lost, kterou na nich dosáhnete, několi-
kanásobně převyšuje rychlost na těch 

původních. Výrobce je nazval Captain 
Avalanche a na jejich konstrukci praco-
val několik let. Výsledkem jsou první ko-
merčně nabízené boby s profesionálními 
vlastnostmi. Nejde přitom jen o bezpeč-
nost, ale i o jízdní vlastnosti. Boby mají ří-
dicí systém, brzdy, aerodynamický tvar... 
Jezdit by se mělo pouze na upraveném 
svahu, nejlépe bez lyžařů.   

Zkrocený vítr
Kromě gravitace lze na sněhu využít i síly 
větru. Nic pro pohodlné – s krocením vě-
tru mohou mít nemalé problémy i zkuše-
ní lyžaři či snowboardisti. U  kitewingu 
mají velkou výhodu windsurfaři. Křídlo je 
takřka identické, pouze se ovládá jedno-
dušeji, poněvadž není k ničemu připevně-
no. Vítr udává tempo jízdy. Pokud téměř 
nefouká, musíte si vybrat středně prudký 
kopec anebo sjezdovku, kde jízdou nabe-
rete do křídla vítr. Kitewing začíná „za-
bírať“ při větru 5 až 6 m/s, při silnějším 
není problém ani skákat anebo si zalétat 
vzduchem. 

Létání je o něco jednoduší u snowki-
tingu. Tady jezdce tahá drak, kterého 
můžete ovládat a využívat tak sílu vět-
ra, dokonce i do kopce. Pokud si chcete 
snowkiting opravdu užít, musíte se naučit 
vnímat a pochopit sílu větru. Snowkite-
ři, ale vlastně všichni pravidelně sledu-
jí předpovědi povětrnostní situace. Uni-
verzálním zdrojem je internetová strán-
ka www.windguru.com, kde zjistíte sílu či 
směr větru v některých lokalitách v Čes-
ku, ale i jinde ve světě. 

Xxx

Skibockerl, carvingová lyže  
na nízkém hliníkovém podvozku.

◄ airboard je pouze modernější verze nafouknuté duše 
z pneumatiky. Zalétáte si na ní rychlostí vyšší než sto 
kilometrů za hodinu.

► Skiboby jsou mezi netypickými zimními sporty nej- 
oblíbenější. již v roce 1891 si je dal patentovat američan 
j. C. Stevens.
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T
uto první formál-
ní uměleckou ško-
lu založila skupina 
anglických malířů 

v roce 1768. Ve škole umění 
chtěli předávat své znalosti 
a dovednosti dalším genera-
cím a potřebovali také  vlast-
ní prostor pro výstavy, které 
by byly přístupné veřejnosti. 
Zpočátku Akademie sídlila na 
Pall Mall, ale čekala ji ještě tři 

stěhování. Jakousi mezistanicí 
se stala vládní budova Somer-
set House, primárně určená 
pro vzdělávací instituce, pak 
se škola přemístila do nově po-
stavené budovy Národní gale-
rie na Trafalgar Square. Natr-
valo se pak Royal Academy of 
Arts usadila v roce 1868 v Bur-
lington House v srdci londýn-
ského West Endu, kde ji může-
te najít i dnes. 

Přichází Tom dixon

Součástí úctyhodné budovy, 
postavené roku 1668 podle ná-
vrhu Hugha Maye pro prvního 
hraběte z Burlingtonu, je také 
restaurace – a právě ta potře-
bovala na počátku nového ti-
síciletí renovaci. Kromě toho 
bylo úkolem vyzvaného desig-
néra celý prostor také zatrak-
tivnit. Původní podoba byla 

stvořena v roce 1885 a rozhod-
ně se přitom nešetřilo mramo-
rem, mosazí a sametem. Toto 
původní vybavení architekti 
MUMA v roce 2004 pod vede-
ním Dixona renovovali a za-
chovali, prošlo pouze jakousi 
omlazovací kúrou. 
Celý prostor restaurace má 
zajímavých 250 metrů čtve-
rečních. Ty byly rozčleněny 
na několik zón, zasvěcených 

významným umělcům. Jme-
nujme například malíře 
Turnera, svou část má i věhlas-
ný architekt Soane. Největší 
část zabírala majestátní jídel-
na chladné urého vzhledu, do 
níž se vešlo na 130 hostů. Prá-
vě tady designér výrazně za-
sáhl a těžkou atmosféru naru-
šil osobně navrženými rudý-
mi křesílky Scoop. Místnost 
projasnila také Dixonova zlatá 

svítidla Etch, která působí jako 
přívětivé lucerny.  
Kromě této hlavní jídelny se 
upravovalo i v restauraci re-
stauratéra Olivera Peytona ze 
společnosti Peyton and Byrne. 
Sem umístil Dixon bar vytvo-
řený ručně z lávových kame-
nů ze sopky Etna, ozdobil ho 
světly Pressed. Lounge vyba-
vil velkými koženými křesly, 
ve kterých si host může zapálit 

doutník, a vše doplnil o zónu 
s menšími stolky a fialovou po-
hovkou pro vychutnání sklen-
ky jednoho z dvaceti druhů 
luxusních vín. Všechny zó-
ny vzájemně propojují obrov-
ské fresky na zdech a skleněné 
vitríny se sochami a bustami, 
které vám nedovolí zapome-
nout, že se nacházíte ve stánku 
prestižního výtvarného umění 
– v Royal Academy. 

Královská 
akademie a design
Britská instituce royal academy of arts je tradice sama. 
Nový interiér pro restauraci akademie navrhl pionýr  
designu Tom dixon.

AUTORKA: VLadIMÍra STOrCHOVá
FOTO: arCHIV aUTOrKy

Tom Dixon
Narodil se v roce 1959 v Tunisu, 
ale už ve čtyřech letech se ocitl 
v Londýně. Vzdělání v oblasti 
umění a designu má opravdu 
neformální – začal si zkoušet 
možnost dekorace a struktu-
rální pevnost recyklovaných 
materiálů, o něco později za-
ložil workshop a dnes má svoji 
stálou kolekci v Muzeu mo-
derního umění v New yorku. 
je označován za průzkumníka 
designu, který si vždy zkouší 
věci po svém, za typ současné-
ho renesančního člověka, který 
jde do stále nových a nových 
výzev. Navrhuje nábytek, svíti-
dla, interiéry. Nový interiér pro 
restauraci londýnské royal aca-
demy of arts navrhl se svým 
studiem design research Stu-
dio, na 250 m² se dnes nachází 
až 150 míst.

Královská akademie  
umění v Londýně
Prvním předsedou akademie byl joshua 
reynolds, jehož socha stojí na nádvoří. je 
znázorněn s paletou v ruce, jako by chtěl 
malovat auta. již od roku 1769 akademie 
každoročně pořádá Summer Exhibition, kte-
rá je společenskou událostí horní střední tří-
dy. Každý může přihlásit své obrazy nama-
lované jakýmkoliv stylem, a pokud zvítězí, 
budou vystaveny a prodány. Pro svůj styl 
výuky má škola konzervativní pověst, vedou 
ji přední umělci a architekti, akademiků-
-praktikujících umělců je kolem osmdesáti. 
Sbírka obsahuje především ukázky děl brit-
ských umělců tvořících v rozmezí od 18. sto-
letí až po dnešní dobu. Otevřeno je denně 
od 10.00 do 18.00, v pátek do 22.00 hod. 
Nejlepší možností, jak se k budově Králov-
ské akademie dopravit, je metro. Nejbližší 
zastávky jsou Piccadilly Circus a Green Park.
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Zkroucený zvuk
Chvíli už se zdálo, že nápady s přenosnými reprodukto-
ry se nadobro vyčerpaly. Britská firma i-box však pře-
kvapila trh modelem Twist, malým kompaktním a bez-
drátovým reproduktorem. A jak už název napovídá, 
reproduktor má zajímavý design. V prostředku je pře-
kroucený. Nejde však jen o designový prvek – netradič-
ní tvar přispívá také ke kvalitě reprodukované hudby. 
Uvnitř jsou uloženy dva 3,8centimetrové aktivní měni-
če a jeden pasivní basový měnič. Připojitelnost funguje 
pomocí Bluetooth, ale na zařízení je též klasický 3,5mm 
vstup.  Zabudovaná lithiová baterie vydrží pět hodin 
soustavného přehrávání a nabíjí se přes USB kabel. 

Pohár naplněný hudbou
Také tento přenosný a bezdrátový reproduktor se snaží 
probudit utlumený trh. Nejen zajímavým designem, ale 
také vysokou praktičností. Reproduktor MobiCup isp165 
firmy iLuv se dokonale hodí k rychlému životnímu stylu. 
Přichází ve tvaru hrnečku či pohárku, takže úplně přes-
ně padne do držáku na kelímky v autě, plážovém lehátku 
anebo na kole. Kromě reprodukce hudby můžete díky za-
budovanému mikrofonu také telefonovat. Ovládací prvky 
jsou umístěny na horní straně a reproduktor je vyroben 
z voděodolného materiálu. Navíc je nárazuvzdorný, takže 
si ho můžete klidně vzít v podstatě kamkoliv. Streamování 
hudby funguje přes Bluetooth. Nechybí ani 3,5mm jack. 

Hodinky z minulosti
Znáte kultovní náramkové hodinky 
Amida Digitrend? Hitem byly v 
70. letech a švýcarský výrobce hodi-
nek, společnost Maximiliam Büsser 
& Friends, se rozhodl vzdát jim hold 
svým modelem s netypicky dlouhým 
jménem: Horological Machine No. 5 
On the Road Again. Jejich design vy-
chází z nejlepšího stylu sedmdesátých 
let – kromě stylu kultovních hodinek 
Amida Digitrend zaujmou i jiné prvky 
inspirované sportovními auty sedm-
desátých let. (Například Lamborghini 
Miura, které mělo horizontální žalu-
zie na zadním okně. Ze světa superaut 
převzali i výfukové trubky, tytéž ja-
ko v Lotusu filmového špiona Jamese 
Bonda.) Strojek hodinek navrhl Jean-
-Francois Mojon. Jde o skutečně luxus-
ní věcičku, což dokazuje i počet vyro-
bených kusů (66) a cena přibližně  
60 tisíc eur. 

Stylová jízda
Rizoma 77-011 je ukázkou, jak může vý-
robce motorek zvládnout výrobu bicyklů. 
Výsledek je opravdu pozoruhodný. Kola 
jako dopravní prostředek využívá stále 
více lidí – vždyť jde o ekologičtější a čas-
to i praktičtější způsob cestování. Z cyk-
listiky se však stala i jakási módní zále-
žitost. Jízdní kola jsou často hotovými 
designérskými díly, a i proto je občas vy-
užívají lidé, kteří by jinak na kolo nesed-
li. Právě jim je určen Rizoma 77-011 se 
svojí neobvyklou konstrukcí, moderním 
tvarem, rozdílným výpletem kol, uchy-
cením zpětného zrcátka, jakož i řešením 
těch nejmenších detailů. Rám je vyroben 
z lehkých a odolných uhlíkových vláken, 
takže kolo, také díky dalším hliníkovým 
součástkám, váží pouze osm kilogramů. 
Pohon na zadní kolo nepřenáší řetěz, ale 
pás. Bicykl je koncipovaný buď jako single 
speed, anebo jako fixed geer. Jeho cena je 
však 3 700 eur.

Fotbal v telefonu
Stolní fotbal je čím dál víc populárnější, 
ale ne každý má dostatek místa na po-
měrně velký stůl, anebo dostatek času, 
aby si zašel do hospody zahrát si s kama-
rády zápas. Pokud patříte do jedné ane-
bo druhé skupiny, řešení najdete se sto-
janem Newpotato Technologies Foosball 
Hero. Zařízení je určeno pro iPad a doko-
nale, i když v menší míře, imituje skuteč-
ný stolní fotbal. Nechybějí otočné páčky 
na ovládání hry, ale ani klasická počí-
tadla gólů jako z kuličkové kalkulačky. 
Součástí stojanu je samozřejmě aplikace, 
kterou si zadarmo stáhnete z App Sto-
re. Na samotnou hru už si pak musíte jen 
zvyknout. 

Létající geodet
Společnost Parrot se proslavila především 
kvadrokoptérami Ar.Drone, ovladatelnými 
smartphonem anebo tabletem. Úplně nedáv-
no investovala do startupu SenseFly, který 
vytvořil na první pohled hračkářské leta-
dýlko eBee. To se však může stát i nástrojem 
profesionálů. EBee má totiž zabudovanou 
kameru Canon s rozlišením 16 Mpx, která 
dokáže zhotovit fotografie ve vysokém roz-
lišení anebo i HD video. Ve výbavě nechy-
bí GPS, a dokonce se mluví i o 3D mapování. 
Letadlo přitom nemusíte ovládat, stačí jen 
důkladně naplánovat trajektorii letu. Stroj je 
velmi skladný a pohodlně ho uložíte do bato-
hu. Jeho využití může být různé – od mapo-
vání terénu, zhotovování leteckých fotogra-
fií až po navrhování budov. 



Siemens chrání 
Letiště Václava 
Havla
Společnost Siemens dodala první část sys-
tému ochrany perimetru proti neoprávně-
nému vniknutí pro Letiště Václava Havla 
v Praze. jedná se o nejmodernější detekč-
ní systém využívající elektronicky rozmíta-
ný radiový paprsek. Tento systém dokáže 
detekovat pohybující se objekt o velikosti 
1 m2 na vzdálenost až 7,5 km. Bezpečnost-
ní operátoři jednoho z nejlépe střežených 
prostor na území Čr jsou takto schopni sle-
dovat nejen pohyb podél perimetru, jehož 
celková délka je téměř 30 km, ale v přípa-
dě narušení střeženého prostoru mohou 
detekovat narušitele kdekoliv na provozní 
ploše letiště. 

Pribináček
se modernizuje 
Siemens se podílel na modernizaci výrob-
ního procesu v Závodu Pribina – Přibyslav. 

Konkrétně se jednalo o no-
vý stavěcí stroj papíro-
vých paletek, ve kterých 
opouštějí brány závo-

du smetanovo-tvarohové 
krémy Pribináček a další 
výrobky. Zařízení vyrobila 
společnost Viking Ma- 
šek, a. s., již Siemens vybavil 
řídicím systémem Simotion 
a frekvenčními měniči Sina-

mics. Nová stavěčka vykazuje 
vysokou přesnost výstupu a výrazně menší 
spotřebu elektrické energie, což zákazníko-
vi přináší úsporu provozních nákladů.

Pošta pro Plzeň
Od konce října třídí dopisy v plzeňském 
třídicím centru České pošty nový stroj 
IrV3000 od společnosti Siemens. Přesto-
že zatím běží ve zkušebním provozu, už má 
za sebou desítky hodin práce a desetitisíce 
doručených psaní.

Měříme kyslík
v sušárně uhlí
V závodě Vřesová Sokolovské uhelné spo-
lečnosti zajišťují od loňského roku in-situ 
laserové analyzátory typu LdS 6 kontinu-
ální měření obsahu kyslíku v sušárně uhlí 
a přispívají k celkové bezpečnosti provozu. 
Zakázka je výjimečná tím, že jde o největší 
skupinové nasazení těchto analyzátorů  
v České republice a s největší pravděpo-
dobností i v zahraničí.

Špičkové  
technologie  
putovaly do Brna
Na nově zrekonstruované Pra-
coviště invazivní a intervenč-
ní kardiologie Interní kardiolo-
gické kliniky (PIIK IKK) Fakultní 
nemocnice Brno Siemens do-
dal dvě specializovaná angio-
grafická zařízení a rentgenový 
pojízdný skiaskopicky přístroj 
s C-ramenem. dodané pří-
stroje budou především slou-
žit k diagnostice a katetrizační 
léčbě pacientů se strukturál-
ním postižením srdce a dále 
k elektrofyziologickým vyšet-
řením a případně navazujícím 
zákrokům.

Konstrukce vozů pro 
mnichovské metro
Čeští konstruktéři společnosti Sie- 
mens se v oboru vývoje kolejo-
vých vozidel podílí na mnoha svě-
tových projektech. jedním z nich 
je 21 šestivozových souprav met-
ra pro Mnichov. Tým spolupracu-
je na vývoji hrubé a vnitřní stavby 
vozů, konstrukci dveří a na elek-
trických schématech. Zajímavostí 
je, že mnichovské vozy vycházejí  
z platformy Siemens Inspiro, vy- 
užity byly i zkušenosti získané  
u souprav typu M1 pro pražské 
metro. První vůz nedávno dostal 
ve vídeňském závodě nový „ka-
bát“, první vlaky se chystají do 
provozu v roce 2013.

Zaměstnance spojuje krev
Pomáháme

Snad každého z nás někdy napadlo, že by 
chtěl jít darovat krev. Jen málokdo se k to-
mu však odhodlal. A právě proto se společ-
nost Siemens rozhodla nabídnout svým 
zaměstnancům možnost společného da-
rování krve, aby se zájemci mohli vzájem-
ně podpořit a motivovat. Pilotní projekt 
se uskutečnil na podzim minulého ro-
ku a hned v prvním kole se do něj přihlá-
silo 130 zájemců ze čtyř lokalit – Prahy, 

Ostravy, Brna a Mohelnice. Krev byla na-
konec odebrána 88 zaměstnancům společ-
nosti Siemens, 80 % z nich byli prvodárci. 
Sdílený zážitek vyvolal mezi zaměstnanci 
velkou vlnu zájmu, a tak se z hromadného 
darování krve stane tradice. Místo jedno-
ho dne byla aktivita rozšířena na celý týden 
a zaměstnanci budou moci společně daro-
vat krev dvakrát ročně. Další termín byl sta-
noven na polovinu dubna letošního roku.

IKEM má nový 
angiologický 
systém 
Nový angiologický systém  
artis Zee značky Siemens pro 
komplexní elektrofyziologická 
vyšetření žil a cév využívá od 
listopadu pražský Institut kli-
nické a experimentální medi-
cíny (IKEM). Přístroj disponuje 
plnou digitalizací obrazu včet-
ně zobrazení ve 3d a naviga-
cí pro vedení katétru. Zároveň 
má vysoce flexibilní jednopro-
jekční C-rameno s maximálním 
rozsahem pohybu a disponuje 
efektivním systémem pro sní-
žení dávky rTG záření. 
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Pomáháme slabším a pot�ebným, kte�í se ne vlastní vinou dostali do obtížné
situace a nemohou si pomoci sami.
Podporujeme instituce, které pomáhají d�tem a lidem se zdravotním postižením
�i sociálními problémy.
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