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Vážení čtenáři,
možná někteří z vás znají, nebo dokonce i odebírají, náš mezinárodně vydávaný časopis 
„Pictures of the Future“ (PoF), který vychází v devíti jazycích a nákladu více než 100 000 
výtisků, a ze kterého pochopitelně čerpáme náměty pro náš časopis Visions i my. Možná 
ale ne všichni víte, že je jeho vznik svázán s celým originálním konceptem předpovídání 
budoucnosti, který vznikl na základě metodiky zformulované v roce 2000. Když ale říkám 
„předpovídání budoucnosti“, nemyslím tím nějaké obyčejné věštění, ale propracovanou 
metodiku postavenou na exaktních postupech a podpořenou stovkami hodin rozhovorů 
s předními odborníky z celého světa. V loňském roce uplynulo 10 let od doby, kdy tým 
ze Siemens Corporate Technology vytvořil metodou PoF první budoucí scénář, a je až 
neuvěřitelné, nakolik se dnes ukazují jeho předpovědi jako přesné, a to jak z hlediska 
nových technologií, tak i například budoucího energetického konceptu. Tyto výsledky jsou 
natolik fascinující, že jsme se rozhodli o ně s vámi podělit.          
Když jsem si pročítal články připravené do tohoto vydání, zaujala mě v souvislosti s PoF 
ještě jedna věc. V budoucím scénáři vypracovaném na přelomu let 2002/2003 pro sektor 
energetiky je jedna z kapitol věnovaná decentralizované výrobě elektřiny s důrazem na 
využívání obnovitelných zdrojů. Dobře si pamatuji, a jistě i mnozí z vás, jak byly tyto vize 
(a mnohdy ještě bohužel stále jsou) napadány skeptiky, jejichž hlavním argumentem je, 
že velké množství takových „energetických ostrůvků“ lze těžko efektivně řídit, a proto by 
měl budoucí trend naopak spíše směřovat k úplné centralizaci energetické výroby. Na tom 
bezesporu něco je, ale… Uplynulo 10 let a my se nacházíme v době, kdy světová ekonomika 
čím dál tím více strádá v důsledku opakujících se přírodních katastrof (a to nehovořím 
o ztrátách na lidských životech). Statistiky jsou v tomto ohledu neúprosné a budoucí 
předpovědi vůbec nejsou optimistické. Poněvadž přírodním živlům poručit neumíme, 
nezbývá než se přizpůsobit a přijmout taková opatření, aby byl jejich ničivý dopad na naši 
společnost co nejmenší. Podíváme-li se pak na návrhy tzv. krizových konceptů, které dnes 
předkládají nejuznávanější světoví experti, dostáváme se zpět k tomu, co jsme předvídali 
my už před více než 10 lety: jedině decentralizovaná výroba elektřiny z velké části 
realizovaná z obnovitelných zdrojů může v případě přírodní katastrofy (nebo i válečného 
konfliktu apod.) zabránit celkovému blackoutu. To, co se na první pohled může zdát jako 
nevýhoda, se tedy najednou stává výhodou, a to klíčovou.
Milí čtenáři, až budete číst na následujících stránkách informace o vzrůstajícím nebezpečí 
přírodních katastrof, nenechte se tím znepokojit. Jak říká v následném rozhovoru český 
vědec Vít Vilímek, tyto katastrofy jsou zcela běžné a příroda sama s nimi nemá problém. 
Problém máme my, lidi, poněvadž čím dál tím více zabydlujeme rizikové oblasti. Je tedy 
zase jen a jen na nás, abychom si tento „svůj“ problém vyřešili. A že na tom usilovně 
pracujeme, vás snad přesvědčí následující stránky.    
        
Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika

o b s a h

„Katastrofy existují především díky lidem,“ říká  
Vít Vilímek z Přírodovědecké fakulty. Ne že by pří-
roda neznala zemětřesení či povodně, ale když ne-
zasáhnou člověka či jeho výtvory, jsou to přirozené 
přírodní děje. „Děje, které se často opakují a škodí 
nám hlavně tehdy, když zapomeneme na minu-
lost,“ podotýká český odborník. A připomíná, jak 
rychle i v Peru lidé zapomněli na poučení z největší 
přírodní pohromy v Jižní Americe, která před  
44 lety zabila také skupinu českých horolezců.

Tak jako většina sportů, k nimž potřebujeme 
lyže, pochází i biatlon z Norska. Základy mů-
žeme hledat v druhé polovině 19. století. K jeho 
popularitě však vedla dlouhá klikatá cesta.
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Pohled z výšky sedmi set kilometrů na největší větrnou farmu London Array, která dodává elektřinu půl mili-
onu britských domácností. Má rozlohu sto kilometrů čtverečních a nalézá se blízko ústí řeky Temže do Sever-
ního moře. Snímek vznikl před rokem, v době spuštění 175 větrných turbín, umístěných 650 až 1 200 metrů 
od sebe. Bílé body jsou, vidět jsou i brázdy po lodích a barvu moře mění bledší jarní nános z Temže. Snímek 
zhotovila kamera vědeckého satelitu Landsat 8 s rozlišením patnáct metrů.  

London ArrAy je vidět z vesmíru
 

Řeka temže

Cleve Hill ramsgate



Ztrátové teplo představuje značné energetic-
ké úniky v řadě průmyslových oblastí. Typic-
kým příkladem jsou obloukové pece vyrá-
bějící ocel ze železného šrotu. Tyto pece jsou 

jedním z největších konzumentů energie  
v ocelárnách, přitom z nich uniká ohromné 
množství ztrátového tepla ve formě horkých 
plynů. Vědci společnosti Siemens proto vy-
vinuli systém, který dokáže pomocí speci-
álních solných směsí zhruba 20 % tohoto 
ztrátového tepla zužitkovat k výrobě elek-
trické energie. Efektivita řešení navíc není 
pouze ekonomická, ale i ekologická. Výraz-
ně snižuje emise oxidu uhličitého – při vý-
robě jedné tuny oceli totiž vznikne o 40 kg 
tohoto plynu méně. Jen málo zařízení však 
produkuje ztrátové teplo v takovém množ-
ství jako obloukové pece, a proto se vyvíjejí 
i technologie využívající unikající teplo  
k čištění vody.

20 %
ztrátového tepla lze rekuperovat 
díky novému systému na jeho 
zachytávání

síť, kterou niC nerozHodí

CHodítko 
s očimA

CHytání 
ztrátovéHo tepLA

nAsLouCHAdLA  
budouCnosti

Poruchy sluchu jsou v naší populaci po-
měrně častým neduhem a například nedo-
slýchavostí v ČR trpí zhruba 5 % obyvatel. 
Naštěstí dnes lze nedoslýchavost relativ-
ně snadno a efektivně řešit pomocí naslou-
chadel. A jak dokazují nejnovější mode-
ly naslouchadel vyvinutých společností 

Siemens, kvalita jejich zvuku se stále více 
přibližuje přirozenému slyšení. Naslou-
chadla jsou totiž vybavena miniaturní, ale 
velmi výkonnou čipovou jednotkou schop-
nou zpracovat 250 milionů příkazů za vte-
řinu. Zvuk je díky tomu v reálném čase 
zpracováván ve 48 nezávislých frekvenč-
ních kanálech a upravován tak, aby co nej-
více odpovídal fyziologii zdravého sluchu. 
Naslouchadla jsou přitom miniaturní, tak-
že jsou mohou používat i malé děti.

Bezpilotní letouny neboli jednoduše 
drony jsou stále doménou vojenského 
letectva, postupně se však stále dostup-
nější i pro civilní aplikace. Příkladem je 

systém vyvinutý inženýry společnosti  
Siemens, jenž využívá drony k vyhod-
nocování energetické efektivity budov, 
případně celých městských čtvrtí. Drony 

jsou v tomto případě osazeny běžnými 
kamerami či termokamerami, jež danou 
lokalitu skenují. Ze získaných snímků 
poté vytvoří speciální software trojroz-
měrný model zobrazující tepelné vyza-
řování objektů, úniky kapalin a plynů  
a místa s nadměrnou vlhkostí.

250 mil.

440×1018 joulů

příkazů / vteřinu – to je výkon 
špičkových moderních sluchadel

energie dopadá ze Slunce každou hodinu na zemský povrch

Chodítko pro postižené a herní konzole 
na první pohled nemají nic společného, 
ale opak je pravdou. Důkazem je chodít-
ko navržené konstruktéry společnosti 
Siemens, využívající jako prostředek pro 
sledování okolí doplněk k herní konzoli 
Xbox, zvaný Kinect. Takto upravené cho-
dítko je určeno zejména starším pacien-
tům se sníženou pohyblivostí a porucha-
mi kognitivních funkcí, kterým může 
výrazně ulehčit každodenní život. Kromě 

Kinectu je vybaveno ještě několika další-
mi senzory, které ve výsledku téměř plní 
funkci očí. Chodítko má díky tomu pře-
hled o své momentální pozici, detekuje 
překážky stojící v cestě nebo je schopno 
rozeznávat informační a výstražné cedu-
le. Svého uživatele tedy může bez obtíží 
navést k požadovanému cíli.

Slunce a vítr patří mezi obnovitelnými 
zdroji právem k těm nejperspektivněj-
ším, zároveň však také k nejnevyzpy-
tatelnějším. Dodávka energie je v jejich 
případě čistě v režii přírody, a pokud na-
stane například bezvětří v kombinaci se 
zamračenou oblohou, může tato situace 
značně narušit stabilitu rozvodné sítě. 
Jak se však podařilo prokázat vědcům 
společnosti Siemens, zajištění stabilní 
dodávky energie výhradně z obnovitel-
ných zdrojů je dosažitelným cílem i pro 
sítě národního rozsahu. Vědci stabilitu 

sítě predikovali pomocí rozsáhlé mo-
delové situace pracující s reálnými me-
teorologickými daty, údaji o spotřebě 
energie a řadou dalších informací. Vý-
sledkem je model, který popisuje cha-
rakter výroby, přenosu a spotřeby ener-
gie v německé rozvodné síti v případě, 
že by byla napájena pouze obnovitelný-
mi zdroji. Stabilní úrovně energie je po-
dle modelu možné dosáhnout především 
vzájemnou provázaností jednotlivých 
druhů elektráren a akumulačních síťo-
vých prvků.

neunikne Ani myš
Detektorů pohybu existuje celá řada 
typů, nejčastěji však bývají reprezen-
továny malými kruhovými zařízení-
mi umístěnými na rozích budov či  
v místnostech. Tyto přístroje pracu-
jí na principu detekce infračerveného 
záření a svůj typický tvar je dán opti-
kou, která slouží k rozšíření jejich zor-
ného pole. Konstruktéři společnosti  
Siemens však tento obvyklý design 
značně inovovali a vybavili detektor 
dvojicí zrcadel, která jej činí téměř 
plochým a umožňuje zabudování de-
tektoru například přímo do zdi. Zrca-
dla slouží k zachycení záření přichá-
zejícího jak z prostoru před detekto-
rem, tak z ostrého úhlu pod ním,  
a k jeho zaměření na detekční čip. 
Výška detektoru tak činí pouhé tři 
centimetry a přístroj navíc má vyšší 
odolnost vůči falešným poplachům.

bezpiLotní LetkA sLeduje obytné domy
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Tento zvláštní název svádí k různým do-
hadům o jeho účelu a poslání, ale s talí-
ři neměl ve skutečnosti nic společného. 
K jeho zrodu vedla potřeba najít způsob, 
jak u pozemních telegrafních linek me-
chanicky proměňovat galvanický proud 
nízkého napětí ve stejnosměrný vysokého 
napětí. Krátké indukované proudy muse-
ly být totiž velmi silné, aby na konci lin-
ky mohly vyvolat potřebné mechanické 
pohyby.

 „Na světových výstavách v Londýně  
a v Paříži jsme vystavovali několik me-
chanismů, které jsme k tomuto účelu kon-
struovali, avšak zpočátku jim vadilo, že 
vyráběné proudy vysokého napětí nebyly 
stejné síly. Teprve konstrukcí mého ,talí-
řového stroje ,́ který jsem sestrojil v ro-
ce 1854, byla skutečně rozřešena úloha, 
jak indukcí vyrábět stejnosměrné proudy 
téměř stálého napětí,“ uvádí Siemens ve 
svých pamětech. „Talířový stroj, který je 
předchůdcem moderního dynama  
s plynulým proudem a zároveň předchůd-
cem transformátoru, se skládá v podstatě 
z velkého počtu elektromagnetů. Ty jsou 
seskupeny do kruhu a nad jejich póly se 
posunuje v kruhu takzvaný talíř – kuže-
lovitá železná deska, jejíž hrot má ložisko 
ve středu kruhu magnetů.“

Později si však Siemens v souvislostí  
s jeho konstrukcí sypal popel na hlavu.

 „Kdyby se u tohoto přístroje upustilo od 
samočinného pohybu talíře a kdyby byl 
býval tento pohyb nahrazen mechanic-
kým otáčením osy s dotykovými pružina-
mi (kartáčky), pak by byl již tehdy vznikl 
účinný dynamoelektrický stroj. Tato sku-
tečnost ilustruje obtíže, které jsou často 

spojeny s poznáním nejbližších pravd. 
Jen s pocitem jakéhosi zahanbení si na  
to vzpomínám.“ 

Tento všestranný technik a vynálezce se 
nikdy nevydal cestou blouznivých nad-
šenců honících se za lákavou myšlenkou 
„věčného samohybu“. Ba naopak – byl vel-
kým kritikem jejich marného úsilí s pro-
zíravým odhadem, že perpetuum mobile 

neboli hypotetický stroj, který by vykoná-
val práci bez vnějšího zdroje energie,  
je pouze slepou uličkou vývoje techniky. 

Ale i Siemens žil v druhé polovině  
19. století, kdy se mnohé v technice tepr-
ve rodilo, a nemohl tedy plně odhadnout, 
zda se ve svých úvahách opravdu nemýlí, 
či mýlí. S odstupem času se nám tato sku-
tečnost rýsuje velmi zřetelně.

„Jsou to zejména dvě vynálezecké  
myšlenky, které již svedly a často také 
zničily nesčetné osoby, zčásti i nadané  
a ve své působnosti dokonce vynikající  
a zdatné. Je to jednak perpetuum mobi-
le a jednak létající stroj a řiditelná vzdu-
choloď,“ píše z dnešního nadhledu pře-
kvapivě Siemens. „Je nepochybné, že 
můžeme vyrábět letadla podle vzoru 
létajících zvířat, jestliže by byla k tomu 
splněna základní myšlenka spočívající  
v tom, že máme stroje, které jsou tak leh-
ké a tak silné jako svaly létajících zvířat, 
a jestliže žádný z těchto strojů nepotře-
buje mnohem více paliva než létající zví-
řata. Vynálezci začínají však vždy  
u nesprávného konce a vynalézají léta-
jící mechanismy, aniž mají sílu, jak jimi 
pohybovat. Ještě hůře je to s řiditelnými 
vzducholoděmi. Materiál balonu by vů-
bec nesnesl silného vzdušného protitla-
ku, i kdyby takové stroje byly.“ 

Tak mít prozíravou možnost nahlížet  
do křišťálové koule, že… 

/Pokračování životopisu W. von Siemense příště/

Tento všestranný technik a vynálezce se nikdy 
nevydal cestou blouznivých nadšenců honících  
se za lákavou myšlenkou „věčného samohybu“. ″

Werner von Siemens: zrození úspěchu (5) AUTOR: milan bauman
FOTO: siemens

Talířový stroj
K řadě významných zlepšení a vynálezů, které Siemens a Halske uskutečnili v souvis-
losti s rychle se rozvíjející elektrickou telegrafií ve druhé polovině 19. století, patří  
i takzvaný „talířový stroj“. 

Málokterý fyzikální jev je tak záhadný 
jako kulový blesk. Podivně se chovající lé-
tající žhavá i studená světla známe z mno-
ha očitých svědectví z různých dob. Tato 
světla jsou však příliš prchavá a nestálá, 
než aby se dala zkoumat v přírodě. V labo-
ratořích se podařilo vytvořit jejich různé 
nápodoby, které však vůbec nemusejí od-
povídat průběhu těchto jevů za běžných 
okolností.

V červenci roku 2012 sledovala skupina 
vědců z univerzity v čínském Kan-su běž-
né blesky. Těsně před desátou večer jeden 
z blesků udeřil do země zhruba 900 metrů 
od kamery, aby se na místě dopadu vytvo-
řila na zhruba 1,7 sekundy jasná koule.  
Z kamery lze těžko určit její přesnou veli-
kost – oslněný digitální senzor ji zachytil 
jako pětimetrový objekt, ale ve skutečnos-
ti byl téměř jistě podstatně menší. Ob-
jekt během pozorování uletěl vzdálenost 
zhruba deset metrů, během kterých vy-
stoupal o tři výškové metry. Ve tmě však 
nebylo možné odhadnout, jak vysoko nad 
terénem kulový blesk přesně byl.

Zajímavé je však především jeho spekt-
rum; to obsahuje spektrální čáry křemí-
ku, železa a vápníku, tedy prvků běžně se 
vyskytujících v půdě. (I když některé také 
chyběly, například hliník.) Protože kulo-
vý blesk vznikl prakticky přesně v místě, 
kde předtím uhodil výboj běžného blesku, 
zdá se tak autorům zdaleka nejpravděpo-
dobnější, že „ohnivá koule“ vznikla z ma-
teriálu, který se vypařil ze země při úderu 
blesku.

V tom případě by šlo o doklad jedné  
z nejpopulárnějších teorií o vzniku ku-
lových blesků vůbec. Podle ní dojde při 
úderu blesku k odpaření hmoty z povr-
chu země, poté může vzniknout obláček 
drobných mikroskopických částic  
a vláken (hlavně křemíkových). Částečky 
v oblaku reagují se vzdušným kyslíkem 
(hoří), přitom vytvářejí teplo a světlo.

Zachycený čínský kulový blesk byl tedy 
s největší pravděpodobností z „hlíny“. To 
však neznamená, že by nemohly existovat 
i jiné typy podobných objektů. V laborato-
řích se je podařilo vytvořit také například 
ve vzduchu pomocí mikrovlnného záření 
či podvodním elektrickým výbojem. Ne-
můžeme tedy vyloučit, že i příroda je při 
tvorbě „ohnivých koulí“ stejně kreativní 
jako lidé při vymýšlení vysvětlení a exis-
tuje více typů kulových blesků. 
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Podle japonských vědců z ústavu RIKEN (ve spolupráci s kolegy  
z Harvardu) by mělo být zcela nečekaně jednoduché dokonce i „omla-
dit“ buňky a změnit je na buňky velmi podobné těm, které najdeme  
v plodu: má k tomu stačit jednoduchá několikadenní procedura, je-
jímž jádrem je půlhodinová koupel v mírně kyselém roztoku. Z omla-
zených buněk pak by mělo být možné vytvořit úplně nové díly těla 
(náhradní orgány) či – pokud to někdo bude chtít – také snadno vy-
tvořit prakticky dokonalé klony původního organismu. 

Vytváření nových tkání z těla a pro potřeby konkrétních pacientů 
není nová myšlenka, začala se nesměle rýsovat zhruba před 50 lety. 
Do té doby měla většina biologů zato, že živočišné buňky se během ži-
vota pohybují jednosměrnou ulicí od tvárných embryonálních buněk 
k jednomu z mnoha typů „dospělých“ buněk (svalových, nervových 
atd.) a nikdy opačně. V roce 1962 John Gurdon pokusem s přenosem 
jednoho buněčného jádra do neoplozeného vejce dokázal, že buň-
ky během vývoje v sobě nesou všechny informace, aby mohly znovu 
omládnout. Důsledkem jeho objevu bylo nakonec naklonování ovce 
Doly a později dalších zvířat. 

V lednu t. r. Indie úspěšně vyslala do ves-
míru první raketu s pokročilým pohon-
ným systémem na kryogenní palivo. Po 
několika letech neúspěšných pokusů tak 
pokročila ve svém ambiciózním vesmír-
ném programu.

Raketa GSLV Mk2 o hmotnosti 415 tun 
odstartovala v neděli 5. ledna z kosmodro-
mu Šríharikota na stejnojmenném ostro-
vě na jihu země. Na oběžnou dráhu kolem 
Země vynesla komunikační satelit o hmot-
nosti 2,1 tuny.

Technologii motoru na chlazené kapalné 
palivo zatím úspěšně zvládlo jen několik 
zemí: USA, Rusko, Francie a Japonsko. Ten-
to typ motorů je však v podstatě nezbytný 
pro ambicióznější vesmírné lety, včetně 
umísťování satelitů na vysoké oběžné drá-
hy. Právě vynášení satelitů na tyto vysoké 
dráhy (především telekomunikační) tvoří 
nejlukrativnější část trhu s dopravou do 
vesmíru.

Náklady na lednový let činily z ekono-
mického hlediska velmi zajímavých a kon-
kurenceschopných 1,2 miliardy korun.

indie je v exkLuzivním 
vesmírném kLubu

nA Lidské buňky Lze zApsAt CokoLi

kuLový bLesk v negLižé

Pohled do dílny závodu Siemens & Halske, v němž se vyráběly telegrafní přístroje a další elektrotechnická zařízení. 

Myší embryo vytvořené z buněk „vystresovaných“ k omládnutí kyselou koupelí

Na snímku čínských vědců je spektrum běžného 

blesku i kulový blesk, který vznikl po jeho úderu 

(malá bílá tečka vlevo). Spektrum kulového blesku 

je vidět na spodním konci spektrálních čar původ-

ního blesku jako poněkud světlejší pruh.



Ostrov bezpečí
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D nes, jako každý den ráno, 
usedá Aaron na židli na ve-
randě, aby si přečetl novi-
ny. Pohled mu sklouzne na 

řeku, jejíž hladina od včerejška zase  
o kousek stoupla. Je to důsledek pří-
valových dešťů, které New Orleans 
sužovaly minulý týden. Tyto bouře 
sem přicházejí stále častěji, uvědo-
muje si. Nepochybně je to důsledek 
klimatických změn. A zvedá se hladi-
na moře obklopujícího město. Aaro-
na to však už nezneklidňuje.  Poté co 
Katrina smetla dům jeho rodičů, po-
stavil si na jeho základech dům nový 
a v něm se již cítí v bezpečí.

Rozvinuje si svoje digitální noviny  
a stahuje aktuální vydání. Dnes za-
čne s domácími zprávami. Okamžitě 
ho zaujme článek o novém obecním 
informačním systému. Vedení měs-
ta chce poskytovat obyvatelům ještě 
přesnější a aktuálnější informace  
o hrozících bouřích. V případě ohro-
žení pak chce každému zaslat jeho 
osobní evakuační plán. „To je zají-
mavé, kolik toho o nás vědí,“ pomyslí 
si Aaron. „Pravděpodobně vědí  
i to, že teď tu sedím na verandě  
a čtu si noviny.“

„Dědečku, dědečku,“ na verandu 
přibíhá Aaronova vnučka Melinda. 
„Představ si, že dnes nám paní uči-
telka ve škole povídala o huriká-
nu Katrina, který zničil velkou část 
města. Ty jsi ho zažil, viď?“ „Ano, 
zažil, ale nerad na to vzpomínám,“ 
odvětí Aaron. „Tehdy to byla oprav-
du velká katastrofa. Ty už se ale ne-
musíš ničeho bát. Od těch časů se 
mnohé změnilo,“ dodává a ukazu-
je rukou směrem k řece. „Podívej se 
třeba na ty protipovodňové barié-
ry. Nejenže je před třiceti lety zcela 
přestavěli, ale současně je vybavi-
li tisíci chytrých čidel, která trvale 
měří hladinu vody, tlak vody, vlh-
kost a teplotu zábran a monitorují 
jejich případné otřesy. Už se nemů-
že stát, že by se některá z bariér po-
škodila a nikdo  si toho nevšiml.“ 

„Dědečku, paní učitelka nám ale ta-
ké říkala, že se změnil systém roz-
vodu elektřiny po městě. Máme tu 
prý nějaké samostatné zdroje. Co 

to, prosím, znamená?“ „To je velice 
jednoduché,“ odpovídá Aaron. „Kat-
rina tehdy způsobila velký blackout 
nejen ve městě, ale i v širokém okolí. 
To byl důvod, proč nemohli povod-
ňovou vodu pumpovat ven z města. 
Dnes už ale máme ve městě úplně ji-
ný systém. Tohle už by se nemohlo 
nikdy stát.“

„Dědečku, já tomu ale pořád nero-
zumím,“ fňukne Melinda. „Tak pojď 
sem,“ pobídne ji Aaron, „a podívej 
se.“ Na digitální papír, který byl 
teď bílý, kreslí malé kruhy. „Před-
stav si, že každý z těchto kroužků 
je malý ostrov,“ říká Melindě. „Ty-
to ostrůvky si vyrábějí svoji vlastní 
elektrickou energii, kterou buďto 
sami také spotřebují, nebo ji uklá-
dají. My jsme také jedním z tako-
vých ostrovů – vyrábíme elektřinu 
větrnou turbínou, kterou máme na 
zahradě, a také fotovoltaickými pa-
nely, které máme na střeše. Elektři-
nu, kterou nepotřebujeme, může-
me buďto prodat anebo si ji usklad-
nit v bateriích, které jsou ve sklepě. 
Díky tomu máme stále elektřinu, 
a to i tehdy, když velké elektrárny 
přestanou fungovat nebo se poškodí 
rozvodná síť.“

„Takže si všechno vyrábíme sami      
a nejsme na nikom závislí?“ ptá se 
Melinda. „Ne tak docela,“ usmívá 
se Aaron. „Představ si, že vypad-
ne proud v supermarketu a všechno 
mražené jídlo se začne rozmrazo-
vat. Nebo v domově pro seniory, kte-
ří jsou závislí na přístrojích. V tom 
případě bychom samozřejmě začali 
posílat elektřinu tam, kde je nejvíce 
potřeba.“

Melinda se odmlčí a tiše přemýš-
lí o všem, co teď slyšela. O proti-
povodňových bariérách, čidlech, 
energetických ostrovech, o lidech, 
kteří zemřeli během hurikánu, 
a také o těch, kteří po katastrofě 
město opustili a už se nikdy nevrá-
tili. „Dědečku, a proč ty jsi vlastně 
ve městě zůstal?“ Aaron se zamyslí  
a s dojetím hledí na město pod se-
bou. „Možná jsem trochu blázen,  
ale je to můj domov a jediné místo 
na světě, kde chci žít.“  

Jak neztratit 
energii

str. 14–15

S katastrofami 
musíme umět žít

str. 12–13

A budeme vědět 
všechno...

str. 16–17

Proč nezapomínat 
na neštěstí předků

str. 18–21
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u evropských povodní, kde se oběti počí-
taly na jednotky. Velkou roli v tom sehrály 
investice a další opatření zavedená po vel-
kých povodních v roce 2002, které všem 
evropským zemím připomněly, že proti-
povodňová opatření nejsou zbytečně vy-
hozené peníze. 

Že investice do infrastruktury zachra-
ňují životy, je zcela nepochybné. V roce 
2012 byl nejdražší přírodní pohromou 
hurikán Sandy, který v USA způsobil ško-
dy za 25 miliard dolarů, přímých obětí na 
životech bylo zhruba 150. Největší škody 
na životech ve stejném roce způsobil zno-
vu tajfun na Filipínách; konkrétně bouře 
pojmenovaná Bofa, která zabila více než 
tisíc lidí. Když pomineme následky, bouře 
to byly jinak prakticky srovnatelné.  

Pokud jde o přírodní pohromy, peníze 
jasně zachraňují životy. Bohatší lidé se 
dokážou lépe vyrovnat s nepřízní živlů, 
mají zásoby potravin, dopravní prostřed-
ky atp. Stejně důležité je, že bohaté státy 
více investují do infrastruktury i výstraž-
ných a záchranných systémů. 

I když tedy budoucnost rozhodně nebu-
de klidná, obětí může být méně. Řešení 
evidentně existují. 

osvědčená i nová řešení
Jedním z nejlepších způsobů obrany  

je důraz na odolnost infrastruktury. Po-
kud vypadnou po prvním úderu ener-
getické sítě, následky katastrofy mohou 
být horší. Nemocnice přestanou posky-
tovat odpovídající péči, zastaví se veřej-
ná doprava, klesne bezpečnost, protože 
vypadne veřejné osvětlení či kamerové 
systémy. 

To byla jedna z velkých lekcí „super-
bouří“, které v posledních letech zasáh-
ly Spojené státy. Katrina i Sandy vyřa-
dily rozsáhlé části energetické sousta-
vy a způsobily tak značné škody. Ale na 

druhou stranu také ukázaly, jak si s tím 
poradit. Záložní zdroje, malé, „chytré“ 
lokální sítě i větší zajištění velkých sou-
stav – to jsou jen některá z opatření, kte-
rá třeba v New Yorku usilovně uvádějí do 
praxe, aby se neopakovala „doba temna“ 
z podzimu 2012. 

Nabízejí se i řešení zcela nová. Vý-
stražné a informační systémy byly vždy 
drahou, komplikovanou záležitostí. Ale 
všudypřítomná a levná elektronika – 
třeba včetně mobilních telefonů – dává 
záchranářům, veřejnosti i odborníkům 
možnost lepšího přehledu o dění přímo 
v terénu prakticky v reálném čase. 

Začátek léta 2013 byl pro střední 
Evropu nešťastný. Dlouhotrvající 
tlaková níže doslova přitáhla na 
starý kontinent vlhkostí prosyce-

ný vzduch ze Středozemí a Černého mo-
ře jen proto, aby se tu srazil se studeným 
vzduchem ze severu Evropy. 

Ochlazený vzduch ztratil schopnost udr-
žet vodu a výsledkem byly dlouhé deštivé 
dny, které skončily něčím, na co jsme si  
v posledních letech už zvykli: povodněmi. 
Prahou se znovu – po pouhých 11 letech – 
prohnala větší než 50letá voda, někde do-
konce na úrovni vody stoleté. Češi v tom 
nebyli sami, vlastně na tom nebyli ani nej-
hůře. Na soutoku řek Dunaj, Ilze a Innu se 
voda dostala nejvýše od roku 1501. 

Výsledkem bylo několik zmařených ži-
votů a ohromné škody na majetku. Červ-
nové povodně byly nejdražší přírodní 

katastrofou roku 2013, uvedla v lednu ve 
své shrnující zprávě zajišťovna Munich Re. 
Celkové náklady evropských červnových 
povodní se vyšplhaly na 15,2 miliardy do-
larů, přímo pojištěna z toho byla zhruba 
pětina, tedy cena za tři miliardy dolarů.  
A to jsme si všichni mysleli, že Evropě se 
velké přírodní pohromy vyhýbají...

Celý rok 2013 přitom nebyl z hlediska pří-
rodních pohrom až tak nepříznivý, ba na-
opak. Munich Re odhaduje, že v roce 2013 
přírodní pohromy přišly celosvětovou eko-
nomiku zhruba na 125 miliard dolarů, z to-
ho přímo pojištěné škody činily 31 miliard 
dolarů. To je výrazně méně než činí průměr 
za posledních 10 let, který dosahuje hodno-
ty 184 miliard dolarů. 

jak často přichází  
padesátiletá voda?

Jisté je, že živelných katastrof všeho dru-
hu bude přibývat. Není jisté, zda a jak  
k tomu přispěje klima. Určitě ale velký 
vliv budou mít sami lidé. 

Počet obyvatel Země stále vzrůstá  
a v roce 2050 by nás snadno mohlo být 
kolem devíti miliard. Stále více lidí bude 
s největší pravděpodobností obývat moř-
ské břehy, kde hrozí přílivové vlny, svahy 
(třeba zdánlivě mrtvých) sopek či půdu 
nad tektonickými zlomy, někde ještě ne 
zcela zmapovanými, jako v případě no-
vozélandského města Christchurch. OSN 
tak odhaduje, že počet lidí ohrožených 
pravidelně povodněmi a záplavami se 
zvýší během příštích 50 let celosvětově  
o necelých sto milionů. 

Ale i když počet katastrof poroste, s po-
čtem jejich obětí už to nemusí být tak 
špatné. Největší humanitární katastrofou 
roku 2013 byl tajfun Hayan, zřejmě nejsil-
nější naměřená bouře, která se kdy dosta-
la nad pevninu. Tajfun s větry o rychlos-
ti přes 300 kilometrů za hodinu zabil na 
Filipínách kolem 6 000 lidí. Celkem zahy-
nulo při přírodních pohromách 20 tisíc 
osob. To je více než v roce 2012, ale méně 
než průměr posledních 10 let. Ten je ne-
uvěřitelných 106 tisíc obětí přírodních ka-
tastrof ročně. 

Přesto jsou přímé ekonomické škody, 
třeba filipínského tajfunu, menší než  

Živelných pohrom všeho druhu bude přibývat a škody 
z nich budou růst. Naštěstí to neznamená, že by 
muselo přibývat obětí. 

S katastrofami 
musíme umět žít
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Z jednotlivých inteligentních domů by postupem času měla vznikat celá inteli-
gentní města, tzv. smart cities. Konzultantská společnost frost & Sullivan k defini-
ci takovýchto měst používá osm prvků. inteligentní města tvoří nejen inteligentní 
budovy, ale také inteligentní energie, informační technologie, mobilita, městské 
plánování, obchod, městská správa a v neposlední řadě rovněž inteligentní obča-
né. Smart cities jsou stručně řečeno taková města, jejichž politické autority pou-
žívají informační technologie a jimi zprostředkovávaná data k vytváření schémat, 
která umožňují co možná nejplynulejší chod města.

Drahé kroupy

Vzrůstající dopad klimatických změn na HDP
Ztráty v HdP (např. zastavení výroby) v důsledku klimatických změn v procentech

dnes

florida

Samoa

velká Británie

Guyana
Mali

Tanzanie

indie

Čína

Scénář
2030

Založeno na analýzách vybraných regionů v každé zemi (tj. Mopti, Mali; Georgetown, Guya-
na; Hull, velká Británie; severní a severovýchodní Čína; Maharaštra, indie; střední oblast Tan-
zanie; jihovýchodní florida, USA) a nejhorší předpovědi, které uvádějí odborníci, že by mohly 
být možné v roce 2030.
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výhodnější a efektivnější ovládat celou sít 
centrálně (v ideálním případě). 

Na druhou stranu je však jisté, že po-
dobné ostrovní sítě jsou zárukou stabili-
ty a dodávek energie v případě nenadálých 
událostí. V těchto okamžicích, hlavně díky 
informačním technologiím, se ale oba pro-
tikladné ideály mohou výrazně přiblížit. 
Moderní jednotky toho typu, které zachrá-
nilo Co-op city před tmou během Sandy, do-
kážou pracovat samostatně i spolupracovat. 
Díky okamžitému sdílení informací mezi 
jejich řídicími jednotkami odpadá řada ne-
gativ řízení sítě složené z mnoha autonom-
ních prvků. 

Naopak podobné distribuované zdroje 
jsou v případech potřeby dokonce vítanou 
zálohou. Velké budovy typu obnovovaného 
Světového obchodního centra (WTC) ener-
gii nejen spotřebovávají, ale také ji mohou 

vyrábět. Například během velkých veder, 
kdy běží klimatizace naplno a cena elektři-
ny se vyšplhá dostatečně vysoko, se jejich 
záložní zdroje mohou zapínat podle poky-
nů provozovatele sítě. Pokud to bude vý-
hodnější, může se naopak automaticky při-
kročit ke snížení odběru. 

Nejde o žádnou sci-fi. Podobné řešení za-
vádí dnes Siemens třeba právě v New Yorku 
ve spolupráci s tamějšími dodavateli ener-
gií. Chytré sítě už pomalu vstupují do pra-
xe. Za běžných okolností systém pomůže 
snižovat spotřebu a optimalizovat výrobu, 
v případě přírodní pohromy či jiné mimo-
řádné události pak pružněji zvládat jejich 
následky. 

vítáme pomoc zvenčí
V případě katastrofy se nikdo nemůže 

spolehnout, že si vystačí s vlastními sila-
mi. Od června 2013 spojuje rozvodné sítě 
New Yorku a New Jersey nové stejnosměr-
né vedení o vysokém napětí. V podstatě je 

to podobné, jako kdyby uprostřed metro-
pole postavili velkou uhelnou elektrárnu: 
vedení může dodávat až 660 MW (průměr-
ná světová uhelná elektrárna má výkon cca 
800 MW). Kabely jsou položeny na dně řeky 
Hudson. 

Stejnosměrného proudu využívá už star-
ší, zhruba 100 kilometrů dlouhý kabel, kte-
rý od roku 2007 dodává proud pokrývající 
zhruba pětinu spotřeby elektřiny na ostro-
vě Long Island. Převaděče ze stejnosměr-
ného proudu na střídavý a zpět rovněž do-
dávala firma Siemens. Robustní a odolné 
podmořské vedení představuje jakousi „pu-
peční šňůru“, která umožňuje New Yorku 
nejen využívat výhody velkého trhu  

s energiemi na zbytku Východního pobřeží, 
ale poskytuje i jistotu dodávek elektřiny při 
jakékoliv pohromě. 

Využití stejnosměrného proudu není ná-
hodné. Řízení stejnosměrného vedení je 
jednodušší, jeho stavba jednodušší. Na dru-
hou stranu s sebou nese nepříjemnou po-
vinnost stavět velké transformátory, kte-
ré představují velký podíl na ceně stavby. 
Vedení stejnosměrného proudu by mělo 
fungovat jako dálnice pro dodávky elektři-
ny mezi poměrně vzdálenými oblastmi, jež 
si navzájem mají co nabídnout. Podmořský 
kabel by měl v budoucnosti propojit napří-
klad vodní elektrárny ve Skandinávii se se-
verem Německa a jeho větrnými parky. Ne-
bo oblast New Yorku s velkými hydroelekt-
rárnami a větrnými farmami v Kanadě a na 
severu Spojených států. 

Stejně jako v případě New Yorku neposlou-
ží jen jako přístupové cesty na nové trhy  
s energiemi, ale i jako záchranné lano v pří-
padě, že se jeden z partnerů ocitne v nouzi. 
Ať už udeří bouře, hurikán nebo zemětře-
sení, nejlepší je, když jsme nejen schopní  
a silní sami o sobě, ale zároveň si můžeme  
i vzájemně pomáhat. Jak je vidět v New Yor-
ku, spojení samostatnosti i vzájemné výpo-
moci není nic nemožného. 

K dyž se v říjnu 2012 zrodila nad  
Atlantikem bouře Sandy, nikdo si 
nedokázal představit, jaké bude 
mít následky. Ve městě si vyžáda-

la 41 obětí a „pouhý“ déšť a vítr zcela rozlo-
žily život celého města. To muselo zastavit 
systém hromadné dopravy závislý na met-
ru. Celý systém metra nakonec nefungoval 
týden, na dva dny se zastavila i newyorská 
burza. Celkové škody – včetně těch vznik-
lých přerušením ekonomické aktivity  
– činily přes 19 miliard dolarů. 

V samotném New Yorku největší škody 
způsobilo zhruba 500 milionů tun vo-
dy, které zalily oblast Manhattanu. Zápla-
va spolu s povětrnostními podmínkami 
přispěla k tomu, že se 800 tisíc lidí ocitlo 
bez proudu. Na dolním Manhattanu nešla 
elektřina několik dní, v některých oblas-
tech dokonce celé týdny. Problémy se do-
tkly i některých nemocnic, kterým voda 
zničila záložní generátory, takže pacienty 

– hlavně ty s vážnými problémy, kteří se 
neobešli bez přístrojů – čekala náročná 
evakuace. 

Také se ukázalo, že bez elektřiny je vel-
koměsto past, jak později říkali obyvatelé 
postižených oblastí. Nejen, že se nemohli 
ohřát, pořádně si posvítit a museli vyhodit 
potraviny, ale problémy jim dělalo jenom 
se dostat do bytu. Šlapat pěšky do desáté-
ho, dvacátého nebo ještě vyššího patra je 
pro řadu lidí nejen namáhavé, ale přímo 
nemožné. Pro seniory, postižené, zraněné 
či nemocné se výpadek elektřiny rovnal zá-
kazu vycházení. Není pak divu, že New York 
vyčísluje ztráty za jeden den výpadku prou-
du na miliardu dolarů. 

Budiž světlo
V New Yorku si po předloňských událos-

tech svou zranitelnost uvědomili a tehdejší 
starosta Bloomberg brzy představil ambi-
ciózní plán investovat 20 miliard dolarů do 

posílení infrastruktury. Kolem města vy-
rostou nové hráze, protipovodňové stěny. 
Vysoko na seznamu priorit je také zajištění 
dodávek energie. 

To není nic nemožného, jak ukázal i pří-
klad Sandy. Pozitivním dokladem může být 
třeba komplex Co-op city v Bronxu, který 
spoléhal na vlastní zdroj energie, jednotku 
od firmy Siemens o výkonu 40 MW,  
jež obyvatelům dodávala teplo a elektřinu  
i v době, kdy se některé části města topily  
ve tmě. Podobných příkladů malých ost-
rovů stability se našlo více a všechny měly 
jedno společné: šlo o systémy, které se do-
kázaly rychle a bezpečně oddělit od rozvod-
né sítě a fungovat jako „mikrosítě“. 

Uřídit takové malé ostrovní systémy v pří-
padě kolapsu sítě bývalo u rozvinutých roz-
vodných sítí velmi náročné. Dnes jsou však 
k dispozici systémy, které odpojení od sítě  
v případě potřeby zvládnou spolehlivě a au-
tomaticky. Z hlediska řízení je jednoznačně 

Bez energie se v moderním světě nedá žít a pracovat. 
Při plánování obrany proti katastrofám s tím musíme umět počítat. 

Jak neztratit 
energii
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New York vyčísluje ztráty za jeden den výpadku 
proudu na miliardu dolarů.″AUTOR: joSef jANKů

FOTO:   siemens

 vedení stejnosměrného proudu bude stabilizovat 

elektrické sítě v New Yorku a v New jersey

co-op city, nová výstavba v Bronxu, je zásobována z vlastní 40MW spojené teplárny a elektrárny. díky tomu 

měli její obyvatelé elektřinu a teplo i během obrovité bouře Sandy, kdy byla bez proudu naprostá většina města.

odolné systémy jsou čím dál tím důležitější, a to ne-

jen při práci na mořském dně.    
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co my musíme vydržet
V elektrických lokomotivách se zase za-

čínají objevovat bezdrátové senzory, které 
sledují stav konstrukce a její zatížení bě-
hem životnosti stroje. Mohou tak zachrá-
nit nejen náklady, ale samozřejmě   
i životy. 

Senzory samy o sobě musejí být co nej-
jednodušší a nejlevnější, ale současně 
musejí být schopny pracovat v podmín-
kách, kde je elektronika vystavována ne-
ustálým zkouškám. Silná elektromagne-
tická pole uvnitř lokomotiv, v podstatě 
neustálé otřesy, velmi variabilní mete-
orologické podmínky a z toho plynoucí 
velký rozsah teplot. To vše musí zvládat 
bez problémů, dlouhodobě, bez údržby, 
která by je činila nerentabilními  
a přitom za nízkou pořizovací cenu. Nová 
generace senzorů Siemens dokáže mě-
řit namáhání lokomotivy s milimetrovou 
přesností po dobu měsíců či let i při zpět-
né instalaci do starších strojů, u kterých 

konstruktéři s takovou možností nikdy 
nepočítali. 

Takto přesné senzory mohou pak slou-
žit nejen provozovateli lokomotivy, ale už 
se rýsuje možnost jejich využití i ve vyso-
korychlostních vlacích nebo v automobi-
lech. Kdo ví, možná by se mohla osvědčit 
přímo jako základ výstražného systému. 
Levná a spolehlivá zařízení si snadno mo-
hou najít využití, která jejich tvůrce ani 
nenapadnou.

Musí to jít snadno
Zpracování dat zní nudně a triviálně, ale 

v případě „velkých dat“ to tak rozhodně 
není. Jednou překážkou je samotný ob-
jem údajů. Zahltit počítače i velkého vý-
početního střediska není těžké, to dokáže 
každý špatný programátor. Další překáž-
kou je sdílení údajů. Jednotlivé systémy, 
z nichž žádný nemůže pojmout všechny 
údaje, musí plynně a bez překážek komu-
nikovat, a to nejlépe v reálném čase. 

Stejně tak důležité je, aby se počítače do-
kázaly snadno domluvit s lidmi. Jednot-
livé systémy chrlí za běžných okolností 
tolik údajů, že je člověk nedokáže zpra-
covat. V případě krizové situace to platí 
dvojnásob; v tu chvíli musí být k dispozi-
ci jednoduchý a srozumitelný způsob, jak 
odfiltrovat jen důležité údaje. 

I tady mohou pomoci postupy vyvinuté 
pro průmyslové systémy. Siemens ve spo-
lupráci s dalšími evropskými společnost-
mi pracuje na projektu Optique, který by 
měl sjednotit a ulehčit práci se soubory 
různých dat. Uživatel se nemusí zajímat 
o to, jaké údaje v systému má: důležité by 
pro něj mělo být jen to, aby mohl systé-
mu položit jednoduchou otázku a ten mu 
poskytl rychlou a přesnou odpověď. Sám 
software by měl přitom uživateli pomo-
ci při formulaci otázky. Takový nástroj by 
byl nenápadnou, ale vítanou a význam-
nou pomocí v našem věčném boji se vším, 
co na nás příroda vymyslí.  

Svět bude nejen čím dál více plný li-
dí, ale také dat. Podle studie analy-
tické firmy Forrester se množství 
počítačových dat na světě zvýšilo 

mezi lety 2006 a 2012 desetinásobně.  
V posledním zmiňovaném roce se množství 
údajů poprvé dostalo odhadem na úroveň 
cca 2,5 zettabajtu. To je téměř nepředstavi-
telné číslo s 21 nulami, čili bilion gigabajtů. 

Nárůst bude pokračovat, i když zřejmě už 
ne takovým tempem, odhadují analytici 
(to samozřejmě není žádná záruka). V roce 
2020 by mohlo přes různá zařízení v celo-
světové síti proudit zhruba pět zettabajtů. 

Samozřejmě, odhad a skutečnost se mo-
hou výrazně lišit. Růst počtu osobních po-
čítačů se zastavil, zpomalilo se i explozivní 
šíření mobilních telefonů. Všechny předpo-
vědi však mohou vyletět komínem, pokud 
se uchytí nějaký nový trend levných elek-
tronických zařízení. Výrobci doufají, že to 
bude třeba „nositelná elektronika“, tedy 
chytré hodinky, brýle atp. 

Jisté je jen tolik, že zpomalení tempa růs-
tu přívalu nových informací se jen těžko 

zpomalí. Nejen počítače, tablety či mobilní 
telefony, ale i auta a strojírenská zařízení 
jsou vybaveny celou řadu senzorů a prvků, 
které mohou poskytovat informace o na-

šem okolí, potažmo o nás samotných. Ně-
kdy to určitě může být problematické, ale 
nabízí se celá řada využití, proti kterým lze 
těžko něco namítat. 

Různé projekty už dnes ukazují, že ze zá-
plavy údajů lze vytěžit informace opravdu 
důležité z celospolečenského i hospodář-
ského hlediska bez pachuti kontroverze. 

Může jít třeba o informace o postupu epi-
demií, škůdců, stavu klíčové infrastruktu-
ry nebo dílů, které by mohly ohrozit funkč-
nost či bezpečnost nejrůznějších zařízení. 

vypneme se na povel
Ale nejde jen o údaje z mobilů či dalších 

zařízení koncových uživatelů. Samotná 
infrastruktura nebo průmyslové systémy 
sbírají stále více informací. Nejen Siemens 
používá ve stále větší míře automatické 
senzory, které jejich zákazníkům ušetří ná-
klady i možné potíže. Chytré systémy sle-
dují například opotřebení spalovacích tur-
bín v elektrárnách. Hlídají možné signály 
opotřebení, hrozícího poškození či selhání 
dílů. Pokud se jim podaří odhalit možnou 
chybu a varovat dřív, než dojde ke skutečné-
mu selhání, úspory jsou ohromné. 

Varují před nebezpečím například v geo-
termálních elektrárnách umístěných v „hor-
kých“ oblastech podél velkých zlomů, kde 
teplo z nitra země proniká až na povrch. 
Geotermální energie je v takových místech 
nejlevnější. Ovšem riziko velkých seizmic-
kých událostí je tam na denním pořádku. 
Systém rychlého vypnutí turbíny je nezbyt-
nou podmínkou jejího bezpečného provozu. 

Elektronika však nemusí být jednoúčelová 
a senzory tedy nejsou jen náklady navíc pro 
zařízení do „horkých“ oblastí. Nové turbí-
ny Siemens jsou vybaveny zhruba jedním 
a půl tisícem různých čidel, která poskytují 
nespočet údajů o teplotě, tlaku, složení ply-
nů či výkonu. Chytrá čidla v tomto případě 
mohou posloužit i ke zlepšení provozu, „vy-
ladění“ každého jednotlivého zařízení do 
nejvyšší možné účinnosti. Jsou nejen bez-
pečnější, ale v důsledku i úsporná. 

i když s počtem přírodních katastrof nic neuděláme, 
můžeme o nich alespoň vědět více, než jsme věděli 
předtím. Svět pokrývá hustá informační síť, kterou protéká 
neskutečné množství informací. důležité je nenechat si 
toto bohatství protékat mezi prsty a umět ho využít. 

A budeme vědět všechno...
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Různé projekty už 
dnes ukazují, že ze 
záplavy údajů lze 
vytěžit informace 
opravdu důležité  
z celospolečenského 
i hospodářského 
hlediska bez pachuti 
kontroverze.
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Siemens pomáhá, aby byly Světové obchodní centrum (vlevo) a newyorské metro odolnější vůči systémovým poruchám. 
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 Jak veliké riziko pro nás dnes pří-
rodní pohromy představují? 
My je dnes vnímáme především opti-
kou televizních zpráv a dalších médií. 
A tak se nám může zdát, že svět stíhá 
jedna katastrofa za druhou. Ale země-
třesení, sesuvy půdy, povodně, větrné 
smrště – to všechno jsou naprosto nor-
mální přírodní procesy. Neštěstí je  
z nich ve chvíli, kdy se dostanou do 
kontaktu s člověkem. Ale z hlediska pří-
rody jde o přirozený vývoj krajin. Je na-
prosto logické, že ve vysokých horách, 
jako jsou např. Andy nebo Alpy, dochází 
k sesuvům a bude k nim docházet  
i do budoucna. V místech, kde se střetá-
vají litosférické desky, vznikají a budou 
vznikat zase zemětřesení. Zjednoduše-
ně řečeno, problém nastává, když tam 
bydlí lidé. 

 Což ovšem přece neznamená, že se 
přírodním katastrofám nemůžeme 
bránit… 
To samozřejmě, otázka však je, do jaké 
míry. My můžeme některé procesy sano-
vat, některé ne – zemětřesení nezabrání-
me, sesuvu do určité míry ano, u povod-
ní můžeme omezit škody, ale úplně je 
také nezastavíme. Takže někde můžeme 
zapůsobit na přírodu, v mnoha dalších 
případech je ovšem lepší působit na lidi, 
aby nestavěli nebo nežili v místech, kde 
je zvýšené riziko. 
 

 Ale to nejde vždy, že?
Samozřejmě s tím, jak lidí přibývá, do-
stávají se sídla nebo stavby do míst, 
kde by asi být neměly. Obecně se tak 
přijímá názor, že přírodních ohrože-
ní neustále přibývá s tím, jak přibývá 

i obyvatel. Přírodní pohromy se čas-
to opakují na stejných místech, takže 
důkladné poznání minulých událostí 
může ušetřit životy i majetek do bu-
doucna. 

 Zapomínají lidé na minulé kata-
strofy?
Často se vrací například na místa, kde si-
ce někdy v minulosti k nějaké pohromě 
došlo, ale od té doby – stačí jedna nebo 
dvě generace – už tu k žádné události ne-
došlo. Takže to lidé berou tak, že se jed-
nalo o něco naprosto výjimečného a dnes 
už je oblast bezpečná. Lidé tam opětovně 
staví, a pak se diví, když se přírodní pro-
ces opakuje. 

 To je třeba případ českých povodní?
Určitě. Já si například vzpomínám na 
případ z povodní roku 1997. My jsme 
tehdy na fakultě dělali výzkum, který 
měl zjistit, co povodně udělají v kraji-
ně. Projížděl jsem tehdy bezprostředně 
po povodních několik údolí, abych na 
vlastní oči viděl, co taková velká povo-
deň v krajině dokáže napáchat. Když 
jsem se na stejná místa vrátil po něko-
lika měsících, překvapilo mě, že se na-
příklad staví povodní zničený most na 
úplně stejném místě jako předtím a lidé 
se snaží za každou cenu obnovit kory-
to řeky v původní podobě. Most i řeka 
byly obnoveny v té podobě, při které už 
jednou došlo k neštěstí. To vůbec nedá-
vá smysl: když už jednou řeka vymlela 
nové koryto, proč ho vracet s ohromný-
mi náklady do původní podoby a dělat 
umělé břehy? Vždyť další srovnatelně 
silná povodeň způsobí obdobné škody. 
To jsou s dovolením vyhozené peníze. 

„Katastrofy existují především díky lidem,“ říká vít vilímek  
z Přírodovědecké fakulty. Ne že by příroda neznala země-
třesení či povodně, ale když nezasáhnou člověka či jeho 
výtvory, jsou to přirozené přírodní děje. „děje, které se často 
opakují a škodí nám hlavně tehdy, když zapomeneme na 
minulost,“ podotýká český odborník. A připomíná, jak rychle  
i v Peru lidé zapomněli na poučení z největší přírodní pohro-
my v jižní Americe, která před 44 lety zabila také skupinu  
českých horolezců. 

Proč nezapomínat na neštěstí předků

Práce na analýzách půdních sesuvů  

víta vilímka zavedla i do peruánských 

And, včetně oblasti okolo slavného  

inckého sídla Machu Picchu.
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 Co by se podle vás tedy mělo dělat? 
Respektovat povodeň. V tomto konkrét-
ním případě stačilo zesílit pilíře mos-
tu, aby vydržely další povodeň, možná 
ho třeba prodloužit nebo udělat nějaké 
podobné dílčí opatření. Určitě se to dalo 
vyřešit s mnohem menšími náklady, než 
se za každou cenu snažit vše vrátit do 
původního stavu. 

Stejné je to s obnovou i protipovodňovou 
ochranou obcí, které byly dříve zatope-
ny. Je nutné rozvážit, zda opravdu musí 
znovu stát na místě, které je evidentně 
nevhodné. A pokud jim postavíme pro-
tipovodňovou ochranu, musíme si uvě-
domit, co to znamená pro obce níže po 
proudu: voda se jen o to rychleji povalí 
níže po proudu na další sídla. 

 V moderní evropské krajině je ale 
dost těžké nechat řeky téct, kudy chtě-
jí. Vždyť každý kousek krajiny už dnes 
někomu patří. 
Ano, to je pravda. Ale krajina není ne-
měnná a bude se proměňovat vždycky,  
ať uděláme, co uděláme. Snažit se kra-
jinu napravit pomocí nějakých technic-
kých opatření bude vždy nesmírně drahé 
a velmi často neúčinné. Přírodní kata-
strofy jsou jen projevy přírodních sil, 
které nezastavíme a těžko budeme ovlá-
dat. Musíme vždy pečlivě zvážit, jakou 
sílu by daný přírodní proces mohl mít,  
a pak určit, zda se proti tomu dá něco  
dělat a zda se investice vyplatí. A samo-
zřejmě nezapomenout, co a proč se stalo. 
Ale to bude vždy těžké – lidé zapomínají 
i na mnohem tragičtější události než čes-
ké povodně. I na takové, u kterých byste 
očekával, že zanechají v paměti nesma-
zatelné stopy. 

 Máte na mysli něco konkrétního? 
Já nezapomenu, jak jsme se byli podí-
vat v Peru pod horou Huascarán, tedy 
místech, kde v roce 1970 došlo k velké-
mu zemětřesení a následnému zřícení 
skal a ledu. My si tuto událost pamatu-
jeme kvůli smrti našich horolezců, ale 
celá událost byla ještě tragičtější – za-
hynuly tam tisíce lidí a vlivem vlastního 

zemětřesení v širším okolí další desítky 
tisíc lidí. Nevíme přesně, kolik jich bylo, 
možná 60 tisíc, možná 80 tisíc. V každém 
případě šlo o hroznou tragédii. A lidé ob-
last pod Huascaránem znovu intenzivně 
osídlují.

 Jak to tam vypadá? 
Byli jsme v obci Yungay, která byla kom-
pletně zničená. Již 30 let po této události 
– tedy relativně nedávno – stála škola v 
místech, kudy se prohnala lavina bahna, 
kamení a ledu. Je pravda, že to bylo na 
okraji, nicméně v centru dráhy této lavi-
ny už se postupně začínají objevovat do-
my. Třicet let z pohledu přírody není tak 
moc, z lidského pohledu je to celé jed-
na generace, a to obvykle na zapomně-
ní stačí.

 Nešlo v případě této katastrofy 
opravdu jen o výjimečnou, jedinečnou 
událost? 
Na první pohled by se mohlo zdát, že  
to byla velká shoda nešťastných náhod. 
Spouštěcím mechanismem bylo silné ze-
mětřesení, pak se utrhly bloky ledu  
a části skal. Tato masa spadla na níže po-
ložený ledovec, pak do údolí, kde tekla 
řeka, a pak se tato směs vody, ledu a bah-
na řítila rychlostí 200 až 350 kilometrů 
dolů do podhůří. Rychlost proudu byla 

taková, že v jedné zatáčce proud díky 
odstředivé síle překonal hřeben oddělu-
jící vedlejší údolí, ve kterém zničil prá-
vě městečko Yungay, o kterém jsem již 
mluvil. A mimochodem, naše horolezce 
zabila při stejném zemětřesení ještě jiná 
(mnohem menší) lavina na jiném svahu 
Huascaránu. 
Ale abych se vrátil k vaší otázce: vypadá 
to jako hrozná náhoda, ale my máme do-
klady, že k podobným událostem v této 
oblasti docházelo opakovaně a vícekrát. 
V prehistorické době zde musela být mi-
nimálně jedna katastrofa rozsahem ještě 
větší (!) než ta v roce 1970 a např. v r. 1962  
a 1987 zde došlo naopak k menšímu říce-
ní skal a ledu, byť v roce 1962 byla kom-
pletně zničena vesnice Ranrahirca s její-
mi pěti tisíci obyvatel. Takže z hlediska 
přírody ze severního vrcholu Huascará-
nu padají laviny sněhu, ledu a skal po-
měrně často. 

 Pokud je tedy stále možné, že něco 
takového by se mohlo opakovat, da-
lo by se příště zabránit tak hrozným 
ztrátám? 
Důležitou roli může sehrát třeba vzdě-
lání a příprava. I po zemětřesení a ná-
sledném řícení z Huascaránu měli nej-
větší šanci přežít dobře informovaní 
lidé. Na místě tehdy byli čirou náhodou 
francouzští geofyzici s peruánskými 
průvodci, kteří těmto procesům rozu-
měli. Byli na cestě údolím v autě, ale 
otřesy byly tak silné, že je ucítili i za 

jízdy. Pak navíc ještě uslyšeli ohromný 
hluk, podívali tím směrem, kterým se 
podívat měli, tedy na vrcholek Huasca-
ránu a viděli oblak sněhu z laviny. Po-
znali, co hrozí, opustili auto a běželi na 
nejbližší kopec. Díky tomu se zachráni-
li. Z jejich svědectví víme, že lidé, kteří 
všechno nechali a běželi na bezpečné 
místo, se zachránili. Lidé, kteří „otále-
li“ – třeba zachraňovali příbuzné nebo 

majetek –, ti už to ve většině případů 
nestihli. 

 To ovšem nebyli informovaní laici, 
ale přímo geologové...
Nemusíte být zrovna profesionál, stačila 
by třeba příprava ve škole. Z velké tsuna-
mi v Indickém oceánu v roce 2004 má-
me zaznamenáno několik případů, kdy 
japonské děti (které zde byly na dovole-
né) varovaly své rodiče, že si ústup mo-
ře nemají chodit fotografovat, ale jít se 
schovat do vnitrozemí nebo na nějaké 
vyvýšené místo, protože jde o předzvěst 
příchodu tsunami. U podobných událostí 
nebývá času nazbyt, takže ohromně po-
může, když má člověk za sebou alespoň 
nějakou průpravu. Samozřejmě záleží  
i na její kvalitě. Zrovna Japonsko je pří-
kladem země, která přírodní katastrofy 
nepodceňuje. Když se v Japonsku provádí 
nácvik pro případ zemětřesení, je vidět, 
že ho lidé berou vážně. Je důkladný, sou-
středěný a účastní se ho všichni. Viděl 
jsem podobné nácviky i v rozvojových 
zemích a o jejich účinnosti mám svoje 
pochybnosti. Jistě, některé věci se dělaly 
dobře a určitě je to lepší než nic.

 I přesto si tsunami v roce 2010 vyžá-
dala přes 15 tisíc obětí... 
Katastrofy hrozí leckde, ale obecně pla-
tí, že v dobře fungující a bohaté zemi je 
ztrát na životech podstatně méně než 
v zemích rozvojových. Jistě, i tak mů-
že jít o život, ale lidé jsou lépe chráně-
ni. Zároveň v rozvinutých zemích bývají 
podstatně větší škody materiální, s tím 
však nic neuděláme, tak to prostě je. Je to 
mnohem lepší mít škody za miliardy než 
tisíce nebo desítky tisíc lidských obětí. 

 Přesuňme se do České republiky.  
Ta je z hlediska přírodních rizik 
šťastnou zemí, že? 
Jsem zvyklý pracovat v zahraničí – jezdil 
jsem pracovně hodně do střední Asie, do 
Jižní Ameriky i do Afriky. Takže mám ně-
jaké srovnání a je fakt, že Česká republi-
ka je v tomto ohledu nepoměrně klidněj-
ší. Určitě máme své problémy, to je jisté, 
ale nejsou tak vážné jako na mnoha ji-
ných místech světa. 

 Co povodně posledních dvou dese-
tiletí?
V tuhle chvíli nemůžeme s určitostí říci, 
zda povodně z posledních let představu-
jí nějakou novou normu nebo šlo o shodu 
okolností, ale pokud by skutečně do bu-
doucna hrozil větší výskyt extrémů (což 
je pravděpodobné), měli bychom alespoň 

uvažovat, co s tím. A totéž se týká pro-
blému s nedostatkem vody. 

 Hrozí nám sucho?
Není to dosud žádný hrozivý problém  
u nás, ale pokud by skutečně docházelo 
do budoucna k větším výkyvům počasí, 
jak se zdá možné, například oblast mezi 
Prahou o Podkrušnohořím by tím mohla 
hodně trpět. Srážkový roční průměr se 
nemusí měnit, ale mohly by být velké  
výkyvy – extrémní srážky v krátké době 
a pak delší období sucha 
Mě v tomhle kontextu dost překvapuje, 
že se u nás alespoň nemluví o možnosti 
stavby dalších přehrad. Nemusí se hned 

začít budovat, ale diskutovat bychom  
o této možnosti měli. 

 To by nebylo příliš populární opat-
ření...
To je asi pravda, ale jako obrana proti vý-
kyvům počasí by přehrady byly užitečné. 
S vhodným režimem mohou sloužit i jako 
ochrana proti povodním, i jako zásobár-
na vody na suché roky. Fakt je, že u takto 
fungujících nádrží by asi nikdo chatu ne-
chtěl, protože hladina by mohla kolísat  
o desítky metrů. Funkce a popularita jsou 
ovšem dvě různé věci a z dlouhodobého 
hlediska by bylo dobré alespoň myslet  
i na ty horší možnosti.  

Kdo je Vít Vilímek
Narozen v Mariánských Lázních v ro-
ce 1959. Vystudoval Přírodovědec-
kou fakultu Univerzity Karlovy, kde 
v současné době učí a vede výzkum 
několika projektů domácích i zahra-
ničních. Kromě toho se aktivně podílí 
na práci mezinárodní asociace na vý-
zkum sesuvů (International Consor
tium on Landslides) a nově byl zvolen 
do vedení mezinárodního konsorcia 
pro zmírnění dopadů přírodních ka-
tastrof (International Consortium on 
Geodisaster Reduction). Pracuje v re-
dakčních radách několika odborných 
zahraničních časopisů.

Když se v Japonsku 
provádí nácvik pro 
případ zemětřesení, 
je vidět, že ho 
lidé berou vážně. 
Je důkladný, 
soustředěný  
a účastní se všichni.

″
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Ú
plně první PoF byly vyvinuty 
pro výrobní sektor v letech 
2002/2003 na žádost vedení 
společnosti Siemens. Jejich 

úspěch se však šířil velmi rychle, a pro-
to byly v následujících letech vyvinuty 
PoF také pro sektory Building Techno-
logies, průmyslovou automatizaci, pře-
nos elektrické energie a osvětlení.  
I když by si to jistě řada lidí přála, pro-
ces vytváření PoF nelze urychlit. Odbor-
níci ze Siemens Corporate Technology 
(CT) k tomu potřebují minimálně šest 
měsíců, během kterých uskuteční kolem 
100 rozhovorů, shromáždí veškeré do-
stupné poznatky a vyvodí z nich potřeb-
né závěry. Jeden tým dokáže vytvořit asi 
tři PoF za rok.

Přichází bilancování
PoF jsou metodou, jak předpovídat bu-

doucnost, a jako takové nám ukazují, jak 
bude vypadat svět za 10 a více let. Proto 
byl loňský rok tím nejlepším časem ověřit 
si, nakolik jsou závěry vyslovené v letech 
2002/2003 přesné. A ukazuje se, že skuteč-
ně přesné byly. Všechny tyto teze a mnoho 
dalších se ukázaly jako zcela přesné – ně-
které dříve, některé později, některé třeba 
v lehce pozměněné podobě. 

Změna je život 
Několik závěrů z PoF už mělo dokonce 

zcela konkrétní dopad na vlastní podniká-
ní Siemensu. Jedním z nich byla předpověď 
boomu obnovitelných zdrojů. Na jejím zá-
kladě Siemens zakoupil v roce 2004 dán-
skou společnost Bonus Energy a v následu-
jících letech velice úspěšně rozšířil své ak-
tivity na poli větrné energetiky. V roce 2006 
již bylo jasné, že energetický sektor čeká 
ještě mnohem více klíčových změn. Žha-
vým tématem se staly smart grids a Itálie 

Umíme předpovídat 
budoucnost

v minulém vydání časopisu 
visions jsme zmínili o predi-
kativní metodice, vyvinuté 
společností Siemens, s ná-
zvem „Pictures of the futu-
re“ (Pof). deset let poté, co 
byla tato metodika poprvé 
aplikovaná, se ukazuje, že 
se věci, které předpověděla, 
opravdu uskutečňují. 

Aditivní výroba

ovládání strojů tabletem

Bezpečnostní monitoring

digitální inženýrství

logistika s rfid čipy

virtuální navrhování produktu

Předpovězené budoucí trendy 
ve výrobě: To, co zobrazily Pof 
v letech 2002/2003, se dnes 
ukazuje jako zcela běžná realita.
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zavedla v masovém měřítku chytré elekt-
roměry. 

Tyto nové impulzy vedly k požadavku 
vytvořit nové, aktuální PoF speciálně pro 
sektor Energy, konkrétně zacílené na do-
dávky elektřiny. Obraz, který odborní-
ci tehdy načrtli, byl velmi konzistent-
ní: decentralizovaná výroba energie, 
zvýšená pozornost zákazníků směrem 
k udržitelnosti a silná expanze obnovi-
telných zdrojů. Jediné, co bylo tenkrát 
předpovězeno a zatím se neuskutečni-
lo, je běžné využívání automobilových 
baterií k vyrovnávání kapacity chytrých 
elektrických sítí. 

PoF z roku 2006, zobrazující budoucí 
způsoby zásobování elektřinou, jsou ale 
také důkazem, že PoFy nezůstávají ne-
měnné. Zřetelná orientace na konkrétní 
cíle zůstává, nicméně celý scénář se musí 
průběžně přizpůsobovat změnám okol-
ností, ke kterým v průběhu let dochází. 
Například, když se změní priority společ-
nosti, jako k tomu došlo po 11. září 2001 
(zcela nový přístup k otázkám bezpeč-
nosti) nebo po výbuchu ve Fukušimě, kte-
rý měl fatální důsledky na přístup k ja-
derné energetice.

Případem samým pro sebe jsou PoF  
pro odvětví průmyslu, která silně závisejí 
na IT, poněvadž ty se musejí přizpůsobo-
vat skutečně často. Trendy, jako jsou big 
data, sociální sítě a mobilní aplikace, re-
volučně mění mnoho oblastí každodenní-
ho života, ale také energetiku, dopravu  
a průmyslovou infrastrukturu. 

Spojit lidi navzájem 
V rámci mnoha businessových jedno-

tek Siemens metodika PoF často ovlivňu-
je technologická a obchodní rozhodnutí, 
která mají strategický význam. Současně 
také posiluje kontakty se zákazníky  
a partnery, a to nejen kvůli ilustrativním 
budoucím scénářům, které podněcují za-
jímavé diskuse. 

Podle některých je dokonce schopnost 
přivést lidi k sobě největší devizou celých 
PoF. Jeden příklad za všechny: před šes-
ti lety se podařilo v rámci práce na PoF 
pro divizi Building Technologies navázat 
dialog se zákazníky například ze Saud-
ské Arábie, z Dubaje. Závěry z PoFů je za-
ujaly natolik, že se rozhovořili například  
o organizačních a technologických těžkos-
tech při stavbě nejvyšší budovy na světě 
– 830 m vysoké Burj Khalifa – a o po třebě 
označit jednotlivé stavební segmenty  
RIFD kódy před tím než jsou dopraveny 
na místo stavby. Tato diskuse nakonec by-
la dokonce mnohem zajímavější a pod-
nětnější než celé PoFy. 

větrné farmy na otevřeném moři

chytré energetické sítě  

Bezztrátový přenos energie

elektrárny s kombinovaným cyklem

energetický scénář navržený 
v Siemens v letech 2002/2003 
se ukázal být v mnoha případech 
velmi přesným.
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Chytré parkoviště
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počtu volných míst. Systém tedy nemu-
sí čekat, až automobil zaparkuje a obsadí 
příslušný senzor, a řidičům se díky tomu 
nemůže stát, že jim poslední volné mís-
to „vyfoukne“ jiný řidič, který do patra 
vjel o chvíli dříve. Systém má navíc neu-
stále přehled o tom, kolik automobilů do 
jaké oblasti vjelo a kolik volných stání je 
opravdu k dispozici. Při opuštění parko-
vacího místa naopak systém změní číslo 
na informační tabuli okamžitě a nečeká, 
až vůz opustí oblast.

Perfektní přehled 
v reálném čase

Celý tento proces probíhá v reálném 
čase, při příjezdu na parkoviště tak řidi-
či stačí sledovat optické tabule a bude-li 
se jimi řídit, nemá prakticky šanci vol-
né místo nenalézt. Pro lepší přehlednost 
je navíc každé stání vybaveno světelným 
značením, svítícím podle obsazenos-
ti zeleně či červeně. Při vjezdu do garáží 
informují tabule také o počtech volných 
míst pro invalidy a rodiny s dětmi. Pro 
snazší orientaci pak nad příslušným par-
kovacím místem svítí místa pro invalidy 
modře, pro rodiny s dětmi růžově.

Veškerá data jsou následně směrována 
do ústředního počítače, který komunika-
cí s datovými koncentrátory koordinuje 
jednotlivé zóny a patra garáží. Jejich ob-
sazenost si pak může obsluha zobrazit v 
podobě přehledného grafického plánu, 
ve kterém lze například uměle obsazovat 
parkovací místa pro případ rezervace či 
navádět vozidla primárně do vybraných 
oblastí.

Pohodlí i úspora
Kvůli ještě většímu pohodlí pak mohou 

řidiči použít jednoduchou parkovací apli-
kaci pro chytré telefony. Ta jim nejen pře-
dem sdělí, jak je parkoviště obsazeno a 
jaké jsou za parkování tarify, ale později 
dokáže i připomenout, kde vlastně necha-
li auto zaparkované.  

Očividný přínos takovýchto inteligent-
ních parkovišť pro každého řidiče je 

zřejmý – úspora času a paliva. Nezane-
dbatelný ale není ani ekologický aspekt 
celého systému. Díky menšímu množ-
ství vyjetého paliva vzniká v parkovištích 
méně emisí. S menším množstvím emisí 
klesá i nutnost intenzivní ventilace, která 
opět znamená značné energetické úspory. 
V konečném důsledku jsou tak inteligent-
ní parkoviště řešením, které přináší bene-
fity doslova každému. 

P
odle registru vozidel bylo na-
příklad jen v Praze v roce 2012 
evidováno přes 900 tisíc osob-
ních automobilů, a i když nejsou 

všechny provozuschopné, stále jde jen  
o těžko představitelné množství. Přesto 
by se však časem mohlo bezradné hledání 
volného parkovacího místa stát ze stáva-
jícího pravidla spíše výjimkou. Stále více 
se totiž rozmáhají tzv. inteligentní par-
koviště, která potíže spojené s parková-
ním úspěšně řeší za pomoci nejmoderněj-
ší techniky.

Jedno z takovýchto parkovišť lze na-
lézt i v Avion Shopping Parku v Bratislavě, 

jehož podzemní garáže s kapacitou téměř 
1 300 míst jsou vybaveny parkovacím sys-
témem společnosti Siemens. Jeho úloha je 
prostá – zamezit nekonečnému bloudění 
po parkovišti a místo toho neomylně na-
vést řidiče k volnému parkovacímu místu.

Aby tak mohl systém činit, musí být  
v první řadě schopen rozeznat, která stá-
ní jsou volná a která jsou obsazena vozi-
dlem. Nad každým parkovacím místem je 
proto umístěn ultrazvukový senzor, fun-
gující podobně jako netopýří echolokace. 
Do prostoru pod sebou vysílá ultrazvu-
kový signál, z nějž po odrazu od překáž-
ky určuje její vzdálenost. Tu pak porov-
nává s referenční hodnotou. Zaparkuje-li 
tedy pod senzorem vůz, změní se zachy-
cený ultrazvukový signál a senzor pozná, 
že místo je obsazené. Informaci o obsaze-
nosti následně odešle do datové sběrnice, 

odkud dále putuje do tzv. datových kon-
centrátorů, jež shromažďují data přichá-
zející z určitého počtu senzorů. Na zákla-
dě těchto informací počítač řídí navigační 
a informační tabule, které řidiče pomo-
cí směrových šipek navigují k nejbližším 
volným místům a zobrazují jejich počet  
v každém směru nebo na každém parko-
vacím patře.

jistota volného místa
Aby však byla parkovací kapacita vyu-

žita co nejefektivněji, jsou další senzory 

umístěny ještě na vjezdech do definova-
ných oblastí, jako jsou například jednotli-
vá parkovací patra. Tyto senzory monito-
rují projíždějící vozidla a v okamžiku, kdy 
vůz vjede do oblasti, odešlou příslušné in-
formační tabuli okamžitě pokyn k odečte-
ní jednoho parkovacího místa z celkového 

Nervy nadranc, litry nadarmo projetého benzinu a prázdné 
místo na přeplněném parkovišti stále v nedohlednu. 
Situace, díky níž získává každoročně zejména v obdobích 
nejrůznějších svátků a výprodejů nemalý počet řidičů 
pár šedin navíc a se kterou se musejí někteří nešťastníci 
potýkat při cestě do práce den co den. celkem 
pochopitelně pak problémy s parkováním narůstají  
úměrně s velikostí města. 

data o obsazenosti parkoviště mohou být bezdrátově přenášena i na informační 

tabule rozmístěné po celém městě. První takovýto asistenční systém byl zprovoz-

něn v Mnichově již v roce 2006.

S hledáním vozu na plném parkovišti může řidičům pomoci aplika-

ce pro chytré mobilní telefony.

inteligentní parkovací systémy jsou doménou zejména podzemních a kry-

tých garáží, které umožňují jednodušší instalaci senzorů a elektrických roz-

vodů do stropů. chytrá venkovní parkoviště jsou tedy spíše výjimkou.

AUTOR: MArTiN ČePA
FOTO:    siemens

datový koncentrátor datový koncentrátor 

1 1

2

3 344

2

Zaparkovaný vůz je okamžitě detekován 
ultrazvukovým senzorem umístěným 
nad stáním 1 . Senzor následně vyšle 
zprávu o obsazenosti konkrétního místa 
do datového koncentrátoru 2 , který řídí 
navigační a informační tabule. Ty se tak 
v reálném čase přizpůsobují obsazenosti 
parkoviště 3 . Datový koncentrátor 
zároveň odesílá informace ústřednímu 
počítači 4 , který jednotlivé datové 
koncentrátory spravuje a informuje 
o obsazenosti parkoviště obsluhu.

900 000
osobních automobilů bylo například  
přihlášeno jen v Praze v roce 2012

Schéma chytrého parkoviště
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Siemens řízený z německého Erlangenu, 
ve kterém se sešli specialisté na návrh  
a správu budov a jejich provozních systé-
mů, rozvod elektrické energie, výpočet-
ní technologie a jejich management. Proč 
tolik disciplín? Nestačí odborníci na výpo-
četní techniku? Rozhodně nestačí.

Nenasytná klimatizace
Jedním z nejdůležitějších hledisek při ná-

vrhu nových datových center se stává uka-
zatel efektivity využití energie (PUE), který 
sleduje podíl mezi množstvím dodávané 
energie a energií skutečně spotřebovanou 
servery. V optimálním případě se rovná 
jedné. Nejmodernější centra Googlu  

se dnes blíží k hodnotě 1,1. Průměr  
v odvětví je však stále 1,8. „V mnoha pří-
padech polovinu dodávané elektřiny spo-
třebuje jen klimatizování prostor,“ osvět-
luje důvod ubohého výsledku Laureát 
Tognazzi ze společnosti Siemens. Udržo-

vání přiměřené teploty serverových sálů 
je nevyhnutelné. Snaha o optimální spo-
třebu centra proto začíná dávno předtím, 
než se začnou instalovat první servery. 

Prvním aspektem je vhodná lokace. Důle-
žitá datová centra se stěhují do chladněj-
ších oblastí, vyšších nadmořských výšek 
nebo naopak do podzemí.

Důraz je kladen na kvalitní návrh pro-
vozních systémů budovy, zejména těch 
zajišťujících oběh vzduchu v sálech. Teplý 
vzduch musí být účinně odváděn a inten-
zita oběhu musí pružně reagovat na ak-
tuální potřeby. Průběžné měření teploty 
vzduchu na různých místech systému není 
žádnou novinkou. Software Siemens Data 
Center Clarity LC však šel ještě o krok  
dál. Přímo propojuje systémy budovy  
s IT infrastrukturou. Co to znamená  
v praxi? Například při poklesu využití výpo-
četní kapacity mikroprocesorů systém upra-
ví svůj odhad tvorby tepla v sálech  
a okamžitě sníží výkon chladicího systému v 

příslušných sekcích. Optimalizuje tak chod 
daleko dříve, než by k tomu získal impulz 
od teplotních čidel.

Kritické rozvody
Na efektivitu využití energie mají vliv 

samozřejmě i systémy zajišťující dodávku 
elektřiny. Ty dodnes zásadně ovlivňují také 

spolehlivost centra. Podle německé Asociace  
výrobců elektroniky a elektrotechniky 
(ZVEI) je stále příčinou poloviny případů 
ztráty dat právě výpadek napájení. Siemens 
dnes poskytuje energetické systémy, které 
umožňují centrům dosahovat dostupnos-
ti po 99,999 % času. Osm hodin nedostup-
nosti v roce je už akceptovatelný výsledek, 
nemyslíte? Samotná spolehlivost však již 
nestačí. Serverová centra musejí být též 
pružná. Do hry proto vstoupily například 
kontejnerizované „plug and play“ systémy. 
Kontejner s instalovanými transformáto-
ry a nízkonapěťovými rozvaděči se v pří-
padě potřeby přiveze kamionem a relativ-

ně snadno a rychle připojí k infrastruktuře 
datového centra, kterou tak posílí.

Dobrou zprávou tedy je, že možnos-
ti, jak technologicky zajistit maximálně 
účinný, bezporuchový a flexibilní provoz 
datových center existují. Teď je na řadě 
lidský faktor. „U mnoha zákazníků bohu-
žel stále převládá tradiční přístup, který 
jednoznačně odděluje management vý-
početní techniky, správu budovy a řešení 
dodávky energie. Teď je na nás přesvěd-
čit je o přínosech holistického přístupu,“ 
uzavírá John Kovach, který oblast řešení 
pro datová centra v Siemensu vede. Někdy 
je prostě nejsložitější trochu změnit naše 
myšlení. A bude to potřeba. 

K
dyž vše sečteme, dostaneme se 
k ohromujícím číslům. Jen spo-
třeba samotného Googlu čini-
la v roce 2011, kdy byl provoz 

o pětinu menší než vloni, téměř tři tera-
watthodiny. A Google není rozhodně sám. 
Všechna datová centra dohromady dnes 

spolknou dvě procenta světové spotře-
by elektrické energie. A jejich podíl prud-
ce roste. Poradenská firma Boston Con-
sulting Group například odhaduje, že 
serverová kapacita Googlu, Amazonu, 
bank a dalších hlavních hráčů vzroste  
v následujících šesti letech šestkrát  

a uchovávaný datový objem dokonce sedm-
desátkrát. Serverová centra tak budou odpo-
vědná za více emisí CO2 než letecká doprava. 
Prognóza pro rok 2030 pak počítá s úhrnnou 
spotřebou informačních a komu nikačních 
technologií ve výši 1 700 TWh, což je troj-
násobek spotřeby elektřiny v dnešním 
Německu. A to již řešit cenu má. Už jen 
kvůli provozním nákladům.

Provozovatelé dnešních datových center 
tak čelí třem hlavním výzvám. Kritická je 
potřeba udržet servery v takřka nepřetr-
žitém provozu. Výpadky, ať již je jejich dů-
vod jakýkoliv, způsobují vysoké finanční 
škody nebo ohrožují vitální procesy kli-
entů. K tomu přibývá tlak na maximálně 
efektivní využití energie. A do třetice tu je 
tlak na flexibilitu, který ještě zdůraznily 
nastupující cloudové technologie. Pro hle-
dání optimálních řešení je tak nutné kom-
binovat poznatky z mnoha oborů. Příkla-
dem je globální tým expertů společnosti 

Napadlo vás někdy, kolik energie je potřeba k tomu, 
abychom si přečetli svůj ranní e-mail, prošli oblíbené 
webové stránky, spustili aplikaci umístěnou v cloudu 
nebo použili webový vyhledávač? Přemýšleli jste, jaký 
to má dopad na svět kolem nás? Zpracování jednoho 
dotazu na vševědoucí službě Google vede k uvolnění  
0,2 gramu co

2
 do atmosféry. To by nebylo zase tolik. 

Pokud by ovšem obdobných dotazů na této službě 
nebylo šest miliard denně.

Kritická je potřeba 
udržet servery  
v takřka nepřetržitém 
provozu. Výpadky, 
ať již je jejich důvod 
jakýkoliv, způsobují 
vysoké finanční škody 
nebo ohrožují vitální 
procesy klientů.

″

Dieta pro datová centra

2007

1,2 mld.

2008

1,7 mld.
2009

2,6 mld.
2010

3,6 mld.
2011

4,7 mld.

2012

5,1mld.

2013

5,9 mld.

Vývoj počtu vyhledávacích 
dotazů zpracovaných 
denně službou Google

AUTOR: PAvel ZáleSKý
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K
ámen a dřevo svou povahu nemě-
ní, to jen my přicházíme na nové 
způsoby jejich opracování a pou-
žití. Zajímavější je historie pří-

rodních vláken: jejich úprava lidskou rukou 
sahá hodně hluboko do minulosti. Ze školy 
si možná pamatujeme, že k objevu přírod-
ního hedvábí došlo 3000 let př. n. l. v Číně,  

ale nevíme už, že kolem roku 6500 př. n. l. 
bylo objeveno tkaní z lněného vlákna, že 
v Turecku okolo roku 6000 př. n. l. objevi-
li plstěnou textilii a že v Egyptě se zhruba 
2000 let př. n. l. začalo tkát s kontinuálním 
útkem. Tkaní je jedno z nejstarších řemesel 
– jeho počátky můžeme hledat v době ka-
menné. Název textilie pochází z latinského 

texere – tkát. Ve starověkém Egyptě se 
zpracovával především len, v Indii, Peru a v 
Kambodži bavlna. V jižní Evropě vznikaly 
textilie z vlny, v Číně z přírodního hedvábí. 
Bylo by trochu zpozdilé myslet si, že vlákna 
člověk zpracovával účelně pro získání tepla 
či ochrany proti počasí. Třeba už nomádské 
koberce na krytí hliněných podlah v 5. sto-
letí před Kristem měly nespornou umělec-
kou hodnotu.   

Vlastnosti dané přírodou
Nejpodivuhodnějším přírodním materiá-

lem je vedle pavoučího vlákna vlna – její 
strukturu dodnes nedokáže člověk napo-
dobit. Vlákno je uvnitř duté, svrchu obale-
né šupinkami, které se jako šindele pře-
krývají a rozevírají od kořene směrem ke 
špičce. Šupinky jsou dvojí povahy, proto se 
o vlně mluví jako o bilaterálním materiá-
lu, proto se také vlákno kadeří. Čím vyšší 
je počet šupinek, tím vyšší je i kvalita vlny.  

Bez bavlny si ani život neumíme před-
stavit, spíme v ní, oblékáme ji atd. Přitom 
ji Evropa poznala až v pozdním středo-
věku, a rychle se podobně jako len stala 

nepostradatelnou pro textilní průmysl. 
Dobře vypadá, je pevná, vydrží namáhání, 
je příjemná na omak. Podstatný údaj pro 
měření kvality je délka vlákna čili stapl  
a jeho rovnoměrnost. Delší vlákna jsou 
pevnější a přitom jemnější. Nejjakostněj-
ší bavlny (stapl 50–60 mm) se dají vypřá-
dat až do jemnosti pod 5 tex, jde však spíš 
o velice drahou raritu, košile by vás přišla 
na několik tisíc. Běžnější je příze o jem-
nosti asi 25 tex. 

Přírodní hedvábí, jediné „nekonečné“ 
přírodní vlákno, „vyrábí“ housenka bource 
morušového, která ze svých výměšků budu-
je kokon, v němž se pak přemění v mo týla. 
Jeden kokon obsahuje až 4000 m vlákna. 
Je ovšem poněkud ulepené od sericinu, le-
pidla, které drží kokon pohromadě, pro-
to se musí zámotky máčet. Na povrchu je 
vlákno nižší kvality, proto se první kilo-
metr odmotá a zpracovává zvlášť. Nejkva-
litnější je střední část, která po odklížení 
získává potřebný lesk a ohebnost.  
Přírodní vlna hřeje (a kouše a plstnatí), 
bavlna příjemně chladí (a hodně se mač-
ká, stejně jako len), hedvábí je velmi lu-
xusní chladivý a hebký materiál (ale velice 

drahý, přitom jeho vlastnosti se téměř 
neliší od filamentů, neomezeně dlou-
hých umělých vláken). Přírodní vlákna 
jsou prostě limitována svými vlastnostmi, 
strukturou i svou podstatou.
 

Hledání nových cest 
Výraznou změnu přineslo dvacáté sto-

letí. Na jeho počátku vstoupil do světa 
první plně syntetický plast – bakelit. Měl 
vynikající tepelnou odolnost a izolační 
vlastnosti a od původního určení pro to-
várny se rychle šířil do domácností, kde 
nahrazoval dřevo, kov či sklo. Dnes mlu-
víme o „bakelitové éře“, v níž i Rolls-Royce 
měl bakelitový knoflík rychlostní páky ja-
ko odznak pokroku. Už předtím vznikaly 
plasty přírodní. Alexander Parkes napří-
klad v roce 1855 vynalezl umělou slono-
vinu, první plast vůbec, tvořený z nitrátu 
celulózy. Do hry vstoupily i další nové pro-
dukty chemie – uměle vytvořená vlákna 
na bázi celulózy a o něco později vlákna 
syntetická.  

Počátky plastů měly k dokonalosti dale-
ko. Bakelit při nárazu snadno praskal  

a měl jedinou barvu. První generace umě-
lých vláken se podobala hladké nekoneč-
né tyčince, mnohem jemnější než třeba 
rybářský vlasec, měla vysokou pevnost, 
odolnost v oděru a přijatelnou pružnost.  
A také omezenou savost, na textiliích se 
tvořila statická elektřina, takže se lepily  
a přitahovaly prachové částice. Nepříjem-
ná byla tvorba nopků a neprodyšnost. Pro-
dukce sice rychle stoupala, ale vlastnosti 
za ní pokulhávaly. První syntetická vlákna 
byla vhodnější pro technické a bytové úče-
ly než pro odívání. Kdo pamatuje sloteru 
či tesil, ví, o čem je řeč. I tak jsme ale zažili 
nadšenou éru „nylonovou“ a „plastovou“. 
U nás zaplavily taneční i plesy silonové ró-
by, pod něž se dávaly spodničky z umělého 
síta, pánové se doslova pařili v dederono-
vých košilích. Adoraci plastu nejlépe vysti-
huje už kultovní scéna z Pelíšků s „umělý-
mi lžičkami od soudruhů z NDR“. 

Pokrok se ale nezastavil. V šedesátých le-
tech společnost DuPont vyvinula vlákno  
lycra (1958), zcela měnící charakter tkanin, 
a krátce nato kompozitní materiál corian, 
kterému se nesprávně říká umělý kámen. 
Jen na dřevo ještě nedošlo.  

Přírodní materiály jsou s lidstvem odedávna. Člověk využíval 
suroviny kolem sebe pro jejich zajímavé vlastnosti a postupně  
v rostlinné i živočišné říši objevoval další užitečné materiály.  
Naučil se je opracovávat a vymyslel si na to speciální stroje.  
A pak začal přírodu opravovat. 

Co nám dala 
modrá planeta

Živý pes 

a neživý strom 

z corianu

Hedvábné kokony bource morušového

Bakelitové rádio z roku 1939
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Opojení novými materiály zvolna mi-
nulo, považujeme je za tak samozřej-
mé, že je již ani nevnímáme. Za-
to příroda nám začíná vystavovat 
účet. „Uměliny“ se v ní prostě ni-
kdy nevyskytovaly, nepočítalo se 
s nimi v řetězci vzniku  
a zániku. Volně pohozené plasto-
vé obaly nebo jiné zbytky těchto 
hmot znečišťují životní prostředí, 
protože se nikdy samy nerozkláda-
jí. V posledních desetiletích jsme ne-
přišli jen na to, že se z některých plas-
tů uvolňují látky nebezpečné našemu 
zdraví, ale ekologové přinášejí zprávy  
i o tom, že nepříjemně velké množství 
plastů se při nedbalé recyklaci dostává 
do vodních toků, vyplavuje se v mořích  
a oceánech a mořské proudy je unáše-
jí daleko od pobřeží. Často končí v útro-
bách ryb, želv, racků a dalších mořských 
a přímořských živočichů. 

Není to jen černé
Měli bychom okamžitě přestat, halit se 

do kůží, vozit se maximálně koňmo  
a potravu si opékat na klacku? To jistě ne, 

dlouhý boj vyznavačů přírody a chemi-
ků už rozhodnut byl. Hádejte, kdo vyhrál! 
Zato máme materiály s novými vlastnost-
mi, bez nichž už by se nám dobře nežilo. 
Upravené přírodní materiály, jako třeba 
vlna, která chladí a je lehká, takže pán-
ský oblek v létě už neznamená mučení, 
nebo bavlna, která je lehounká, pružná, 
nemačkavá a dýchá přirozeně s naší kůží. 
Výrobky z nových vláken mohou i vonět 
a mají v sobě zakomponované antibakte-
riální částečky. Závěsy na okna při požá-
ru nevzplanou, protože jsou nehořlavé. 
To je výhoda vláken, která porodili che-

mici. Lze jim přidávat nové vlastnosti, 
nové prvky se mohou roubovat na mo-
lekuly už v roztoku. Tady nemá příro-
da šanci. 

Vlákna, mikrovlákna, nanovlák-
na, pěkná řada… Co umějí ta posled-
ní? Každý z vás jistě někdy viděl list 
lopuchu, někteří hraví jedinci z něj 

možná prstem shrnovali šedý povlak  
a tvořili obrazce. Ten povlak zadrží vodu 

a nepropustí ji na list, který si pod vrst-
vou pěkně dýchá a provozuje fotosynté-
zu. Nanovlákno funguje podobně. Nelze je 
spřádat, ale lze jím pokrýt povrch, který 
ochrání, aniž jej dusí. Zlepšuje materiál  
i co do pevnosti, elektrické a optické kvali-
ty. Jeho průměr se pohybuje v rozsahu de-
sítek až stovek nanometrů (pro srovnání: 
vlákno vlny Merino má průměr 12–24 µm,  
lidský vlas cca 80 µm, je tedy zhruba 

200krát tlustší než průměrné nanovlák-
no). To bylo včera, dnes už se pro moderní 
medicínu zpracovávají nové nanovláken-
né materiály z roztoků na bázi kyseliny 
hyaluronové, a kdoví, co přinese zítřek.

Aby to teď nevypadalo, že vlákna jsou 
O. K. a ostatní uměle vytvořené materiály 
zatratíme, připomeňme ještě corian. Ten  
i jeho přečetné modifikace, jako je Hi-macs,  
cristalplant, quaryl nebo silestone, obsa-
hují ze 75–90 % přírodní materiál, jsou 
skvěle recyklovatelné a téměř stoprocent-
ně opravitelné. Za tepla se dobře ohýbají 
a tvarují, vytvářejí se z nich bezespárové 
plochy. Pro zdravotnictví, které potřebu-
je udržet prostředí bez bakterií, dar z ne-
bes. Architekti je také milují.

 

Snaha o nápravu
Výzkum pracuje na likvidaci toho, čím 

jsme planetu zaneřádili (a pořád v tom 
zdárně pokračujeme). Vědci vyvíjejí obaly 

z plastů, které by se působením sluneční-
ho světla postupně rozpadávaly na prach. 
Ten by se činností půdních mikroorganis-
mů přeměnil v látky, na kterých se rády 
přiživí rostliny. Zkoumají se i možnosti  
recyklace plastových tašek na uhlíková 
vlákna, jež by našla skvělé uplatnění  
v automobilovém průmyslu. 

Již v roce 2006 diskutovali o novince 
američtí vědci s odborníky od Fordu, Ge-
neral Motors a DaimlerChrysleru. Vyvinu-
li způsob výroby levných uhlíkových vlá-
ken, která chtějí použít pro masovou vý-
robu lehkých aut. Vedle dosud používané 
oceli jsou uhlíková vlákna muší váha, mají 
pětinovou hmotnost, ale stejnou pevnost  
a další dobré vlastnosti. Když spolu s dal-
šími uhlíkovými kompozity nahradí polo-
vinu kovových dílů včetně karoserie, sní-
ží hmotnost současných vozů až o 60 %, 
spotřeba klesne o 30 % a sníží se i emise. 
Již dnes má BMWi3 v elektrické a hybrid-
ní verzi karoserii z kompozitu CFRP, což je 

plast tvrzený uhlíkovými vlákny. Merce-
des-Benz se chystá představit vůz z uhlí-
kových vláken v roce 2015. 

 

Hledání v přírodě
I tudy vede jedna z cest, ta ekologická. 

Šetrně k životnímu prostředí se zpracová-
vá třeba bambusové vlákno. Nepracuje se 
s leptavými chemikáliemi, používá se or-
ganická složka s názvem aminooxid. Je ne-
toxická a recyklovatelná čili ekologičtější, 
a zároveň je tato metoda levnější. Alterna-
tivním oblečením pro uvědomělé jedince 
je tedy bambus, nic než bambus. Dělají se 
z něj i matrace, povlaky, leccos. 

Ale vážně, na trendových veletrzích pří-
roda posiluje. Dřevo v přírodní podobě, 
ručně zpracované bavlněné i jutové kober-
ce či polštáře a záplava ručních prací, vo-
nících starými řemesly nám vzkazují, že 
potřebujeme být někde ukotvení a na něco 
navazovat. Jinak se ztratíme sami sobě.    

Každý den přichází něco nového a včerejší výrobek je dnes 
již téměř překonaný. A přece je přímo ve vzduchu cítit nos-
talgie po starých prověřených hodnotách. Ty nové chceme 
pro lepší funkci. Po starém toužíme kvůli kontinuitě.

Zpátky ke kořenům?

32 | 33
t e c h n o l o g i e

b u d o u c n o s t

AUTOR: vlAdiMírA STorcHová    
FOTO:    ArcHiv AUTorKY, bigstock

Nábytkové trendy, Paříž 2014.

Organická architektura – nové materiály Nejnovější výzkum, používání živých organismů – Heimtextil 2014 Povrch nanosféry 



Mistrovství světa 
v zobrazování pomocí CT 
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M
rknutí oka trvá zhruba tři 
desetiny vteřiny. Na první 
pohled zanedbatelně krát-
ký čas, přesto lze během 

něj stihnout ledacos. Někteří kolibří-
ci za tuto dobu zvládnou až třicetkrát 
mávnout křídly. Rozběhnutý gepard 

zase urazí během jediného našeho 
mrknutí zhruba deset metrů. A mo-
derním výpočetním tomografům (CT) 
tento interval stačí k pořízení sním-
ků, které jsou v současné době jedním 
z nejpřesnějších nástrojů při určování 
diagnózy.

Ač jsou takto krátké časy obdivuhod-
né a například v pediatrii hraje rych-
lost vyšetření velmi důležitou roli, ješ-
tě podstatnějším a zajímavějším fak-
torem je dávka záření, kterou pacient 

při vyšetření obdrží. Ta je dána přede-
vším parametry samotného tomografu 
– typem použité rentgenky, citlivostí 
detektorů a v neposlední řadě i schop-
ností výpočetních algoritmů sestavit  
z nasnímaných dat dostatečně kvalitní 
obraz. Dnes je tak díky boji vývojářů 
doslova o každý milisievert možné po-
řizovat snímky s dávkami představu-
jícími jen zlomek záření, které na nás 
působí z přírodních zdrojů (v České re-
publice jde cca o 3 milisieverty za rok). 
Potíž však spočívá v tom, že při vyšet-
ření je pacient dávce vystaven jednorá-
zově. Ať už tedy bude sebemenší, stá-
le bude představovat potenciální zdra-
votní riziko.

individuální vyšetření
Kromě samotného přístroje ovšem 

dávku určuje i sám radiolog, např. na-
stavením napětí na rentgence, dobou 
expozice a podobně. Skloubit veškeré 
parametry vyšetření tak, aby výsledný 
snímek poskytoval všechny informace 

Mrknutí oka trvá zhruba tři desetiny vteřiny. Na první 
pohled zanedbatelně krátký čas, přesto lze během něj 
stihnout ledacos. Někteří kolibříci za tuto dobu zvládnou 
až třicetkrát mávnout křídly. rozběhnutý gepard zase urazí 
během jediného našeho mrknutí zhruba deset metrů.  
A moderním výpočetním tomografům (cT) tento interval 
stačí k pořízení snímků, které jsou v současné době jedním 
z nejpřesnějších nástrojů při určování diagnózy.
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podstatné pro správné stanovení dia-
gnózy a zároveň byl získán s co nej-
nižší dávkou záření, je nicméně vel-
mi obtížné. V potaz se totiž musí brát, 
kromě charakteru zobrazované oblas-
ti, i tělesná konstituce pacienta, a jeli-
kož jsme všichni odlišní, musí být při 
vyšetření pro každého nastaveny také 
odlišné expoziční parametry. Koncem 
loňského roku proto společnost Sie-
mens uspořádala již třetí ročník soutě-
že o nejkvalitnější CT snímky získané 
s co nejnižší dávkou radiačního záření 
a ocenila jejich autory.

Nízká dávka  
s iterativní rekonstrukcí

Do soutěže „Right Dose Image 
Contest“ přihlásili pracovníci ze 135 
zdravotnických pracovišť z celého  
světa celkem 197 snímků. Soutěž tak  
v podstatě tvoří jakési mistrovství 
světa ve snímání pomocí CT. Z celého 
množství pak bylo porotou a veřejným 
hlasováním vybráno třináct vítězných 
snímků. A mezi vítězi zazářili i zá-
stupci z České republiky, konkrétně z 
Kliniky zobrazovacích metod Fakultní 
nemocnice Plzeň, kteří uspěli se svým 

snímkem vývodového systému led-
vin. Snímek získal ocenění v katego-
rii rutinních vyšetření a i přes použi-
tou dávku pouhých 0,945 mSv posky-
tuje veškeré diagnosticky podstatné 
informace. K jeho pořízení byl použit, 
stejně jako v případě všech do soutěže 
přihlášených snímků, tomograf  
z řady Siemens SOMATOM. Za nízkou 
dávkou použitou při vyšetření stojí, 
samozřejmě kromě zkušeností a umu 
plzeňských radiologů, také techno-
logie, kterými přístroj disponuje. Jde 

zejména o metodu iterativní rekon-
strukce, která z naměřených dat 

nejdříve sestaví jen velmi hrubý 
odhad snímané struktury, jenž 
poté v mnoha krocích upravuje 
až do finální podoby, která se 
co nejvíce podobá skutečně 
snímané struktuře. Výhoda 
této metody spočívá nejen  
v tom, že s rostoucím po-
čtem kroků se počítaný 
odhad stále více podobá 
snímanému originálu, ale 
také ve stále klesajícím 
podílu šumu v obraze. 
Ve výsledku tak lze díky 
iterativní rekonstrukci 
provádět vyšetření až  
s o 50 % nižší dávkou 
záření.  

Co je vlastně sievert?
Stručně řečeno, je to jednotka 

efektivní dávky ionizujícího záření. 
Pro její lepší pochopení se však mu-
síme na toto záření podívat blíže. 
Ionizujícího záření existuje několik 
druhů – kromě rentgenového ještě 
např. záření gama, alfa, beta a dal-
ší. Absolutní množství energie (tzv. 
absorbovaná dávka), které takovéto 
záření předá látce o určité hmotnosti, 
se vyjadřuje v jednotkách gray (Gy). 
Problém je však v tom, že jeden gray 
rentgenového záření má na organis-
mus jiný účinek než např. jeden gray 
záření alfa. Proto se k vyjádření míry 
ozáření používá ještě také tzv. efek-
tivní dávka, která v jednotkách sie-
vert (Sv) udává účinky záření na or-
ganismus. Ozáření dávkou 1 Sv tedy 
způsobí stejný biologický efekt bez 
ohledu na to, o jaký druh záření se 
jedná. Pro názornou představu,  
u běžného člověka se krátkodo-
bé ozáření dávkou 1 Sv projeví leh-
kou nemocí z ozáření – bolestí hla-
vy, utlumením imunitního systému, 
popř. nevolností, a samozřejmě zvý-
šenou pravděpodobností výskytu ná-
dorových onemocnění.

v hlasování veřejnosti uspěl doslova nádherný snímek plicního stromu 12leté dívky z Ma-

ďarska. K jeho pořízení nebylo potřeba žádné kontrastní látky, použitá dávka byla 0,9 mSv.

Na pět centimetrů rozšířené plicní tepny, stlačující tepny věnčité, jsou 

znázorněny na vítězném snímku z kategorie kardio. i přes výraznou ost-

rost snímku a množství detailů stačilo k jeho pořízení 2,35 mSv.

v kategorii pediatrie zvítězil snímek dolních cest dýchacích s dobře viditelným aor-

tálním obloukem, pořízený u pětiměsíčního chlapečka v chicagu s dávkou 1,21 mSv. 

Právě v pediatrii vyniká další vlastnost moderních cT systémů, a to rychlost snímání. 

Snímek přihlášený plzeňskými radiology Tomášem 

vendišem a janem Baxou zobrazuje vývodový  

systém ledvin a byl pořízen s dávkou 0,945 mSv.  

jde o vítězný snímek v kategorii rutinních vyšetření.



Do hlubin oceánů
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S
toosmdesátitisícový Trondheim 
je malebný přístav na rozeklaném 
pobřeží stejnojmenného fjordu. Na 
první pohled poklidné město není 

jen domovem obyvatel rozvážně projíždě-
jících centrem na bicyklech, ale též sídlem 
Norské technické univerzity, tisíců jejích 
studentů a několika tuctů výzkumných 
ústavů. Jedním z nich je i výzkumné cent-
rum Siemensu v nedalekém Bratsbergveie-
nu. Zde nedávno vyvinuli první elektřinou 
poháněný trajekt na světě (viz Visions, léto 
2013, strana 36–37), nyní se snaží pomoci 

lidstvu proniknout do temných hlubin  
oceánu.

V centru nás vítá Erik Lystad, vitální šede-
sátník pracující pro Siemens již třináctým 
rokem. Též on prvním dojmem klame. Pro-
vází nás v džínách a flanelové košili. O zdej-
ším výzkumu nám nejraději vypráví s ruka-
ma v kapsách a mezi řečí se stihne zmínit i 
o rodinné farmě na malém ostrově nedale-
ko města a rybaření s vnoučaty.  
Archetypální představu o tom, jak vypadá 
vědec, bourá dokonale. Přesto je jednou  
z klíčových osob zdejšího výzkumu.

Již roku 2020 chce norská energetická 
společnost Statoil začít těžit ropu a zemní 
plyn v hloubkách Severního moře přímo  
z jeho dna. Prostředkem k tomu budou 

unikátní samočinné platformy. Siemens byl 
požádán o zajištění jejich napájení. S roz-
vodem elektřiny tři kilometry pod mořskou 
hladinou, kde na každý čtvereční centime-
tr působí tlak 300 kg, však doposud nikdo 
nemá reálné zkušenosti. Transformátory, 
frekvenční měniče a rozvaděče přesto mají 
spolehlivě sloužit po dobu třiceti let bez ja-
kéhokoliv servisu. Proto procházejí veškeré 
použité komponenty, dříve než je pošleme 
dolů do temných hloubek oceánu, náročný-
mi testy. 

A to je úkolem lidí, jako je Erik Lystad.

vzhůru do mučírny
„Máme tu něco jako mučicí komoru pro 

komponenty,“ uvádí nás Lystad. „Je to za-
řízení, které nám umožní podrobit kom-
ponenty tlaku až 460 barů, což odpovídá 
hloubce 4 600 metrů.“ Vstupujeme do haly, 
kde se rozléhá tlumený hukot. Ještě před 
rokem a půl se tu vyráběly topné systémy. 
Dnes tu stojí devatenáct malých železobe-
tonových komor. Každá z nich má masiv-
ní modré ocelové dveře, na nichž visí lap-
top vykreslující grafy nebo vypisující řádky 
čísel. Dveře jedné z komor jsou otevřeny. 
Uvnitř cely, která je vlastně jen betonovým 
kruhem bez střechy, je asi dva metry dlou-
hý stříbrný válec, z jehož obou stran vychá-
zejí svazky kabelů.

Během šesti let má v temných hlubinách Severního 
moře odstartovat unikátní projekt těžby ropy a zemního 
plynu pomocí nové technologie. Ambiciózní plán počítá 
s využitím sítě propojených samočinných platforem 
umístěných přímo na dně. výzkumné týmy nyní pilně 
pracují na vyřešení mnoha technických výzev, které tato 
koncepce přináší. jednou z nich je vybudování rozvodné 
sítě. Tu v hloubce tří tisíc metrů pod hladinou moře 
doposud nikdo neprovozoval.

AUTOR: PAvel ZáleSKý
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„To jsou naše tlaková zařízení, betonová 
cela kolem je jen nutné bezpečnostní opat-
ření,“ ťuká na válec Lystad. „Každá tlako-
vá nádoba byla stvořena ze 150 kilogramů 
kvalitní oceli. Komponenty vložíme do-
vnitř, zalijeme olejem a zvýšíme tlak na 
potřebnou hodnotu.“ Test probíhá po dobu 
šesti měsíců, přičemž každá z komponent 
je při něm v provozu. Olej je navíc ohříván 
na teplotu 95 °C. Simulují se tím přiroze-
né procesy stárnutí. Po půl roce následuje 
důkladná mechanická inspekce. „Jednodu-
še řečeno, pozorně hledáme drobné prask-
linky nebo deformace,“ přibližuje Lystad. 
„Podmínky, se kterými pracujeme, jsou 
extrémní. Ne všechny komponenty proto 
obstojí.“

Pokud jsou testy v komoře úspěšné, ná-
sleduje montáž vyšších celků, které čeká 
test ponorem v Trondheimském přístavu. 

A pak ještě test závěrečný. Při něm se ce-
lá sestava poprvé podívá do skutečných 
tmavých hlubin oceánu. To by podle plánu 
mělo být do konce tohoto roku. Lystad nás 
upozorňuje ještě na jednu konstrukční zají-
mavost. „Před ponorem bude vnitřek všech 
komponent zalit olejem. Umožňuje nám to 
udělat systém kompaktnějším, a navíc od-
padla potřeba komplikovaného chladicího 
systému. Teplo dokonale rozvádí sám olej.“

Možná drsné, ale stálé
Proč se vůbec snažíme těžit ropu přímo 

z mořského dna? Již řadu let přeci máme 
ozkoušené technologie založené na plo-
voucích platformách, kde většina vybavení 
je umístěna nad vodou, na suchu. Samo-
zřejmě existují technologie těžby přímo ze 
dna, ale doposud se vždy uplatňovaly pou-
ze v mělkých vodách. Jsou navíc drahé  

a komplikované. Proč se pouštět do temných 
hlubin a vzdorovat extrémním tlakům?

„Podmínky na dně jsou sice drsné, ale 
zase jsou dokonale vypočitatelné. Panuje 
zde stálá teplota okolo 4 °C, nemusíte čelit 
žádným bouřím a dalším rozmarům po-
časí. Nemusíte se obávat ledovců,“ vysvět-
luje Lystad. „Technologie je tu díky tomu 
paradoxně méně náchylná k poruchám 
a je v důsledku efektivnější.“ Podmoř-
ské platformy nám navíc otevřou přístup 
k ložiskům uloženým hluboko v oceánu. 
Se světem nahoře je bude spojovat pouze 
napájecí kabel a přepravní potrubí ústící 
na pobřeží. Těžaři si od nové technologie 
slibují též zvýšení produkce a lepší vytě-
žitelnost ložiska. Doposud z něj získávali 
okolo 40 % zásob. Nově doufají, že to bude 
o dvacet procentních bodů, tedy o polovi-
nu, lepší.  

výzkumníci ze společnosti Siemens testují komponenty hloubkové podvodní sítě, jako jsou části převodovky (vlevo) v tlakové laboratoři v norském Trondheimu (vpravo).  

Samostatné továrny na 

extrakci zemního plynu 

a ropy z mořského dna 

budou uvedeny do pro-

vozu do roku 2020.  

Transformátor, 

který právě pro-

šel testováním 

v pobřežních 

vodách.



Nanovlákna dobývají svět
Komerční aplikace nanovláken se začaly  

v širší míře objevovat po roce 2000. Nano-
částice stříbra se například začaly používat 
při výrobě potravinových obalů nebo dez-
infekčních prostředků, uhlíková nanovlák-
na zase v textiliích. V roce 2011 se na svě-
tovém trhu podle kvalifikovaných odhadů 
vyskytovalo kolem 1 300 výrobků obsahují-
cích nanovlákna a každý týden přibývají tři 
až čtyři nové. 

Množství komerčně distribuovaných 
produktů přispělo k rozhodnutí Evropské 
komise, že dozrál čas ke kodifikaci tohoto 
bujně se košatícího odvětví. Komise pro-
to stanovila definici: „Nanomateriálem se 
rozumí materiál přírodní, vyrobený nebo 
vzniklý jako vedlejší produkt výroby ob-
sahující částice v nesloučeném stavu, jako 
agregát či aglomerát, ve kterém je u mini-
málně 50 % částic ve velikostním rozdělení 
jeden nebo více vnějších rozměrů v rozme-
zí velikosti 1–10 nm, tzn. 10-9 metru.“ Pro 
větší názornost uveďme, že jedna miliard-
tina metru představuje tisícinu tloušťky 
lidského vlasu. Částicí se v uvedené defini-
ci rozumí malá část hmoty s definovanými 
fyzikálními hranicemi, aglomerát je shluk 
slabě vázaných částic a za agregát se pova-
žuje materiál složený z pevně vázaných ne-
bo sloučených prvků.

Svět neomezených možností
Specifické vlastnosti nanomateriálů sli-

bují dosud netušené množství aplikací, 
například při recyklaci vody. „Povrchově 
upravené nanočástice železa vyvolají ve vo-
dě bouřlivou reakci. Uvolní se při ní spous-
ta radikálů a vodík, které jsou schopny re-
dukovat a rozkládat jedovaté látky rozpuš-
těné ve vodě. Mimořádné antibakteriální  
a antifungální vlastnosti nanočástic stříbra 
lze zase využívat při odstraňování mikro-
organismů z vod nebo při antimikrobiál-
ní úpravě filtračních zařízení a membrán,“ 
popisuje profesor Radek Zbořil z Univerzity 
Palackého v Olomouci. 

Největší perspektivu vidí vědci v techno-
logiích kombinujících unikátní vlastnosti 
jednotlivých nanomateriálů. Podle docenta 
Miroslava Černíka z Technické univerzity 
v Liberci mají velkou budoucnost technolo-
gie využívající chemickou reaktivitu nano-
materiálů v kombinaci s metodami biore-
mediace a biodegradace. „Například použi-
tí laktátů, solí kyseliny mléčné, vyvolá  
v podzemních vodách bakteriální rozklad, 
při kterém se uvolňuje vodík a dochází  
k odbourání toxických látek. Při násled-
ném použití nanomateriálů na bázi železa 
nebo nanouhlíku má taková kombinovaná 
technologie rekordní účinnost při odstra-
nění halogenovaných uhlovodíků,“ vysvět-
luje Miroslav Černík. 

Vědci Univerzity Palackého v Olomouci  
a Technické univerzity v Liberci se zapojili 

do boje za záchranu znečištěných vodních 
zdrojů. V dubnu 2012 s několika dalšími 
partnery vytvořili společně národní Cent-
rum kompetence ekologicky šetrných na-
notechnologií a biotechnologií pro čištění 
vod a půd – Nanobiowat. Osmiletý projekt 
podpořený Technologickou agenturou ČR 
se zaměřuje na vývoj a rychlé implemen-
tace nových technologií čištění vod na ev-
ropské a světové trhy. Česká republika by 
se tak mohla v této oblasti stát evropským 
lídrem.

Pokročilé materiály vytvořené s využitím 
nanotechnologií nepochybně najdou uplat-
nění i v architektuře a stavebnictví.  

V současné době se velký důraz klade na 
hospodaření s teplem, světlem a na snižo-
vání patogenů a odpadních látek. Aplikace 
„inteligentních“ nátěrů vyrobených z nano-
vláken výrazně omezí růst bakterií, plísní 
a hub, a tím eliminuje rizika nemocí s nimi 
spojených. Nanovlákenná izolace sníží spo-
třebu energie na vytápění prostor a zlepší 
jejich energetickou bilanci.

Přes hranice oborů
Nanotechnologie před sebou nepochybně 

mají velkolepou budoucnost, její dosažení si 
však vyžádá ještě mnoho náročné výzkum-
né práce. Aby totiž byl vývoj nanotechnolo-
gií přínosný, je nezbytné kombinovat celou 
řadu vědních oborů, například při vývoji 
nových léčebných metod je třeba vedle léka-
řů zapojit i odborníky na biologii, farmako-
logii, experty z technických oborů, napří-
klad ze strojírenství, a hledat mezi těmito 
obory překryvy. Odměnou jim pak může 
být i to, že nová technologie najde uplatně-
ní i ve zcela jiné oblasti, než pro kterou byla 
původně koncipována. Od medicínského 
výzkumu se tak lze dostat třeba ke krimina-
listice. Jako velmi perspektivní se totiž dnes 
začíná jevit využití nanotechnologií při roz-
poznávání pachových stop. Nanovlákna by 
navíc mohla uchovávat tyto stopy v digitální 
formě po neomezeně dlouhou dobu. 

S
amotný termín nanotechnolo-
gie (předpona „nano“ je převza-
ta z řečtiny a znamená cosi jako 
trpaslík) se ve veřejném prostoru 

objevil před 40 lety, kdy jej v názvu své-
ho článku (On the Basic Concept of Nano-
-Technology) použil japonský univerzit-
ní profesor Norio Taniguči. Ten již tehdy 

předpověděl, že na sklonku 80. let 20. sto  - 
letí budou dostupné takové technologie, 
které umožní přesnost práce vyšší než 
100 nm.

K naplnění jeho vize zásadním způso-
bem přispěla americká společnost IBM, je-
jíž zaměstnanci Gerd Binning a Heinrich 
Rohrer v roce 1981 vynalezli řádkovací 

tunelový mikroskop (Scanning Tunneling 
Microscope – STM). S jeho pomocí zača-
lo být možné nejen zobrazovat jednotlivé 
atomy krystalu, ale dokonce s nimi i pohy-
bovat. Tento mikroskop je všeobecně vní-
mán jako nástroj, který otevřel dveře do 
nanosvěta. Oba vědci za svůj vynález v ro-
ce 1986 obdrželi Nobelovu cenu.

Kontrolovaný pohyb jednotlivých ato-
mů předvedl světu jako první před 25 le-
ty Don Eigler, když prostřednictvím STM 
vytvořil z 35 atomů xenonu trojrozměrný 
nápis IBM. 

Z průkopníků nelze opomenout ani  
Erica Drexlera, amerického inženýra,  
který odvedl mimořádný kus práce v po-
pularizační rovině a jejž mnozí považují 
za kmotra nanotechnologií. Eric Drexler 
přišel v roce 1977 s myšlenkou vytvořit 
miniaturní roboty, kteří by dokázali ma-
nipulovat s molekulami a ve velmi krátké 
době tak vytvářet nejrůznější látky s po-
žadovanými vlastnostmi.
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moderních technologií
Nanotechnologie jsou bezpochyby jednou z nejvýznam-
nějších teoreticko-technologických koncepcí prvních 
desetiletí 21. století. její náčrt představil světu před  
55 lety americký fyzik richard feynman ve své před-
nášce There´s Plenty of room at the Bottom (Tam dole 
je mnoho místa). v ní se zmínil i o tom, že v dohledné 
budoucnosti bude možné přemisťovat atomy a molekuly 
zcela kontrolovaně, tak jak si člověk bude přát.

Políčko  z nejmenšího animovaného filmu na svě-

tě s názvem chlapec a jeho atom. Společnost iBM 

jej vytvořila s pomocí řádkovacího tunelového mi-

kroskopu.

Třpytivá černá pilulka uvnitř s mikroskopickým  

robotem
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 Jaký přínos by v budoucnu mohla na-
novlákna znamenat pro medicínu?
Současná doba s sebou přináší celou řadu ci-
vilizačních chorob, které jsou jen obtížně lé-
čitelné. Patří k nim například artróza, boles-
tivé onemocnění kloubů, při němž dochá-
zí k destrukci kloubní chrupavky a změně 
jejích mechanických vlastností. Tato nemoc 
obvykle postihuje dospělou populaci zhru-
ba od 50 let věku, ale může začít třeba již  
v 35 letech. Dnes již sice existují způsoby, jak 
chrupavku léčit, jako je například mozaiko-
vá plastika, nemoc však vyléčit nelze. 
Kromě artrózy jsou problémem i veškeré 
komplikovanější zlomeniny kostí. V tako-
vých případech jsme totiž limitováni množ-
stvím kostního materiálu, který jsme pro 
pacienta schopni zajistit. Právě nanotechno-
logie by mohly zásadně přispět k vytvoření 
léčebných postupů, které by tyto zdravotní 
komplikace dokázaly efektivně řešit. 

 Jak by podle vás tyto léčebné postupy 
mohly vypadat?
Lidské tělo zhruba od 12 let neumí množit 
chondrocyty, buňky odpovědné za tvorbu 
chrupavek. Naším úkolem je proto pokou-
šet se o toto množení v umělých podmín-
kách, což se dnes již daří. Vědci však zjis-
tili, že takto vytvořené buněčné struktury 
nefungují, dokud nepřilnou k nějakému 
podpůrnému materiálu, na němž mohou 
produkovat extracelulární hmotu. Nyní se 
proto hledají způsoby, jak pro chondrocy-
ty vytvořit „lešení“, z něhož by mohly sta-
vět novou chrupavčitou tkáň.  
A právě nanovlákna se ukazují být ideálním 
materiálem pro tvorbu takovéto struktury. 
Dalším problémem chrupavky je to, že  
i když ji třeba dokážeme uměle vyrobit, 
tak ji pak musíme také přichytit ke kosti. 
Výhodnější by proto bylo vytvořit chru-
pavku i s kostí, osteochondrální implan-
tát, který by se pak zabudoval do kosti. 
Ortopedi tuto obtíž často řeší tzv. návrty. 

Proniknou subchondrální kostí až ke kost-
ní dřeni, která pak migruje k povrchu.  
V kostní dřeni jsou kmenové buňky, kte-
ré se dokážou diferencovat na nejrůznější 
druhy buněk včetně chondrocytů, potřeb-
ných k tvorbě chrupavky. Potíž je v tom, 

že kmenové buňky se diferencují spíše do 
fibroblastů než do chondrocytů a vzniká 
tak cosi, co sice pacientovi uleví od boles-
ti, ale kloub není zcela hladký. Fibroblas-
ty navíc nevydrží tlak, který musí kloub 
dlouhodobě snášet, takže po čase dojde  
k jeho „ošoupání“. Zde by se opět mohla 
použít nanovlákna, upravená tak, aby se  
z jejich vnitřku uvolňovaly přesně ty látky, 
které buňka potřebuje k tomu, aby se sti-
mulovala k proliferaci vyúsťující ve vznik 
chondrocytů, a nikoli fibroblastů.

 Budou se v budoucnu nanovlákna po-
užívat k přesně cílené distribuci léčiv?
S cílenou distribucí léčiv prostřednictvím 
lipozomů se začalo již zhruba před 15 či 
20 lety. Tento mechanismus je založen na 
tom, že se vytvoří kapénka se dvěma vrst-
vami lipidů a na jejím povrchu i uvnitř je 
voda. Předností takovéto kapénky je to, že 

se může pohybovat v krevním řečišti tak 
dlouho, dokud není osmotický tlak tako-
vý, aby praskla. Na lipidy lze navázat pro-
tilátku, která teoreticky může postupovat 
tělem až k maligní buňce, kde se zachytí, 
praskne a uvolní svůj obsah. Problémem 

je však to, že imunitní systém, který lipo-
zom identifikuje jako cizorodou látku, ne-
umožní jeho dostatečně dlouhou retenci  
v krvi, tak aby se dostal až k maligní buň-
ce. Je tedy nutné vytvořit něco na způsob 
radary nezachytitelných letadel, tzn. vy-
vinout pro lipozomy speciální obaly, které 
imunitní systém ošálí. Tímto krokem však 
zase ztratíme „doručovací adresu“, která 
zůstane ukryta uvnitř. 
V současné době tedy cílená distribuce lé-
čiv probíhá pouze na lokální úrovni, tzn. 
že nosič s lékem vstříkneme do určitého 
místa, v němž se lék v požadovaném časo-
vém intervalu uvolní. I zde by v budoucnu 
k výraznému posunu mohly přispět tzv. 
nanovlákenné nosiče s fotoafinně vázaný-
mi mikrosférami, takzvanými mikro- ne-
bo nanokapslemi, které mohou nést  
a distributivně uvolňovat léčiva a bioak-
tivní látky.  

Profesor Evžen Amler a jeho tým se 
zabývají například tvorbou buněčných 
nosičů, především biodegradabilních  
a na bázi nanovláken, které umožňu-
jí řízený přísun živin a léků přímo do 
místa defektu, nebo přípravou umělých 
chrupavčitých náhrad pro klinické vyu-
žití. Ve svém oboru spolu s kolegy  
z Technické  univerzity v Liberci patří 
ke světové špičce  – podíleli se například 
na vytvoření patentované technologie, 
která by současnou výrobu nanovláken 
mohla zásadním způsobem změnit. 

Nová technologie střídavého zvlákňo-
vání funguje tak, že podle fáze střída-
vého napětí se na zvlákňovací elektro-
dě vytváří polymerní nanovlákna  
s opačným elektrickým nábojem, kte-
rá se po svém vzniku v důsledku půso-
bení elektrostatických sil shlukují do 
lineárního útvaru ve formě kabílku ne-
bo pruhu, jenž se volně pohybuje v pro-
storu ve směru gradientu elektrických 
polí směrem od zvlákňovací elektrody. 
Lineární útvar vytvořený tímto způso-
bem je elektricky neutrální a je tvořen 

polymerními nanovlákny uspořádaný-
mi do nepravidelné mřížkové struktu-
ry, ve které jednotlivá nanovlákna  
v úsecích dlouhých jednotky mikrome-
trů mění svůj směr.

Tým má má společně s kolegy z libe-
recké univerzity patentovánu rovněž 
technologii na principu přeplavovací-
ho elektrostatického zvlákňování, díky 
níž lze vyrábět plněná nanovlákna. Ny-
ní již jde „jen“ o to, najít pro tato nano-
vlákna vhodné aplikace a plně využít 
jejich možností.

Ruce lékařů posílí  
vlákna tenčí než vlas 

Tým spolupracovníků  
profesora Evžena Amlera:  
v první řade zleva: Eva Filová, 
Michala Rampichová, Jana  
Benešová a Dagmar Bezděková;  
v druhé řadě zleva: Eva Prosecká, 
Evžen Amler, Karolína Vocetko-
vá a Martin Plencner; v třetí  
řadě zleva: Věra Lukášová,  
Andrea Míčková, Jana Pokorná 
a Matej Buzgo 

Nanotechnologie patří k nejprogresivnějším vědním oborům současnosti.  
Některé možnosti jejich využití se již rýsují v elektrotechnice, stavebnictví,  
strojírenství, textilním průmyslu, energetice či zemědělství, řadu dalších odhalí 
teprve budoucnost. o uplatnění nanovláken v medicíně jsme hovořili s jedním  
z předních českých odborníků na tuto oblast prof. rNdr. evženem Amlerem, cSc., 
z Ústavu biofyziky na 2. lékařské fakultě UK a inovačního biomedicínského cen-
tra při Ústavu experimentální medicíny Av Čr. 

revoluce ve výrobě nanovláken
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Evžen Amler
Je doktorem přírodních věd. V roce 2012 byl jmeno-
ván profesorem pro obor lékařská biofyzika.
Působí v Ústavu biofyziky na 2. lékařské fakultě UK, 
v Inovačním biomedicínském centru při Ústavu ex-
perimentální medicíny AV ČR a na Fakultě biomedi-
cínského inženýrství Českého vysokého učení tech-
nického v Praze. 
Zabývá se například tvorbou biodegradabilních  
a nanovlákenných nosičů nebo přípravou umělých 
chrupavčitých náhrad.
V minulosti byl špičkovým fotbalovým rozhodčím. 
Soudcoval na mistrovstvích světa v letech 1998  
a 2002, na druhém z nich dokonce semifinálové 
utkání Německo – Jižní Korea.



Gabriela Soukalová

ondřej Moravec

veronika vítková

s ní nastoupili závodníci na světovém šam-
pionátu v roce 1978 a poprvé byl použit me-
chanický kovový terč.  

Ženám by se mohl líbit rok 1989, kdy vstu-
pují do soutěže i juniorky. Také byla zave-
dena čtvrtá biatlonová disciplína – soutěž 
družstev. Dnes už se nedělá, zato se mají čile 
k světu pátá a šestá disciplína, stíhací závod 
z roku 1997 a závod s hromadným startem 
z roku 1998. 

Zásadní vliv na podobu moderního biatlo-
nu měl český funkcionář Dr. Zdeněk Kašper, 
který se zasloužil jak o zavedení maloráž-

ného biatlonu v 70. letech (střílí se na 50 m), 
tak o průnik ženského biatlonu na olympij-
ské hry – poprvé v Albertville 1992. Za svůj 
přínos obdržel v roce 2005 biatlonového 
Oscara, ocenění „Biathlon Award“.   

Proměny zbraně
Lyže pro biatlon se proměňovaly úplně stej-

ně jako u jiných běžeckých disciplín, mini-
mální předepsaná délka je výška závodníka 
plus 4 cm. Naši biatlonoví závodníci dnes na 
světová klání vozí běžně 20 až 25 párů lyží, 
aby byli připraveni na všechny podmínky, 

které mohou na trati před závodem nastat. 
Největším vývojem u tohoto sportu však 

zřejmě prošla zbraň. Změna z velkorážné 
na malorážnou významně snížila kilogra-
my, ale tím se změny nezastavily. Dlouho 
se používaly standardní malorážky s uni-
verzální pažbou, dnes už má drtivá větši-
na sportovců, kteří se účastní světových 
pohárů, vlastní zbraň provedenou na míru. 
Pažba se vyrábí z ořechu či lipového dřeva, 
o slovo se hlásí i karbon, přesněji řečeno 
plast obohacený uhlíkovým vláknem. Ne-
může mít sportovec s lehkou karbonovou 
zbraní výhodu? „Nemyslím si,“ říká trenér 
reprezentačního týmu biatlonistů Ondřej 
Rybář. „Potěžkal jsem si zbraň s karbono-
vou pažbou v Itálii a byl jsem překvapen, že 
se mi zdá těžší než naše lípa. Ostatně, váha 
je předepsaná, zbraň musí mít minimálně 
3,5 kg, tam nic nepřechytračíte.“ Takže in-
dividuální potřeba každého borce... I pro-
to se někdy u pažby kombinuje – hlaveň je 

uložená ve dřevě, zadní část pažby je z kar-
bonového plastu. Zmíněná hlaveň může 
být těžší Standard, nebo lehčí a užší Sprin-
ter, to pravidla nijak neomezují. „Nejdůle-
žitější je těžiště,“ vysvětluje Ondřej Rybář. 
„Celkové vyvážení hraje velkou roli při mí-
ření a každý potřebuje něco trochu jiného. 
Tím, že se střílí čím dál tím rychleji, je zá-

sadní, aby závodník dojel, sundal pušku, ta 
dobře sedla a mohl hned střílet.“ To rychle-
ji znamená, že proti původní jedné minutě 
až 40 vteřinám dávají dnes ti nejlepší 5 po-
ložek vstoje i za 18 vteřin.  
A co Björndalen, který v detailu na televiz-
ní obrazovce působí jako stroj? „Není úplně 
nejrychlejší, ale tak za 20 vteřin má hoto-
vo,“ zní odpověď. Předepsané je střelivo 
mezinárodního standardu 5,6 mm s okra-
jovým zápalem z homogenní látky, ome-
zená je rychlost, protože rychlejší střely 
ničily terče.

A co lidi? Co je láká na závodě, kde jdou dis-
ciplíny proti sobě: jedna rozproudí celé tělo, 
zrychlí tep i dech, může navodit třas unave-
ných svalů, druhá vyžaduje naprostý klid. 
Možná právě ta dvojznačnost, se kterou je 
nutné se vyrovnat? A proč se teď českým bi-
atlonistům tak daří? „Protože pořádně ma-
káme,“ uzavře lakonicky Ondřej Rybář. 

P
o letošních Zimních olympijských 
hrách bychom asi našli hodně málo 
lidí, kteří netuší, co je biatlon. Jeho 
čeští zástupci ozdobili výpravu pěti 

medailemi a jistě i probudili zájem o tento 
sport. Poprvé se na zimních hrách objevil 
v r. 1924 jako závod vojenských lyžařských 
hlídek a až do r. 1948 byl pouze jejich neofi-
ciální součástí. 

Vývoj biatlonu
Původní disciplína odpovídala současné-

mu vytrvalostnímu závodu na dvacet kilo-
metrů se čtyřmi střeleckými položkami. 
Běhalo se však s velkorážnou puškou a stří-
lelo na čtyři rozdílné vzdálenosti: 250, 200, 
150 a 100 m. Na první tři vzdálenosti se ab-
solvovala střelba vleže, závěrečná položka 
pak vestoje. Terče byly různě veliké a chyba 
se penalizovala dvěma minutami. Za ofici-
ální vznik biatlonu je považován rok 1958, 
kdy se v rakouském Saalfeldenu uskutečnilo 
první mistrovství světa v biatlonu. Za pouhé 

dva roky už figuroval v oficiálním progra-
mu ZOH ve Squaw Valley.  

Za jeden z mezníků je považován rok 1965, 
kdy vznikla druhá disciplína – závod šta-
fet. Upravují se také pravidla, sjednocuje se 
vzdálenost na 150 m i velikost terčů. Po dal-
ších dvou letech prolamují homogenní ka-
tegorii mužů junioři, ženám se otevře až v 
roce 1984 v Chamonix. O deset let dřív se bi-
atlon obohatil o třetí disciplínu – rychlostní 
závod. Nu, a pak přišel průlomový rok 1976, 
který změnil kalibr zbraně – velkorážnou 
pušku nahrazuje malorážka. Poprvé  

Tak jako většina sportů, k nimž 
potřebujeme lyže, pochází i biat-
lon z Norska. Základy můžeme 
hledat v druhé polovině 19. sto-
letí. K jeho popularitě však vedla 
dlouhá klikatá cesta.

Běžci s přesnou muškou
AUTOR: vlAdiMírA STorcHová
FOTO: foTo: ArcHiv ČSB – KvěToSlAv  
                frGAl, ArcHiv oNdřeje rYBáře
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Naši biatlonoví 
závodníci dnes na 
světová klání vozí 
běžně 20 až 25 párů 
lyží, aby byli připraveni 
na všechny podmínky, 
které mohou na trati 
před závodem nastat. 

″

Vytrvalostní (individuální) závod  
intervalový start po 30 s – pět okruhů  
o celkové délce 20 km muži a 15 km 
ženy, čtyřikrát se střílí, polohy se střídají 
(leh, stoj, leh, stoj – dále L, S) Za každou 
chybnou ránu se přičítá k běžeckému času 
1 min. 
Sprint –  intervalový start po 30 s.  
Běží se poloviční trať (10 a 7,5 km)  
se dvěma střelbami (L, S). Za netrefené 
rány se běží trestné kolečko 150 m.
Stíhací závod – navazuje na závod ve 
sprintu, první startuje vítěz úvodního 
závodu a za ním s časovou ztrátou podle 
výsledků ze sprintu ostatní závodníci. 

Na trati 12,5 km muži a 10 km ženy jsou 
zařazeny 4 střelby (L, L, S, S). Při minutí 
terče kolečko 150 m.
Hromadný start – všichni vyrážejí na trať 
současně, počet účastníků je omezen na 30 
nejlepších podle světového žebříčku. Jede 
se na 15 km muži, 12,5 km ženy, střelby 4 
(L, L, S, S), trestné kolo 150 m. 
Štafety mužské, ženské a smíšené – 
závodí čtyři závodníci (u smíšené 2 ženy 
+ 2 muži). Každý absolvuje trať 7,5 km 
muži a 6 km ženy, střelby 2 (L, S). U každé 
položky mají 3 náhradní náboje, kterými 
lze dobíjet a opravovat. Pokud ani pak 
netrefí, dají si trestné kolečko 150 m. 

Znáte biatlonové disciplíny?

Gábina a veronika na stupních,  

s nimi darja domračevová

Dřevo pro výrobu pažby a polotovar

Detailní pohled na úchopy pro levačku  
i pravačku

Různá provedení závodnických pažeb

Práce s dlátem na tvarování úchopu pažby



Stává se trendem, že nejlepší nápady přinášejí malí ambicióz-
ní výrobci díky startupům. Copenhagen Wheel je toho příkla-
dem. Na první pohled jde o běžné bicyklové kolo s nápadně 
červenou poklicí. Ta však ukrývá moderní technologie a kom-
paktní elektromotor. Jakmile tedy namontujete kolo k bicy-
klu, stává se z něj jakýsi cyklohybrid. Celé to funguje tak, že 
automatický systém kontroluje průběh vaší jízdy a doslova se 
učí váš jízdní styl. Pokud například zjistí stoupání, aktivizuje 
motor. Při sjezdech či dlouhých rychlých rovinách zase začne 
automaticky dobíjet zabudovanou baterii. Samozřejmě, tu si 
můžete dobíjet i sami. Plné nabití, zvládnutelné do čtyř hodin, 
nabízí rychlost 25 kilometrů za hodinu a dojezd 50 kilometrů. 
Kolo je vybaveno Bluetooth technologií, takže ho lze spojit se 
smartphonem a kontrolovat stav energie, porovnávat statisti-
ky anebo kolo zamknout.  

Plnoformátový digitální fotoaparát Ni-
kon Df na první pohled připomíná kino-
filmový fotoaparát s klasickým ovládá-
ním, jaké známe z řady F. Technologie 
jsou však současné a přístroji nechybí 
nic, co bychom od dnešního „digitálu“ 
očekávali. Srdcem je procesor Expeed 3  
a full-frame snímač s rozlišením 16,2 
megapixelu. Stejný má i vlajková 
loď Nikonu, fotoaparát D4. 

Procesor nabízí sériové snímání s rych-
lostí 5,5 záběru za sekundu. ISO se po-
hybuje v rozmezí 100 až 12 800. Většina 
funkcí se nastavuje mechanickými otoč-
nými voliči na horní části přístroje tak, 
jak to bylo zvykem v dobách klasických 
fotoaparátů. Jediné, co prozrazuje digi-
tální vlastnosti přístroje, je 3,2palcový 
displej. Majitele starších objektivů po-

těší speciální páčka na expozimetru, 
která jim dovolí plnohodnotné vyu-

žití i starých spolehlivých „skel“ 
bez nutnosti používat jakékoliv 

redukce. Nikon dokonce 
připravil kvůli modelu Df 

také speciální verzi 
50mm F1,8 objektivu 
v retrodesignu. 

Už na první pohled je jasné, že stolní 
lampa Adata Tulip Led je jiná než ostat-
ní. Nabízí kombinaci atraktivního de-
signu a vysoké energetické účinnosti. 
Svítivost s jasem tisíc luxů můžete re-
gulovat ve třech stupních pomocí jedi-
ného dotykového ovladače. Jeho barva 
navíc indikuje nastavení intenzity. Rů-
žová znamená plnou intenzitu, fialová 
osmdesát procent výkonu a modrá jen 
dvě třetiny intenzity světla. Na ideál-
ní relax má Adata Tulip Led také noč-
ní režim, který vyzařuje příjemné teplé 
žluté světlo. Lampa je o šedesát procent 
úspornější než standardní žárovky. Na-
víc světlo je bez blikání a LED má život-
nost kolem 40 tisíc hodin. 

Stačí to vybalit, do telefonu nainstalo-
vat správnou aplikaci a s nabitou bate-
rií můžete létat přibližně dvacet mi-
nut. Řeč je o nejnovější kvadrokoptéře 
DJI Phantom II Vision. Integrovaná ka-
mera má jádro od GoPro a pro zaříze-
ní byla vyrobena na míru. Umí snímat 
14megabajtové JPEG anebo RAW foto-
grafie a nahrávat Full HD 1 080 video 
s frekvencí 30 anebo 60 snímků za 
sekundu. Podstatný je však přenos 
obrazu v reálném čase přes smart-
phon. S ním se dá kamera také 
ovládat, naklápět ve svis-
lém směru. Můžete ho pou-
žít i na ovládání FPV, což je 
režim umožňující vidět to, 
co by viděl pilot kvadrokop-
téry. V přístroji je GPS autopi-
lot, důležitý pro neroztřesený 
obraz. Vynikajícím vylepšením 
oproti první verzi je funkce 
Return-to-Home. Po stlačení 

tlačítka se kvadrokoptéra vznese o de-
set metrů a namíří si to na místo star-
tu. Podobně se zachová i v případě ně-
jaké mimořádné situace, anebo když 
začne baterii docházet energie. Komu-
nikuje se přes Wi-Fi. Kamera má svě-
telnost f2,8 a úhel snímání je nastavi-
telný na 140, 120 a 90 stupňů. 

I když to zní značně absurdně, lidi rádi sledují svůj každoden-
ní život. Ideálně k tomu slouží různé typy monitorovacích ná-
ramků, kterých na trhu najdeme desítky. Do souboje o zákaz-
níka nejnověji přichází asi největší výrobce GPS navigací, spo-
lečnost Garmin. Náramek Vivofit komplexně kontroluje vaše 
pohybové aktivity. Dokáže sledovat, kolik kroků jste udělali, 
jakou vzdálenost jste za den ušli anebo kolik kalorií jste pohy-
bem spálili. Kromě monitorování poslouží i jako osobní trenér. 
Samostatně určí dosažené cíle, které budou postupně nabírat 
na intenzitě. Užitečnou funkcí náramku je také upozornění, 
že už jste příliš dlouho aktivní. Na malém displeji se rozsvítí 
červený pásek, který vás pošle natáhnout si unavené tělo. Kon-
trola pokračuje i v noci. Náramek zaznamená jednotlivé fáze 
spánku a čas, který jste strávili skutečným spaním. Vivofit mů-
žete bezdrátově připojit k počítači a údaje vyhodnotit či porov-
návat. Na jedno nabití by měl vydržet celý rok. K náramku se 
dá dokoupit též monitor pulzové frekvence. 
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I když žijeme v době, kdy tradiční foto-
grafie známe už takřka jen z vyprávění, 
Polaroid je stále věrný přesvědčení, že 
vzpomínky mají zůstat na papíře. No-
vinka Socialmatic je jakýmsi kompromi-
sem současné rychlé éry sociálních sítí, 
ke které přimíchává tradici papírových 
snímků. Snaží se tak zachytit renesan-
ci instantní fotografie a popularitu soci-
álních médií. Vyfotografované snímky si 
můžete nejen hned vytisknout, ale v tu 
stejnou chvíli také uveřejnit na některé 
ze sociálních sítí. Kamera je schopna sní-
mat s rozlišením 14 megapixelů. Teplem 
dochází k chemické reakci na speciálním 
papíru obsahujícím krystaly s barvou. 
Vytištěné fotografie mají rozměr 50,8 x 
76,2 milimetru. K internetu se foto   - 
aparát připojuje přes Wi-Fi. K dispozici  
je Bluetooth a čtyřgigabajtová interní  
paměť, kterou však ještě lze rozšířit po-
mocí SD karty. 

kodAňské koLo

retro je v módě 

špion pHAntom ii vision

Úsporné světLo 
nA stůL 

pApír je pApír

AUTOR: joZef jAKUBČo
FOTO: ArcHiv AUTorA

osobní strážCe
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Siemens nedávno v Texasu vyhrál 
již druhou zakázku během několi-
ka týdnů - do projektu  Wind thorst 
dodá 28 větrných turbín. Zahájení 
provozu větrné farmy se očekává 
na podzim 2014 a bude se chlubit 
výkonem 67,6 MW. Větrná farma 
zajistí čistou energii pro 20 000 
amerických domácností. 

V pondělí 3. února 2014 převzala Nemocnice Na Bu-
lovce nový počítačový tomograf Siemens Somatom 
Definition AS, který je unikátní v tom, že v sobě spo-
juje dvě důležité funkce s nadstandardními paramet-
ry – plánování léčby radioterapií a diagnostické účely. 
Přístroj má také příslušný software pro vyhodnocová-
ní a laserový systém pro radioterapii, který umožňu-
je simulace, a tím doplňuje celý tzv. radioterapeutic-
ký řetězec.

V minulém roce získala společnost  
Siemens historicky největší objednáv-
ku ve Spojeném království. Zároveň jde 
o jeden z největších projektů železniční 
infrastruktury v Británii. Siemens dodá 
1140 nových železničních vagonů Desiro 

City pro Thameslink, které pasažérům 
nabízejí větší komfort a flexibilitu. Do 
provozu vstoupí v roce 2016 a Siemens 
bude také odpovídat za údržbu vozové-
ho parku a zároveň za výstavbu dvou no-
vých dep.

Motory u zubaře
Téměř tři tisíce elektromotorů si od 
českého výrobního závodu Siemens 
objednala jedna ze společností, jež 
se zabývají vývojem a výrobou zdra-
votnické techniky. Tato speciální zá-
kaznická provedení motorů, která se 
vyrábějí v nové mohelnické hale, se 
používají například ve stomatologic-
kých ordinacích. V křeslech pro paci-
enty elektromotory zajišťují jejich au-
tomatické polohování a poskytují tak 
během vyšetření pacientům i léka-
řům potřebný komfort.

Společnost Siemens  úspěšně dokonču-
je práce na paroplynovém zdroji Počerady, 
prvním projektu ČEZ tohoto druhu v Čes-
ké republice. V červnu 2009 byla podepsána 
smlouva na dodávku a instalaci dvou GTG 
setů s generálním dodavatelem projektu – 
společností Škoda Praha Invest, s. r. o.  

Každý z těchto setů se skládá z plynové 
turbíny, generátoru a příslušenství. Ná-
sledně Siemens získal zakázky na dodáv-
ku řídicího systému T3000 a P3000, vvn 
transformátorů a vvn rozvodny, generáto-
ru pro parní turbínu a patnáctiletý servis 
zmíněných GTG setů.

Ve čtvrtek 6. února se pražská Betlémská 
kaple oblékla do svátečního. Již pošestnác-
té totiž hostila slavnostní předávání Cen 
Wernera von Siemense. Tradiční soutěž 
nejlepších mladých talentů se koná ve spo-
lupráci s předními českými univerzitami 
a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra 
školství, mládeže a tělovýchovy a minist-
ra průmyslu a obchodu. I letos jsme oceni-
li  nadané studenty, mladé vědce a vysoko-
školské pedagogy. Vítězové si odnesli od-
měny v celkové výši 1,2 milionu korun.    

Soumrak technických oborů?
Technické obory dnes nejsou na výsluní.  

O tom není sporu. Jednoznačně o tom vypo-
vídají počty žáků a studentů, kteří se hlá-
sí na technické školy střední i vysoké. Proč 
tomu tak je? Nad tím se v úvodním proslovu 
zamyslel generální ředitel Eduard Palíšek. 
„Proč se snižuje zájem o technické obory, 
když skoro každé malé dítě je technicky na-
dané? Kam se tento talent ztrácí?“ ptá se a do-
dává: „K této ztrátě jednoznačně dochází bě-
hem vzdělávacího procesu. A důvod? Jednak 
je to proto, že dětem chybí matematický apa-
rát, neumějí si to zkrátka spočítat. Dále pak je 
bezesporu na vině nízká společenská prestiž 
technických profesí. Dětem chybí technické 
vzory – vždyť například v televizi o techni-
cích téměř neslyšíme. 

Kvalitní výzkum a z něho vycházející ino-
vace jsou nezbytné pro zabezpečení budou-
cí konkurenceschopnosti české ekonomiky. 
Český Siemens prostřednictvím Ceny Wer-
nera von Siemense podporuje zájem mladé 
generace o vědu a výzkum, oceňuje špičko-
vé pedagogy, a tím se snaží prestiž technic-

kých a přírodovědných oborů zvýšit,“ řekl 
generální ředitel Eduard Palíšek na závěr 
svého vystoupení.

Vítězné práce vybíraly poroty složené  
z rektorů a prorektorů pro vědu a výzkum 
českých vysokých škol technického a příro-
dovědného zaměření a přední zástupci Aka-
demie věd České republiky. Poroty měly na 
výběr ze 133 vysoce kvalitních diplomových 

a dizertačních prací a z mnoha projektů zá-
kladního výzkumu, vývoje a inovací.

Nejvíce bodovalo Brno
Brňané letos zažili v Betlémské kapli  

skutečný triumf a odvezli si hned dvě  
z hlavních cen. Cenu za nejvýznamněj-
ší výsledek základního výzkumu převzal 

tým z Ústavu přístrojové techniky AV ČR za 
práci popisující princip tažného (vlečného) 
paprsku, který dokáže rozhýbat objekty do 
různých směrů. Existenci vlečného paprs-
ku experimentálně potvrdil právě bada-
telský tým z Ústavu přístrojové techniky 
AV ČR pod vedením profesora Zemánka. 

Vědcům se podařilo navrhnout geometrii 
laserových svazků, která umožňuje trans-
port mikroobjektů proti směru šíření fo-
tonů laserového svazku. Na problematice 
silového působení světla na objekty pracu-
je autorský tým z Akademie věd ČR již dvě 
desítky let. 

Do Brna, tentokráte do Ústavu fyzikální-
ho inženýrství FSI VUT, putovala i Cena za 

nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje 
a inovací. Pod komplikovaným názvem pa-
tentu „Interferometrický systém s prosto-
rovou nosnou frekvencí zobrazující v po-
lychromatickém záření“ se skrývá světově 
unikátní řešení holografického mikrosko-
pu. Již nyní se prototyp tohoto mikroskopu 
úspěšně používá pro zobrazování živých 

buněk bez použití markerů. V plánu již je 
také jeho sériová výroba.

Nejlepším pedagogem  
je mladý biolog

Ocenění Nejlepší pedagogický pracov-
ník si v letošním ročníku Ceny Werne-
ra von Siemense odnáší Jan Černý, a to 
především za dlouhodobou a úspěšnou 
snahu zpopularizovat buněčnou biologii 
mezi širokou veřejností. Jan Černý půso-
bí na katedře buněčné biologie na Příro-
dovědecké fakultě UK, kde vede laboratoř 
buněčné imunologie. Je držitelem něko-
lika význačných národních i mezinárod-
ních cen, které obdržel za své odborné 
práce. Jeho inovativní přístup k biologii 
i k výuce z něj učinily jednoho z nejvytí-
ženějších a zároveň nejoblíbenějších pe-
dagogů katedry i Přírodovědecké fakulty 
jako celku.

Andrea Cejnarová

Letošní Ceny Wernera von Siemense 
už byly předány do rukou laureátů
oceněni byli studenti, vědci i mladí pedagogové

Werner von Siemens: „Kvůli okamžitému zisku 
nezaprodám budoucnost.“″

Siemens se pustil do modernizace britských železnic

Na plný plyn do Počerad

v Texasu budou vyrábět 
eletřinu turbíny Siemens

Nový unikátní počítačový tomograf 
pro Nemocnici Na Bulovce

vítězi kategorie o nejlepšího pedagoga, janu Černému z Přídorovědecké fakulty Univerzity Karlovy, k úspěchu 

gratulovali (zleva) generální ředitel Siemens Čr eduard Palíšek a náměstek ministra školství, mládeže a tělový-

chovy Tomáš Hruda
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www.siemens.cz

Siemens byl vyhlášen nejodpovědnější velkou firmou 
v České republice. V desátém jubilejním ročníku o tom 
rozhodla nezávislá odborná porota soutěže TOP 
odpovědná firma.

Soutěž organizuje platforma Byznys pro společnost. 
Rozhodujícím kritériem pro výběr je kvalita strategie, 
inovativnost projektů a systematický přístup, nikoliv
velikost firmy nebo výše finanční podpory či investice.
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Siemens je nejodpovědnější 
firma
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