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V České republice neustále přibývá aut, ale 
už téměř neroste počet auty najetých kilo-
metrů. Při pohledu na statistiky je zřejmé, že 
jsme dosáhli vrcholu v objemu individuální 
automobilové dopravy, a je cítit zvýšená po-
ptávka po lepší hromadné dopravě, říká Jiří 
Pohl, senior engineer společnosti Siemens. 
Ale musíme podle něho nabídnout zákaz-
níkům kvalitu, a co je ještě důležitější, mít 
dlouhodobou vizi a uskutečňovat ji.
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Vážení čtenáři,
je tomu jen pár týdnů, co se na pár okamžiků oči nás všech upíraly k obloze  
a sledovaly neuvěřitelné „divadlo“, jaké nám připravila příroda: částečné zatmění 
Slunce. Myslím, že tuto podívanou si nechal ujít jen málokdo a že alespoň na malou 
chvíli spojila lidi v jednom společném zážitku, nad kterým se tajil dech. Mezi námi 
ale byla i řada těch, kterým běhal mráz po zádech v obavě, co toto rozsáhlé zatmění 
udělá s naší energetickou sítí. Báli se nejen profesionálové, ale i běžní uživatelé. Pak 
tady samozřejmě ale byli ti, kteří sledovali displeje přístrojů s klidem, protože věřili 
ve stabilitu sítě a kvalitu zabezpečovacích zařízení. (Co všechno energetici dělají, 
aby nám zaručili bezpečné dodávky elektřiny, se dočtete v článku na str. 20–23.) 
Jejich bezstarostnost se ukázala jako oprávněná. I když zatmění Slunce se solární 
částí energetického systému pořádně zacvičilo, nestalo se nic. Byla to náhoda? 
Určitě ne. Byl to jednoznačný důkaz toho, že naše systémy jsou stabilní a bezpečné 
a že většina námitek skeptiků vůči zapojování obnovitelných zdrojů do globální 
produkce elektřiny není opodstatněná.

To, že nám příroda připravila tuto zkoušku, je velice dobře. Člověk je svým 
založením nedůvěřivý a k tomu, aby něco přijal „za vlastní“, potřebuje důkazy. 
Nejinak je tomu i v jiných oborech lidské činnosti, které se v posledních letech 
zásadním způsobem mění. Příkladem je i zcela nová, tzv. personalizovaná medicína, 
která se v současnosti bouřlivě rozvíjí. I když teoretických znalostí už máme poměrně 
dost, nedostane se plně do praxe, dokud její závěry neprojdou důkladnými klinickými 
testy. (Podrobněji se o této problematice dočtete na str. 30–33.) 

Testovat ale budeme muset i další nové systémy a technologie, jako je třeba 
moderní doprava ve velkoměstech budoucnosti, které jsme věnovali hlavní téma 
tohoto vydání našeho časopisu. A dost možná nám s těmito testy opět „pomůže“ 
příroda. Věřím pevně, že i tyto zkoušky dopadnou dobře, poněvadž žádný z těchto 
konceptů nevznikl jen tak náhodou, ale všechny jsou výsledkem dlouhodobé 
mravenčí práce vysoce erudovaných týmů specialistů nejen ze společnosti Siemens. 
Profesionální a poctivý přístup je totiž jedinou cestou, i když bohužel ne zárukou, 
že se dobereme výsledků, které uspějí ve všech náročných testech, ať už je připraví 
kdokoliv.

Milí čtenáři, přeji vám příjemné jarní dny, novou energii a životní sílu nejen  
v zaměstnání a odvahu při zkouškách, které vás třeba čekají na pracovišti nebo  
v soukromém životě. Žijete-li svůj život poctivě a s pokorou, je vysoce 
pravděpodobné, že v těchto zkouškách uspějete na výbornou. 

 
Eduard Palíšek
generální ředitel Siemens Česká republika

28–29 Uhlík uklizený  
pod zem
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Ostny gigantického dikobraza připomínají 
lišty rotorů větrných turbín SWT s výkonem 
3,6 megawattu značky Siemens. Takřka še-
desátimetrová monstra čekají na nalodění na 
speciální montážní plavidlo. Budou pohánět 
osmdesát větrných turbín v parku DanTysk  
v Severním moři, přibližně sedmdesát kilo-
metrů od ostrova Sylt u dánského pobřeží.  

Za chvíli vyplouváme





BeZdrátová síť 
pro ocelárny

mastodont Z dolů

Jalový výkon v konteJneru

 Jen 16 ms
činí odezva systému bezdrátové 
komunikace Siemens.

4x delší životnost
má nová generace  lithium-iontových akumulátorů.

Až 800 tun
může být užitková hmotnost dampru,  
který pohání systém značky Siemens.

Přesnou a bezpečnou výrobu tvářených 
ocelových součástí, jako jsou například 
hřídele pro turbíny, zajišťuje v jedné  
z nejmodernějších továren na jejich vý-
robu speciální bezdrátový komunikační 
systém, který vyvinuli vývojáři společ-
nosti Siemens. Tváření probíhá tak, že 
rozžhavený ocelový polotovar je formo-
ván působením tlaku do požadované 
podoby. U hřídele, jež je dlouhá několik 
metrů, však musí být polotovar v lisu 
postupně přemisťován, aby získal po-
žadovaný tvar. Vzájemná souhra mezi 
lisem, jenž při výrobě hřídelí působí tla-
kem odpovídajícím 12.000 tunám,  
a pohybem jeřábů je proto pro správnou 
výrobu klíčová a je zajištěna právě bez-
drátovou komunikací mezi řídicími sys-
témy obou strojů.

První mobilní jednotku pro kompenzaci 
jalového výkonu na světě představili vývo-
jáři společnosti Siemens. Zařízení je urče-
no primárně pro Švýcarské spolkové dráhy, 
jejichž síť by mělo stabilizovat pro případy 
větší poptávky po jalovém výkonu, napří-
klad při současném startu většího množ-
ství lokomotiv. Rozměry celého zařízení 
odpovídají nákladnímu kontejneru, může 
tedy být bez problémů převáženo na místa 
aktuální potřeby. Princip činnosti zaříze-
ní spočívá v generování jalového výkonu, 
který se díky tomu nemusí přenášet na vel-
ké vzdálenosti přes vedení, ale je vytvářen 
a odebírán lokálně. Systém k tomu využívá 
velkého množství kondenzátorů, jež kom-
penzují velkou spotřebu jalového výko-
nu indukčních spotřebičů – tedy například 
elektromotorů lokomotiv. Hladký průběh 

generovaného napětí je zajištěn tranzisto-
ry, které eliminují i potřebu frekvenčních 
filtrů, a činí tak zařízení kompaktnějším. 

Do roku 2015 by měly být do provozu uve-
deny tři jednotky, každá poskytující kom-
penzační jalový výkon 15 MVAr.

Největší nákladní vůz na světě je poháněn 
systémem kompletně vyvinutým techni-
ky společnosti Siemens. Model 75710 fir-
my BelAZ patří mezi tzv. dampry nebo-
li sklápěcí nákladní vozy, jež jsou hojně 

využívány zejména v povrchových dolech, 
kde převážejí jen těžko uvěřitelná množ-
ství těženého materiálu. Nově představený 
model není v tomto ohledu žádnou výjim-
kou a s dvaceti metry na délku, deseti na 
šířku a osmi na výšku je největším vozem 
na světě. Uvést do pohybu celý kolos, jenž 
může naložený vážit až 800 tun, ovšem 
není nic snadného. Pohon náklaďáku pro-
to obstarává systém tvořený hned čtveřicí 
elektromotorů, dvěma generátory a dvěma 
dieselovými motory.
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Větší bezpečnost při přebití a až čtyři-
krát delší životnost, to jsou hlavní de-
vizy nové generace lithium-iontových 
(Li-Ion) akumulátorů vyvinutých věd-
ci společnosti Siemens. Oproti stáva-
jícím přibližně 5000 nabíjecích cyk-
lů zvládnou inovované akumulátory 
20.000 cyklů. Hlavním faktorem stojí-
cím za vylepšenými parametry je ze-
jména odlišné chemické složení elek-
trod inovovaných akumulátorů. Vědci 
zlepšení parametrů dosáhli změnou 
chemického složení elektrod akumulá-
toru. Anoda akumulátoru je místo kla-
sického uhlíku tvořena vrstvou titani-
čitanu lithného (Li2TiO3), katoda pak 

lithium železo fosfátem (LiFePO4),  
jenž nahrazuje běžně používaný oxid 
lithia a dalšího kovu.Pro efektivnější 
využití akumulátorů vědci zároveň se-
stavili i počítačový model, jenž dokáže 
simulovat chování až několika stovek 
akumulátorů navzájem propojených 
do jednoho velkoformátového energe-
tického úložiště.

Jeden z nejmodernějších systémů pro 
výrobu optických součástek vytvoři-
li konstruktéři spolešnosti OptoTech 

Optikmaschinen GmbH s využitím řady 
technologií společnosti Siemens. Ce-
lý přístroj o váze 86 tun byl nejdříve 

sestaven virtuálně pomocí softwaru 
společnosti Siemens pro správu život-
ního cyklu produktu, což umožnilo vy-
nechat fázi konstrukce finančně velmi 
nákladných prototypů. V reálné podo-
bě pak správný chod celého systému, 
jenž v sobě integruje řadu přístrojů pro 
úpravu optických součástek, zajišťuje 
jediný řídicí systém. Přístroj díky tomu 
může být použit k výrobě těch nejslo-
žitějších optických prvků, jako jsou na-
příklad teleskopická zrcadla, jež jsou  
i při svém průměru dvou metrů vyrá-
běna s přesností pouhých několika de-
sítek nanometrů.

Zrcadla BeZ kompromisů 

BeZpečně uložená energie

roBoti s ladnými pohyBy
V řadě továren již roboti v pod-
statě nahradili lidské dělníky. 
Cenou za jejich vysokou produk-
tivitu jsou ale enormní nároky 
na energii – v některých závo-
dech připadá na provoz robotů 
více než polovina ze spotřebo-
vané energie. Jak však ukázali 
inženýři společnosti Siemens, 
spotřeba robotů by mohla být 
výrazně nižší, pokud by se umě-
li správně hýbat. Ramena robo-

tů se totiž zpravidla pohybují jen po přímé dráze a při 
každé změně směru je rameno zastaveno, natočeno, opět 
uvedeno do pohybu a tak dále. Pokud by však roboti vy-
konávali plynulejší pohyb po zakřivených trajektoriích, 
spotřebovali by o 10 až 50 % méně energie a současně by 
se výrazně omezila námaha jejich mechanických částí.





Mnoho současných nizozemských inova-
cí směřuje k ekologičtějšímu životu. Týká 
se to například unikátní solární cyklostez-
ky, kterou loni zprovoznilo město Kro-
mmenie. V podstatě jde o stezku udělanou 
z panelů, které zároveň generují energii 
ze slunečního záření. Stezka zatím měří 
jen 70 metrů a nyní se testuje, nakolik se 
provoz osvědčí. Pokud by ale kombinace 
cesty a elektrárny zafungovala, nápad by 
mohl mít obrovský potenciál v zemi, která 
je cyklostezkami doslova prošpikována.

Máme bezdrátový internet, telefony  
a nejen to. Nyní přichází i bezdrátová 
elektřina neboli WiTricity. Nová techno-
logie vytváří magnetické pole, které do-
bíjí objekty až do vzdálenosti 2,4 metrů. 

Technologie se vyvíjí pro elektrická vozi-
dla Toyota a rozšíření do dalších oblastí 
bude již brzy následovat. Během několika 
let se očekává bezdrátové dobíjení většiny 
běžných zařízení.

Jezdící boty Rollkers nejsou botami 
v pravém slova smyslu. Jedná se spíš  
o jezdící podrážky. Zařízení se při-
pevní zespodu na boty a můžete vy-
razit. Je flexibilně nastavitelné a vy-
bavené elektrickými motorky. Tvůrci 
tvrdí, že to je ideální záležitost pro 
ty, kteří se najednou dostanou do 
spěchu. Rollkers dokážou vyvinout 
rychlost vyšší než 11 kilometrů za 
hodinu.

spěch BeZ ZBytečného stresu

elektřina BeZ drátů

V pondělí 9. března 2015 ráno vzlétl  
z Abú Zabí letoun Solar Impulse 2. V jeho 
jednomístném kokpitu seděl André Borsch- 
berg. Autor nápadu Bertrand Piccard jej 
vystřídal v Muscatu (Omán) při prvním  
z dvanácti mezipřistání na trati dlouhé 35 
tisíc kilometrů. Piloti absolvují až pětiden-
ní přelety v jednomístné kabině o rozmě-
rech 3,8 m³. Téměř bez spánku a bez pře-
rušení. Letoun má totiž autopilota, který 
dokáže stroj bezpečně řídit pouhých 25 

minut. Přesně tak dlouho tedy může trvat 
i spánek pilota. Pak zase musí převzít říze-
ní. Do Abú Zabí se má Solar Impulse 2  

vrátit koncem července nebo začátkem 
srpna. Cesta je naplánována na pět měsí-
ců, přičemž samotný let bude trvat 25 dnů.

Pilotovat Solar Impulse navíc vůbec není 
snadné. Solar reaguje velmi pomalu  
a hlavně je náchylný na náklon. Zatím-
co i obyčejný ultralight pohodlně zvládne 
náklon až 20 stupňů, pro Solar Impulse je 
bezpečnou hranicí pět stupňů. Jakmile je 
jich dosaženo, systém upozorní pilota sil-
nou vibrací do rukou.

letoun, Jenž nepotřeBuJe ani kapku paliva

cyklosteZka, která 
vyráBí energii

opasek  
hlídaJící váhu

Na letošním veletrhu CES byl předsta-
ven speciální opasek, který lidi monitoru-
je a měří. Když se mu zdá, že člověk v pase 
přibírá, upozorní, že je nejvyšší čas nasa-
dit dietu. Když sedíte, tak se pohodlně po-
volí, jakmile si stoupnete, zase se zatáh-
ne. Na trhu by měl být do konce roku. Ke 
smršťování a povolování pásku slouží sada 
motorků umístěných v přezce.  
Za výrobou pásku Belty stojí francouzská 
značka Emiota, která zatím vyvinula pouze 
prototyp pro příležitost představení na vele-
trhu CES. Společnost Emiota zde však neod-
halila ani cenu produktu, ani datum vydání. 
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První parní lokomotiva pohybující se po 
kolejích byla zkonstruována v roce 1804, 
v roce 1869 byla dokončena první trans-
kontinentální železnice v USA. V roce 
1839 je vynalezen telegraf a první linka 
Morseova telegrafu je zprovozněna v roce 

1844. V roce 1850 je položen první pod-
mořský telegrafní kabel.

I při vysoké technické vyspělosti sou-
časné doby musíme žasnout nad doved-
nostmi a schopnostmi našich předků. 
Když si třeba uvědomíme, jaké obrovské 
vzdálenosti na kontinentech musely  
v 19. století překlenout budované železni-
ce, s jakými primitivními možnostmi me-
chanizace, nezřídka jen s krumpáči  
a pomocí koňských povozů, byly často bu-
dovány i v náročném terénu s tunely  
a mosty, pak je to vskutku obdivuhod-
né. Obdobné myšlenky nás napadají při 
retrospektivním pohledu na tehdejší 
fascinující projekty prováděné Siemen-
sovými závody. Jedním z nich byla In-
doevropská telegrafní linka spojující 
Anglii a Indii (tehdejší britskou kolonii) 

přes Prusko, Rusko a Persii (dnešní úze-
mí Iránu). 

„Největší potíží bylo přimět ruskou vlá-
du, aby udělila cizí společnosti povole-
ní postavit na ruském území vlastní tele-
grafní linku a řídit ji,“ vzpomíná pozdě-

ji Werner Siemens. „Také se to podařilo 
teprve po zdlouhavém vyjednávání, při-
čemž nám bylo neobyčejně ku prospěchu, 
že jsme byli v Rusku vysoce váženi za naše 
dosavadní výkony jako technikové i jako 
spolehliví podnikatelé.“ 

Výstavba telegrafní trasy začala sou-
časně na třech úsecích a vedla čtyřmi 
různými pohořími, což vyvolávalo ne-
jen technické a finanční, ale i politic-
ké problémy. Přes veškeré překážky, 

včetně zemětřesení, které bohužel zni-
čilo kabel podél kavkazského pobře-
ží, jenž musel být nahrazen pozemním 
vedením, byl provoz na této trase slav-
nostně zahájen v dubnu 1870.

Toto telegrafní spojení existovalo pak 
s výjimkou let I. světové války až do ro-
ku 1931.

Nebyl by to ovšem Siemens, aby se ne-
snažil vždy něco vylepšit. „Podle našeho 
programu měly se posílat depeše z Lon-
dýna do Kalkaty bez jakékoliv ruční prá-
ce na mezistanicích, tedy čistě mecha-
nickou cestou, aby se zabránilo ztrátě 
času a zkomolení telegramů jejich postu-
pováním. K tomuto účelu jsem sestrojil 
zvláštní soustavu přístrojů, která úkol 
také dokonale rozřešila,“ napsal později.

Mimochodem, morseovkou psaná 
zpráva vyslaná z Londýna do Kalkaty 
překonala téměř 11 000 kilometrů dlou-

hou cestu, což již 12. dubna 1870 vyvo-
lalo u početných pozvaných diváků této 
historické výměny telegramů značnou 
senzaci.

/Pokračování životopisu W. von Siemense příště/

„Největší potíží bylo přimět ruskou vládu, aby udělila cizí 
společnosti povolení postavit na ruském území vlastní 
telegrafní linku a řídit ji,“ vzpomíná později Werner Siemens.″

Werner von Siemens: zrození úspěchu (9) AUTOR: milan bauman
FOTO:    siemens

Indoevropská telegrafní linka
Na velkém projektu indoevropské telegrafní trasy se  
v letech 1867–1870 podílely všechny součásti firmy  
Siemens: centrála v Berlíně a filiálka v Petrohradu byly  
odpovědny za celou akci, zatímco firma Siemens Brothers 
v Londýně měla na starosti dodávky materiálu a pokládá-
ní podmořského kabelu v Černém moři.

Vzorek telegrafního kabelu firmy Siemens 
z roku 1869

Dobová novinová kresba z výstavby Indoevropské telegrafní linky 
na Kavkaze

Přijímací část telegrafního zařízení Indoev-
ropské telegrafní linky
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Mohli bychom.

Ahoj bando, mám od známého 
na pokladně v Aréně tři volňásky 
na dnešní hokej! Ale je to od půl 
osmé, dáte to? Je špička.

Dáme!

10 | 11

AUTOR:        JoSef JaNKů
ilUsTRAce: Tomáš Čáha



Zveme vás na malou výpravu do budoucnosti. Nebude to daleko, možná jen několik let 
do budoucnosti, do města, kterému už dávno nestačí jeho bývalé hranice. Roste místní 
ekonomika, počet obyvatel, ale také bohužel hustota dopravy. Původní infrastruktura  
už nestačí a nová se buduje jen pomalu. ale radnice využila všech možností, které 
dávají informační technologie, a následky rychlého populačního i dopravního boomu  
se jí tak daří zvládat. 

Jízda po datové dálnici
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18:48
„Ahoj bando, mám od známého na 

pokladně v Aréně tři volňásky na dneš-
ní hokej!“ láka při konferenčním hovo-
ru své společné kamarády ze studií  
Julie. „Ale je to od půl osmé, dáte to?  
Je špička.“

18:50
„Mohli bychom,“ píše Jura. „Dáme!“ 

píše optimisticky Jindra, který se netěší 
ani tak na hokej, jako na novou halu,  
ve které ještě nebyl. 

„Tak sebou pohněte, uvidíme se tam!“ 
končí debatu Julie. 

18:53
Julie má cestou ve výtahu trochu po-

cit, že na přípravu neměla dost času, 
ale ani na podobné obavy nemá čas: 
hledá si na mobilu nejkratší spojení.  

Naopak Jura si na tramvaj nebo auto-
bus ani nevzpomene – je krásný večer, 
má za sebou dlouhý den a chce si vyvět-
rat hlavu, ať přijede na sraz bez myš-
lenek na práci. Najde si tak na telefonu 
stanoviště služby sdílení jízdních kol. 
Není to zrovna ideálně blízko, podle dat 
aplikace musí přes tři bloky, ale jakmi-
le kolo spatří, stačí jen přiložit Smart-
card, zámek se odemkne a Jura mů-
že skočit do pedálů. Po prvních pár me-
trech ho ještě napadne, že si mohl vzít 
auto, ale myšlenku rychle zavrhne. Má 
pohodlí svého vozu rád, ale ježdění po 
městě ho nikdy nebavilo. Je pravda  

 smartcard je kreditní karta, která umožňuje cestujícímu 
snadno snadno využívat různé dopravní prostředky rozdílných 

provozovatelů, aniž by si musel vždy kupovat novou jízden-
ku. Využití takového systému v tuto chvíli připravují švý-

carské dráhy a tamní asociace provozovatelů městské 
hromadné dopravy. Do roku 2017 by všechny jízden-
ky měla nahradit jedna jízdenka Smartcard, která 
všem uživatelům nabídne také možnost zakoupení 
permanentní jízdenky. 
 Dvojí funkcionalita Smartcard umožňuje využití 
na základě principů „Check-in/Check-out“ (CiCo)  
a „Be in/Be out“ (BiBo). Což jinými slovy řečeno zna-
mená, že při vstupu do nebo výstupu z dopravního 

prostředku nebo přepravního prostoru cestující před-
loží kartu – laicky řečeno se „odpípne“. Princip BiBo 

zase znamená, že Smartcard bude automaticky pomocí 
bezkontaktního systému zaznamenávat dobu strávenou 

v dopravním prostředku, stejně jako prodlevu mezi jednotli-
vými jízdami. 

Jura: Stanoviště služby sdílení jízd-
ních kol není zrovna blízko, podle 
dat aplikace musím přes tři bloky, ale 
stačí jen přiložit Smartcard a zámek 
se odemkne...



o dost pohodlnější než ještě před pár lety,  
kdy počítače v autech nedostávaly od 
kamer a senzorů silničářů informace  
o stavu silnic ani aktuální doprav-
ní situaci. Dnes je poměrně velká 
pravděpodobnost, že se k cíli dostane-
te rychle a podle plánu i na velmi vy-
těžovaných silnicích. Ale Jura se ne-
chce zrovna teď nechat nikým řídit, 
ani sebechytřejším počítačem. Užívá si 
chladného vzduchu i toho, jak mu po-
hyb rozpumpoval krev v žilách. Na kole 

si našel krátkou chvíli klidu, kterou by 
zrovna teď za žádné auto nevyměnil. 

18:58
Jindra se naopak s potěšením posadil  

do měkké sedačky za volantem. Raději by 
v tu chvíli volil cestu metrem, ale ještě ani 
nedojel domů a poblíž zrovna není žádná 
stanice. Startuje auto a zeptá se počítače: 

 V roce 2012 začaly zkoušky na 45kilometrovém pokus-
ném okruhu projektu Testfeld Telematik ve Vídni. Siemens 
na něm zkouší nové technologie pro řízení dopravy založe-
né na vzájemné spolupráci mezi všemi účastníky provozu 
na ulicích, silnicích i kolejích – tedy chodců, automobilů  
a kolejových vozidel. 
 Dobrým příkladem nasazení dopravních systémů  
Siemensu v praxi je dispečink Jihobavorského dálničního 
úřadu ve městě freimann nedaleko mnichova. Jihobavor-
ský dálniční úřad je odpovědný za 1 100 kilometrů „auto-
bahnu“, včetně velmi vytížených dálnic a8 a a9. Dispečink 
ve freimannu – jedno z nejmodernějších zařízení svého ty-
pu na světě – tak dohlíží na úseky, kterými projede téměř 
milion automobilů denně. Řídicí systém firmy Siemens au-
tomaticky zaznamenává objem dopravy a meteorologické 
podmínky a upravuje podle toho elektronické značení na sil-
nicích. Je tak možné snižovat rychlostní limity, zapínat upo-
zornění na dopravní zácpy, otevírat pro vozy nouzové pruhy 
a přesměrovávat dopravu z přeplněných silnic na méně za-
těžované komunikace.

 Car2X je nový mezinárodní koncept komunikačního systému 
pro automobily, který se skládá ze dvou hlavních komponentů: 
car2infrastructure, který umožňuje účastníkům provozu výmě-
nu informací s částmi dopravní infrastruktury, jako jsou semafory 
nebo elektronické značky. a pak systém car2car, který umožňuje 
výměnu informací mezi jednotlivými účastníky, například aby se 
mohli varovat v případě hrozící nehody.

Jindra: Aréna, nejrychlejší ces-
ta. Po Zelené, a pak na okruh? 
Takhle jsem to nikdy nejezdil...



„Aréna, nejrychlejší cesta.“ Na displeji se 
po krátkém čekání rozsvítí navrhovaná 
strana. „Po Zelené, a pak na okruh? Takhle 
jsem to nikdy nejezdil,“ říká si pro sebe. Je 
v pokušení s počítačem nesouhlasit a jet 
po své obvyklé trase, ale sám dobře ví, že 
by to nejspíše k ničemu nebylo. Počítač má 
lepší informace než on, navíc rozhoduje 
společně s ostatními vozy v okolí – algorit-
mus je nastavený tak, aby se vozy „rozho-
dily“ po různých trasách a snížila se prav-
děpodobnost zácpy. „Zelená vlna při rych-
losti 30 km/h“, objeví se zpráva na jeho 
monitoru a Jindra, který přestal tak tro-
chu myslet na řízení, ubere plyn. Není kam 
spěchat, na dalším semaforu by evidentně 

osmou, Julie vyzvedne lístky ještě předtím 
sama. 

Sotva Jindra ukončí hovor, rozsvítí se dis-
plej auta znovu. Už chce přijmout další ho-
vor, když si uvědomí, že je to jiný signál: 
„Mlha za 800 metrů. Zpomalte,“ hlásí po-
čítač klidně. Až za chvíli si i Jindra všim-
ne, že viditelnost se zhoršila, ale to už má 
rozsvícené mlhovky a pozorně si hlídá od-
stup od aut před sebou. Až je mu trochu 
líto, že bude na místě; v mlze jezdí vlast-
ně rád: člověk jako by se pohyboval v malé 
bublině, která klouže neznámem. 

Ve stejné době Jura zaparkoval svoje kolo 
před stanicí metra. Mlha, která ho překva-
pila při příjezdu k řece, mu jeho zážitek 
jen pokazila, zpomalila ho, a tak bude mu-
set kousek dojet podzemkou. Kolo zamkne 
před stanicí a spustí se pod zem. Ještě než 
ho eskalátor doveze na nástupiště, v tele-
fonu mu zazvoní jasný signál, že došlo vy-
účtování za půjčení kola. Jura nemá důvod 
se dívat, budou to nějaké drobné, ale pak 
ho napadne, jak rychle asi tak mohl dnes 
jet. Cesta byla příjemná, v podstatě se 
nezpotil, tak co kdyby využíval kolo ješ-
tě častěji. Na telefonu najde zprávu. „Na-
jetá vzdálenost: 2,45 kilometrů. Sražená 
částka: 1,65 euro.“ Zrovna rychlík tedy 
nejsem, říká si Jura, ale zároveň si uvědo-
muje, že podobná rychlost mu na dopravu 
v centru bohatě stačí. Půjčovné rozhod-
ně stojí za klid, který mu přináší fakt, že 
si nemusí lámat hlavu tím, kde by nechal 
své vlastní kolo a jestli o něj nemůže při-
jít. Příště ale jen v pěkném počasí, blesk-
ne mu hlavou, když souprava vjíždí do tu-
nelu. A ani si nevšimne, že při odchodu  
z metra mu ve stále ještě otevřené aplika-
ci na telefonu přibude do záznamu i jedna 
jízda metrem „Zdarma“ – pokrývá ji Juro-
va roční jízdenka pro MHD. 

19:18
Julie si v metru i ve špičce celkem bez 

problémů sedla. Vlak opravdu přijel oka-
mžitě, v podstatě ho mohla i nechat ujet, 
ale nakonec si pár metrů popoběhla. Stá-
lo to za to, dnešní večer už bude odteď je-
nom odpočinkový, a ten krátký a nenároč-
ný „sprint“ byl jen takovou symbolickou 
tečkou za namáhavější a uspěchanější čás-
tí dne. Dokonce si sedla tak pohodlně, že se 
jí ani nechtělo vstávat, zvedl ji pohled na 
všechny, kteří vystupovali na stejné sta-
nici. Až v tu chvíli ji napadlo, jak vůbec ve 
vlaku mohlo být místo – intervaly musejí 
být opravdu krátké. 
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stejně musel brzdit. Když se blíží k semaforu, 
jen ho napadne, že by se provoz světel teore-
ticky vlastně mohl řídit podle počtu vozů, kte-
ré se k nim v danou chvíli blíží. Koneckonců, 
auta se se semafory už „baví“…

19:04
Jindrovi se začaly rozbíhat myšlenky všemi 

směry, pak si uvědomil, že vzhledem k tomu, 
jak málo se v okolí haly vyzná, by se měl  
s Julií možná dohodnout, kde přesně a v kolik 
se sejdou. „Nu, já bych měla stihnout tramvaj 
za tři minuty, na metro je to pár minut. Pokud 
mi hned pojede, měla bych u haly být někdy 
zhruba ve dvacet,“ loví Julie z paměti údaje 
o jízdních řádech. To by měla, říká si pro se-
be Jindra, intervaly mezi vlaky metra jsou ve 
špičce opravdu minimální – až mu to přijde 
neuvěřitelné, že mohou jezdit tak blízko za 
sebou. Předpokládá, že za to může počítač,  
a má pravdu, i když jak přesně to funguje, mu 
jako cestujícímu zůstává záhadou. „Takže 
ve 20? A kde se sejdeme, u nějakého vchodu, 
nebo ještě před halou?“ ptá se Jindra. Dohod-
nou se na setkání přímo u vchodu A5 před půl 

Počítač: Mlha za 800 metrů. 
Zpomalte...



19:20
Jindra už je před halou a hledá vchod A5. 

Počítač ho navedl na nejbližší možné par-
koviště právě ke vchodům A, ale je tu nával 
a nebylo to přece jen přímo u haly. Na dru-
hou stranu se prakticky nezdržel hledáním 
volného místa a mohl jet v podstatě najis-
to. Teď už jen najít ten správný vchod…

 I to je práce počítačů. Řídicí systém Trainguard mT firmy Siemens umožňuje 
zdvojnásobit množství vlaků na daném úseku metra – jinými slovy umožňuje zdvoj-
násobit přepravní kapacitu. Protože systém je možné využívat i na stávajících linkách 
a dopravních systémech, může jeho nasazení oddálit nákladnou stavbu nových li-
nek nebo učinit rozšiřování sítě zcela zbytečným. Systém Trainguard mT sleduje po-
zici každého vlaku a automaticky upravuje rozestupy mezi jednotlivými soupravami. 
Dvou- až tříminutové intervaly, které jsou standardem ve většině systémů metra, 
tak lze zkrátit zhruba na 80 sekund. Trainguard mT v současnosti pracuje v několika 
velkých městech kolem světa, včetně Pekingu, Istanbulu a Paříže.

19:22 
Jura si vzpomněl, že vlastně přesně neví, 

kde se mají všichni sejít, ale ve chvíli, kdy 
sáhl pro telefon, zahlédl před sebou v davu 
Julii. Energicky se prodírala davem smě-
rem od něho a jemu stačilo jen se podívat 
směrem, kterým mířila, aby zahlédl vyso-
kou Jindrovu postavu. Než se stačili jeden 
druhého po Jurovi zeptat, stál vedle nich  
a táhl je směrem ke vchodu. „Jdeme, ať 
stihneme začátek!“ a vláčel je za sebou  
k turniketům. Hala už začínala bouřit. 

 Využití několika dopravních prostředků s je-
dinou Smartcard umožňuje takzvaná Integro-
vaná platforma pro mobilitu (Integrated mobi-
lity Platform). Kromě toho dokáže automaticky 
spočítat cenu pro každého pasažéra zvláště na 
základě skutečně ujeté vzdálenosti.

Julie: Je až neuvěřitelné, že 
mohou vagóny metra jezdit tak 
blízko za sebou...
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 Největší technologickou revolucí po-
sledních desetiletí byly počítačové tech-
nologie. Mění i dopravu? 

Počítače znamenají matematiku, a té je 
hromadná doprava plná od začátku. Hro-
madnou dopravu vynalezl a teoreticky pro-
počítal významný fyzik Blaise Pascal. V roce 
1660 uvedl v Paříži do provozu systém om-
nibusů, pro který rovnou navrhl linkové ve-
dení, jízdenky, jízdní řády a další celou řadu 
rysů moderních dopravních systémů. Ale 
máme díky rozvoji informačních technolo-
gií nové možnosti: můžeme vše ještě lépe ří-
dit a propojit, například se postarat, aby vo-
zy opravdu byly tam, kde je lidé potřebují,  
a tak dále. Jak přesně bude propojení vypa-
dat, se nyní rozhoduje: máme hardware, 
tedy vozy, dopravní infrastrukturu, a pak 
software, který nám nabízí velké možnosti, 
jak systém vylepšit, jak předávat informace. 

 Takže můžeme zvýšit efektivitu, aniž 
bychom investovali do hardwaru – řeče-
no Vaším slovem –, tedy do infrastruktu-
ry? To je vždy velmi drahá záležitost…

Doprava potřebuje obojí. Je to dobře vidět 
na srovnání dopravy a telekomunikací. Ještě 
před třiceti lety to bylo tak, že doprava osob 
a zboží byla stejně rozvinutá jako telekomu-
nikace, v některých případech dokonce více. 
Když jste tehdy byl na dovolené řekněme na 
Šumavě, tak jste mohl sehnat maximálně vče-
rejší noviny, a pokud jste chtěl telefonovat, 
tak jste musel na poštu nebo najít jinou veřej-
nou telefonní stanici. Dnes si můžete s tro-
chou nadsázky sednout v lese na pařez, vy-
táhnout z kapsy telefon, a jste na internetu  
a můžete se propojit prakticky s celým světem. 

 A to je dáno podle Vás hlavně investič-
ními náklady? 

Ano, mobilní připojení nevyžaduje ener-
gii – tedy ne velké množství – a nevyžaduje 
liniové stavby. Avšak hmotný přesun osob 
a zboží, doprava, potřebuje energii a infra-
strukturu. Tedy investice. Proto za poslední 
čtvrtstoletí předběhly telekomunikace do-
pravu, byť ještě před pár desetiletími byly 
stejně rozvinuté a někdy i zaostalejší – do 

každé vesnice vedla silnice a často i želez-
nice, telefon ale každý neměl. Dnes je sig-
nálem datových sítí pokrytá celá republika, 
včetně odlehlých oblastí. Přitom na druhé 
straně dochází k ohromné koncentraci oby-
vatelstva v oblastech dopravně dobře pří-
stupných sídelních center a naopak k vysíd-
lování venkova. Města si dnes vytahují  
z venkova ty nejlepší, nejchytřejší  
a nejšikovnější lidi, a venkovu už je nevrací. 

Prohlubující se polarizace osídlení území 
není příznivým trendem.

 Myslíte, že veřejná doprava dokáže tu-
to situaci nějak výrazně změnit?

Ano, a to velmi zásadně. Dá se to pěkně vy-
světlit třeba na příkladu Prahy. Před čtyři-
ceti lety byla velikost Prahy v podstatě dána 
tramvajovými linkami. Jedenáctka jezdila 
ze Strašnic do Divoké Šárky, trojka jezdila  
z Kačerova do Kobylis, a to byla Praha – byla 
ohraničena zhruba půlhodinovou dostup-
ností centra. Díky metru žije Praha po čtyři-
ceti letech v podstatě na území odpovídají-
cím dvojnásobnému poloměru vzdálenosti 
od centra, protože za stejnou půlhodinu se 
nepřesunete o devět kilometrů, ale o osm-
náct kilometrů. A najednou se město zcela 
změní a o čtyřicet let později žije na čtyřná-
sobné ploše. Tam, kde dřív dávaly lišky dob-
rou noc, dnes díky metru naplno žije město.

 A nemohou za to změny v individuální 
dopravě? 

Ta samozřejmě také hraje svou roli, ale 
když se podíváte na mapu, je jasně vidět vliv 
právě hromadné dopravy. Individuální do-
prava, auta, město tolik neroztáhla. A do bu-
doucna bude její vliv trvale klesat, dokládají 
to statistiky Ministerstva dopravy ČR. V Čes-
ké republice sice stále přibývá automobilů, 
ale už neroste objem automobilové dopra-
vy. Průměrný osobní automobil u nás za den 
najede 37 osobových kilometrů. Což zhru-
ba znamená, že jezdí půl hodiny denně a 23 
a půl hodiny stojí a překáží. Jinými slovy, 
klesá produktivita automobilu. Výrobci se 
snaží, vlivem úspěšnosti reklamy si lidé za 
peníze, které nemají, nakupují zboží, které 
nepotřebují. Aut stále přibývá, ale jejich vy-
užití klesá. Naopak rostou osobové kilome-
try ve veřejné dopravě, především dálkové 
železniční – u té je nárůst zhruba  
o šest procent ročně. A zhruba o dvě procen-
ta ročně roste i městská hromadná doprava. 
Lidé tedy mají zájem, jde hlavně o kvalitu 
nabídky. 

 Takže v MHD či ve vlaku se mám cítit 
stejně dobře jako ve svém voze, a pak  
s nimi budu jezdit pravidelně? 

Přesně tak, lidé z aut nevystoupí, 
když místo toho budou nuceni jezdit 

V České republice neustále přibývá aut, ale už téměř neros-
te počet auty najetých kilometrů. Při pohledu na statistiky 
je zřejmé, že jsme dosáhli vrcholu v objemu individuální 
automobilové dopravy, a je cítit zvýšená poptávka po lepší 
hromadné dopravě, říká Jiří Pohl, senior engineer společ-
nosti Siemens. ale musíme podle něho nabídnout zákazní-
kům kvalitu, a co je ještě důležitější, mít dlouhodobou vizi 
a uskutečňovat ji.

Veřejná doprava 
nesmí být „socka“

Pokud v MHD bude 
příjemné prostředí, tak 
s ní pojedu. Hezky to 
shrnuje výrok starosty 
Bogoty, že vyspělý není 
stát, ve kterém i chudí 
mají auto, ale stát, kde 
i bohatí jezdí veřejnou 
dopravou.

″
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neklimatizovanou tramvají, kde se zpotí  
a ještě u toho musejí stát. Opojení individu-
ální automobilovou dopravou již dosáhlo 
vrcholu i poptávka po jiném druhu dopravy 
tu je, ale veřejná doprava nesmí být „soc-
ka“. Pokud v MHD bude příjemné prostředí, 
tak s ní pojedu. Hezky to shrnuje výrok sta-

rosty Bogoty, že vyspělý není stát, ve kte-
rém i chudí mají auto, ale stát, kde i bohatí 
jezdí veřejnou dopravou.

ČR čerpá 97 procent energie pro dopravu 
z ropných produktů a jejich náhrad. Přitom 
dvě třetiny této energie se ztratí přímo ve 
spalovacím motoru. Na takto extenzivním 
čerpání neobnovitelných zdrojů nelze sta-
vět budoucnost dopravy. Odklon od použí-
vání fosilních paliv přináší nejen zásadní 
energetické úspory, ale i zlepšení našeho 
životního prostředí, a to nejen v čistě eko-
logickém smyslu. 

Vezměte si, jak severojižní magistrá-
la zničila centrum Prahy, celé čtvrti kvů-
li tomu byly znehodnoceny. Přitom právě 
bytový fond je největší částí našeho hmot-
ného majetku, majetku obyvatel českého 
státu, a škody na něm se podepisují na celé 

ekonomice – v ničem jiném lidé tolik peněz 
nemají. Kvůli magistrále se celé části města 
změnily z prestižních adres v místa nepří-
jemná pro život. Kdo chce bydlet podél dál-
nice? Kdo si půjde sednout na Pankráci do 
parku, kolem něhož vede šestiproudá silni-
ce? Sednete si tam na lavičku a budete od-

počívat nebo tam vezmete děti? Necháváme 
si ničit životy auty, které používáme  
v průměru půl hodiny denně. 

 Co úspory energetické? Doprava spo-
třebuje spoustu energie, mohlo by to mít 
ekonomický dopad? 

Možné to je. Záleží na konkrétním do-
pravním prostředku, ale hromadná dopra-
va je samozřejmě energeticky méně nároč-
ná než doprava individuální, a to poměrně 
výrazně. Když si srovnáme vlak a auto-
mobil, můžeme si přepočítat, že úspora je 
zhruba sedmi až osminásobná. 

 Čím to? 
Za prvé proto, že kolejová vozidla ma-

jí nízký odpor valení a navíc jednoduchým 
seřazením vozů za sebe výrazně snížíme 

aerodynamický odpor, a to při dnešních 
rychlostech zhruba na třetinu. A pak  
díky tomu, že vlaky mohou využívat 
elektrický pohon. Ten je proti spalo-
vacím motorům zhruba dvaapůlkrát 
účinnější – přes 90 procent proti ne-
celým 40 procentům. Dohromady tak 
na přepravu stejného nákladu spotře-
bujeme zhruba sedm až osmkrát méně 
energie. Vzhledem k tomu, že doprava 
spotřebuje z pohledu celé ekonomiky 
ČR více energie než třeba vytápění bu-
dov, úspory mohou být výrazné. A na-
víc nám to dává větší svobodu, protože 
zatímco auta se dnes neobejdou bez fo-
silních paliv, hromadná doprava může 
efektivněji využívat elektřinu, kterou 
umíme získat z různých zdrojů, ne nut-
ně z těžby nenahraditelných surovin. 
Nesmíme totiž zapomínat, že všichni 
denně spotřebujeme 106 kilo watthodin 
energie z fosilních paliv – na každého  
z nás tedy neustále někde hoří oheň  
o tepelném výkonu čtyři kilowatty. 
Jsme účastníky ohromného a neopako-
vatelného energetického mejdanu  
a měli bychom se pokud možno posta-
rat, aby naše děti a vnuci mohli také vy-
užívat všeho, co jsme díky energii z fo-
silních paliv získali my: pohodlí, delší 
život, lepší zdraví a tak dále. Avšak již  
z obnovitelných zdrojů. To je posláním 
naší generace.

Už jsme se dostali na hranici, kdy individuální doprava 
dosáhla svého vrcholu a nemůže příliš růst. ″
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 Představa, že do každé vesnice bude 
jezdit rychlovlak, je ale nereálná. 

Samozřejmě, tak to v žádném případě ne-
bude. Je nutno sledovat dopravní toky  
a investovat do míst, kde jsou veliké, kde se 
investice vyplatí. Ale už to může výrazně 
přispět ke zlepšení dopravní situace jako 
celku. Vezměte si například možnou vyso-
korychlostní železnici mezi Brnem a Pra-
hou. To je zhruba dvě stě kilometrů, což 
znamená, že vysokorychlostní železnice 
může čas jízdy zkrátit reálně na hodinu – 
dvě stě kilometrů se tak dá snadno zvlád-
nout i včetně brzdění a rozjezdu. Pro Brno 
by to samozřejmě bylo zajímavé, protože 
by se tam mohla například přesunout část 
státních úřadů, firem a tak dále. Zároveň  
to ale nezkrátí jen vzdálenost mezi Prahou 
a Brnem, ale i třeba mezi Zlínem a Ústím 
nad Labem. Celá Morava se tím přiblíží 
Čechám a naopak. Nejde jen o zkracování 
vzdálenosti mezi bodem A a bodem B, mo-
derní doprava by měla být navržena tak, 
aby pomohla zmenšit republiku. Lidé při 
cestování nevnímají vzdálenost, ale čas. 
Spotřeba na sedadlo a cestu bude 8 kWh 
elektrické energie, to je tepelný obsah  
0,8 litru nafty.

 Takže její rozvoj by měl být řízený? 
Už jsme se dostali na hranici, kdy indivi-

duální doprava dosáhla svého vrcholu  
a nemůže příliš růst. Už není možné rozví-
jet dál dopravu živelně, ale s jasným dlou-
hodobým cílem. Vytvořit potřebný infra-
strukturní hardware a k tomu i vhodný, 
promyšlený software. 

 A máme na to prostředky, nebude to 
příliš drahé? 

Nám chybí spíše vize než peníze. Vezměte 
si, co se dělo v posledních letech v městské 
hromadné dopravě po celé republice – kaž-
dé město zavedlo svůj vlastní tarifní sys-
tém, své vlastní postupy, vlastní ceny. Proč 
je nutné, abych si musel v každém městě 
kupovat úplně jiný lístek a neměl třeba jed-
notnou kartu, na kterou si můžu koupit lís-
tek kdekoliv, v kterémkoliv městě? 

 Tak to někde funguje? 
Ano, v podstatě podobný systém je ve Švý-

carsku. Cestující prostě platí za jízdu odně-
kud někam a nezajímá ho, jak si to jednot-
liví dopravci mezi sebou vyúčtují. Tech-
nologie to umožňují, ale jen za podmínky, 
že něco takového chceme, že si takový cíl 
vytkneme. Dnes nikoho z nás nepřekvapí, 
že máme v podstatě na celém světě jednot-
né metrické šroubky a matičky, ale v době 
jejich vzniku to nebylo vůbec samozřej-
mé. Naštěstí se tehdy sešla skupina vizio-
nářů, kteří připravili standard používaný 

dodnes. Něco takového v dopravě chybí.  
A druhotným důsledkem jsou pak nepo-
vedené projekty – kdyby existoval předem 
daný cíl a k tomu i standard, tak by se nic 
takového stát nemohlo. 

 Nejsou předem promyšlené šrouby  
a matičky výjimkou?

Určitě ne. Před časem jsem byl ve Varšavě 
a při procházce městem mě přepadl déšť. 
Nevěděl jsem, kam se schovat, a tak jsem 
využil příležitosti, že jsem šel kolem něja-
kého muzea, ani jsem se nestačil podívat 
jakého. Bylo to Muzeum města Varšavy, jak 
jsem zjistil posléze. Jak jsem chodil po jed-
notlivých sálech, zaujal mě už na dálku je-
den exponát: na zdi tam visel velký  

a trochu pomuchlaný balicí papír pokres-
lený pastelkami. Jak se ukázalo, pocházel 
z května 1945 a byl to plán rozvoje Varša-
vy, který vznikl v době, kdy sotva skončila 
válka a lidé začínali odklízet trosky rozbi-
tého města – jak vidno, nebyl ještě k dispo-
zici ani pořádný papír. Ale na tom plánu už 
bylo nové varšavské nádraží, dnes stojící 
mosty, nové bulváry a tak dále. Jinými slo-
vy, v tom téměř úplně zničeném městě se 
sešla skupina lidí, kteří mysleli do budouc-
nosti, už ho viděli znovu stát, a přemýšleli, 
co kde zlepšit a jak ho rozvíjet. Dnes vypadá 
Varšava tak, jak to parta odhodlaných lidí 
v květnu 1945 nakreslila. Právě to potřebu-
jeme. A když to šlo v květnu 1945, půjde to 
i dnes. 

Ing. Jiří Pohl se narodil v roce 1951. Po absolvování dopravní prů-
myslové školy začínal na železnici jako topič na parních lokomotivách. 
Následně vystudoval elektrickou trakci u profesora Jansy na Vysoké 
škole dopravní v Žilině. V letech 1975–2000 pracoval jako projektant 
elektrických výzbrojí vozidel a později jako hlavní konstruktér v ČKD. 
Od roku 2000 působí u společnosti Siemens v útvaru Engineeringu di-
vize Mobility. Po létech práce v první linii projektových úkolů se věnu-
je průřezovým strategickým rozvojovým projektům. Je odpovědný za 
růst odborné kvalifikace vývojových pracovníků engineeringu v Praze 
a v Ostravě, zajišťovaný formou přednášek odborných znalostí v rám-
ci Rail Academy. Vyučuje na vysokých školách v tuzemsku i v zahrani-
čí, publikuje v odborných časopisech a reprezentuje společnost  
Siemens na dopravních konferencích. 



Proč ještě nepřišel 
blackout?

Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů bylo a je spojováno se zvýšeným  
rizikem výpadků dodávek elektřin. Ty ovšem zatím nepřicházejí.  
Co všechno odborníci dělají, aby nám zaručili proud v zásuvkách? 

20 |21
i n o v a c e

e n e r g e t i k a



Z
atímco většina Evropy v pátek 
20. března hleděla na oblohu, 
kde se odehrávalo pravidelné, 
ale vždy úchvatné divadlo za-

tmění Slunce, dispečeři energetických 
společností a správců evropské elektric-
ké sítě napjatě hleděli do svých moni-
torů. V evropské elektrické síti se děly 
velké věci. 

V důsledku výpadku solárních elektrá-
ren se během dvou a půl hodiny výroba 
snížila zhruba z 25 gigawattů (pro jed-
noduchost 1 GW = jeden temelínský blok) 
na zhruba 12 gigawattů a pak znovu 
rychle zvýšila na zhruba 35 gigawattů.

Výkyv se podařilo zvládnout podle 
předpokladů. Šlo o dlouho očekávanou 
událost, na kterou se evropští energe-
tici připravovali už půl roku. V každém 
případě evropští provozovatelé sítě 
událost berou velmi vážně jako prak-
tickou zkoušku. Pokud se podíl obnovi-
telných zdrojů bude ještě zvyšovat, do 
budoucna se totiž s podobnými udá-
lostmi budeme muset naučit my i oni 
žít, a to v ještě větším měřítku. A všich-
ni společně. 

evropa na drátě

Od poloviny 50. let zažili provozova-
telé postupně nejprve vlnu fyzického 
propojování soustav, která z velké čás-
ti kontinentu udělala jeden synchron-
ně propojený systém jedoucí doslova 
na jedné vlně. Generátory i pračky Por-
tugalců, Čechů i Turků se točí ve zce-
la shodném rytmu. Což na jednu stra-
nu znamená, že si můžeme i na dálku 
vzájemně pomáhat, na druhou stranu 
všichni neseme i společné riziko. Po-
té přišla vlna liberalizace, která z velké 
části kontinentu udělala nejen jednotný 
systém, ale i jeden trh. A jí v patách pak 
nárůst podpory obnovitelných zdrojů  
a zvyšování jejich podílu na výrobě.

Nese to s sebou určitá rizika. V listo-
padu 2008 se tak například na veřejnost 
dostala (vlastně poprvé) zpráva, že kvů-
li větrnému počasí na břehu Severního 
moře se k nám valilo místo plánových  
a ohlášených zhruba 200 megawattů 
až 1 700 megawattů elektřiny primár-
ně z větrných parků na severu Německa. 
Dnes mohou být tyto tzv. přetoky i pod-
statně větší s tím, jak se výkon větrných 
elektráren zvyšuje.

Když se pak v letech solárního boomu, 
tedy zhruba mezi roky 2008 a 2010, za-
čaly i v Česku do sítě zapojovat ve vel-
kém solární farmy, objevily se obavy,  
co tyto zdroje způsobí. Do sítě se zapojil 

výkon odpovídající při naprostém maxi-
mu zhruba dvěma temelínským reakto-
rům. Přitom Slunce a vítr jsou nespoleh-
liví sluhové: kolik energie vyrobí, určují 
jen náhodné vlivy a nelze je příliš řídit, 
maximálně lze jejich výkon pouze ome-
zit či odstavit. Což zase neumožňoval 
zákon, podle kterého měl odběr energie 
z obnovitelných zdrojů za všech okol-
ností maximální přednost (to se poz-
ději změnilo). Situace hrozila výpadky 
dodávek. 

Především se obnovitelné zdroje (OZE) 
ukázaly být zvladatelné. Česko si s ni-
mi poradilo hladce a bude to téměř ur-
čitě platit i v příštích pár letech, proto-
že podpory na jejich rozvoj jsou obec-
ně nízké. „Za prvé máme tu výhodu, že 
jsme propojeni na všechny strany a má-

me soběstačnou energetiku,“ říká Jan 
Švec z katedry elektroenergetiky praž-
ského ČVUT. A pokračuje: „Pomohl  
i fakt, že rozvodná síť ve střední Evropě 
je považována za jednu z nejhustěji pro-
pojených ve světě.“ V posledních letech 
také správce sítě ČEPS průběžně posilo-
val přenosové schopnosti a má poměrně 
ambiciózní plán investic. 

Více je lépe než méně

Neméně důležitým faktorem je také 
kouzlo velkých čísel. Jak se ukázalo  
(a jak koneckonců předpovídaly  
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i matematické modely), obnovitelné 
zdroje úplně nepředvídatelné nejsou. 
„Pokud vezmete jednu výrobnu, ať už so-
lární, nebo větrnou, budou výkyvy výko-
nu opravdu ohromné. Ale když je jich při-
pojeno hodně, tak se rozdíly statisticky  
v podstatě setřou a jejich celkový výkon 
lze celkem dobře predikovat,“ říká Jan 
Švec. V praxi dnes mají provozovatelé na 
několik hodin dopředu poměrně přesnou 
představu o tom, kolik energie mohou  
z těchto zdrojů očekávat, a připravit si ře-
šení s pomocí záložních zdrojů, případně 
omezením výroby či spotřeby.

Má to své nevýhody: nápravné kroky ně-
co stojí, navíc přesnost není jistě ideální  
a v některých místech může dojít k míst-
nímu přetížení sítě. V některých přípa-
dech může také dojít k porušení pravidla 
„n-1“, podle kterého musí být přenoso-
vá soustava vždy tak stabilní, aby snesla 
náhlé odpojení nějakého jednoho velké-
ho prvku: elektrárenských bloků, roz-
vodny atp. Celkově se však změny vý-
konu v důsledku výroby obnovitelných 
zdrojů ukazují jako zvladatelné.

Navíc pomáhají další technologické 
změny. „Výrazně se vylepšily modely 

řízení sítě jako takové,“ říká Dalibor 
Klajbl ze společnosti ČEPS, provozo-
vatele elektrické sítě v České republi-
ce. ČEPS a další podobné společnosti si 
tak mohou díky počítačům velmi rychle 
udělat představu, jak síť bude reagovat 
na různé situace, a podle toho se na ně 
připravit.

Spolu s rozvojem OZE zhruba v posled-
ním desetiletí nastal rozvoj i v automa-
tizaci řízení sítě a komunikačních tech-
nologií. „Zvýšila se spolehlivost a rozsah 
automatického řízení sítě, sběr informa-
cí o stavu sítě i jejich vyhodnocování  

a tak dále. Výrazně se tak zlepšila opera-
tivnost – schopnost rychle reagovat  
a provádět změny,“ shrnuje výhody celé 
řady dílčích inovací Jan Švec z ČVUT.

mluvte s nimi

Ještě výrazněji k udržení stability pro-
vozu sítí přispěly změny ve spolupráci 
mezi jednotlivými provozovateli. V po-
sledních několika letech mezi nimi pla-
tí jasné dohody a jejich dispečinky jsou 
prakticky neustále ve spojení v reálném 
čase, společně se podílejí na přípravě 

provozu na další den atp. A nejen to:  
v rámci dohody zastřešené jejich asoci-
ací ENTSO-E mají také jasný mechanis-
mus, jak má provoz vypadat technicky 
či jak se odškodnit v případě vzájemně 
způsobených poruch. 

Výrazným impulzem k tomu byly i vel-
ké blackouty z roku 2003 v Itálii a ro-
ku 2006 v Německu. Evropa na ně za-
reagovala a elektroenergeticky se vel-
mi výrazně „sblížila“. Podle Lisabonské 
smlouvy je sice energetika jako taková 
stále záležitostí jednotlivých zemí, bez-
pečnost dodávek je ovšem věcí společ-
nou. Vždyť celý kontinent je propojený. 
I proto je z posledních signálů z Bru-
selu, například z únorové komunikace 
místopředsedy Evropské komise s odpo-
vědností za energetickou unii Maroše 
Šefčoviče, jasné, že energetická unie se 
má nadále posilovat na úkor národních 
zájmů. Měla by se zvyšovat energetická 
provázanost a solidarita mezi členský-
mi zeměmi.

a teď přes hranice

V mnoha ohledech má ale společná 
politika co dohánět. Podle jednou zmi-
ňované zprávy Evropské komise dnes 
není možné dostatečně pružně dopravo-
vat elektřinu po Evropě. Chybějí zejmé-
na přeshraniční propojení, bez kterých 
jednotný trh nemůže řádně fungovat.

Ve středoevropské oblasti tak napří-
klad komplikuje běžný provoz fakt, že 
Rakousko a Německo jsou z obchodní-
ho hlediska jednou tržní oblastí. Účast-
níci jejich trhu si přeprodávají elektři-
nu bez ohledu na fyzické hranice těch-
to dvou států a okolní systémy. Dává to 
smysl: rakouské vodní elektrárny mo-
hou skladovat nadbytky elektřiny z ně-
meckých obnovitelných zdrojů  
a v případě nižší výroby v Německu je 
prodávat zpět. 

S obchodem v takovém rozsahu se  
ovšem dříve nepočítalo. Přímá severo-
-jižní spojení v rámci Německa a němec-
ko-rakouské spojky nestačí, a tak si ob-
chodovaná elektřina, věrná fyzikálním 
zákonům, nachází ve velkých objemech 
zkratku přes naše (a stejně tak i dále na 
západě například přes belgické) území. 
Podle něj tyto přetoky představují v ně-
kterých případech riziko pro bezpečný 
provoz naší soustavy.

Plánované vedení mezi severem Ně-
mecka (kde leží větrné farmy) a Bavor-
skem na jihu nabírá neustále zpoždění 
kvůli debatám o jeho podobě a trase. 
Je to běžný problém: stavba nových ve-
dení je v evropských zemích s vysokou 
mírou majetkové ochrany procesem na 
dlouhé roky; ČEPS uvádí obvykle deset 
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Soustava by snesla zapojení mnohem 
většího počtu obnovitelných zdrojů 
než dnes, závisí to ovšem na legislati-
vě. „Musí být jasně zakotvená možnost 
vypínat v nutné situaci zdroje, které 
nemají schopnost regulace, abychom 
se nepřipravili o možnosti reakce na 
nepředvídatelné události či přímo neo-
hrozili síť,“ říká Jan Švec. Jinými slo-
vy, není možné, aby obnovitelné zdro-
je vyráběly neustále na hranici svých 
technologických možností, jak předpo-
kládala například česká legislativa při-
jatá v době před rozvojem obnovitel-
ných zdrojů. V obtížných situacích je 
už dnes v řadě případů nutno dát před-
nost zdrojům, které regulační schop-
nosti mají, a tím zvýšit schopnost re-
akce na nepředvídatelné události či 
ohrožení sítě. 
Řízení soustavy s tisícem zdrojů je  
i v mnoha dalších ohledech pro součas-
nou energetiku výzvou; představuje 
něco zcela jiného než řízení sítě zalo-
žené na výkonu dvou, tří elektráren. 
Budou nutné inovace, a to nejen tech-
nologické. Například bude třeba najít 
nový model rozdělování nákladů a zis-
ků. Pokud tak dojde k odstavení jedno-
ho zdroje kvůli ohrožení sítě, je těžko 

představitelné, že by náklady s tím 
spojené (tj. ušlý zisk) nesl jenom jeho 
majitel. Takový postup je dlouhodobě 
těžko představitelný, vedl by k vyostře-
ní sporů mezi výrobci a provozovateli 
sítě, a v důsledku toho by tedy kompli-
koval i řízení sítě. 
Fotovoltaická elektrárna by měla být 
„plug and play“, mělo by tedy stačit 
pouze ji zapojit do sítě, a o více se ne-
starat. Jinými slovy, majitelé malých 
elektráren by při připojení do sítě sou-
hlasili s tím, že řízení výroby není zce-
la v jejich moci a bude o něm (tedy do 
určité míry) rozhodovat i provozovatel 
rozvodné sítě v automatickém či polo-
automatickém režimu. 
Jednou nadějí jsou tzv. virtuální elek-
trárny, což je označení pro skupinu 
různých zdrojů, která se navenek cho-
vá jako jeden celek. Nejjednodušší je to 
v případě, že taková skupina má jedno-
ho vlastníka, který si celou skupinu ří-
dí jako jeden celek. V principu je samo-
zřejmě stejně tak možné, že půjde  
o skupinu či sdružení vlastníků, kte-
ří se ovšem musí nějak dohodnout na 
tom, jak bude probíhat rozdělení pří-
jmů z vyrobené elektřiny – v podstatě 
tedy jako výrobní družstvo či spolek. 

  Uneseme více větru a Slunce? 



 

až dvanáct let. A německé příklady na-
víc ukazují, že dnes to může být v pří-
padě kontroverzních staveb i více.

Situace ale samozřejmě není neře-
šitelná. Paradoxně by nám tak dříve 
mohlo alespoň do jisté míry pomoci 
vedení úplně opačným směrem: ze se-
verního Německa do Skandinávie. Tam 
se staví v posledním desetiletí pod-
mořská vedení stejnosměrného prou-
du, která spojují severské vodní elek-
trárny s větrnými parky v Německu. 
Jde sice o drahé a náročné projekty, 
ale jejich schvalování je mnohem jed-
nodušší. Navíc rozdíly v ceně elektřiny 
jsou tak veliké, že i projekty za desít-
ky miliard korun se vracejí do několi-
ka let.

Pod kontrolou

Hlavním bezprostředním řešením je 
stavba dvou transformátorů u Hradce 
v severních Čechách, které mají „ukáz-
nit“ přetoky z Německa. Podobná zaří-
zení postavily i státy Beneluxu a podle 
informace provozovatele sítě se osvěd-
čila. Jde o tzv. transformátory s řízeným 
posuvem fáze (používá se pro ně běžně 
anglické označení PST čili „phase shift 
transformers“). Elektrická energie teče 
soustavami podle fyzikálních zákonů 

od míst výroby do míst spotřeby. Takto 
však může dojít k přetížení některých 
linek s menší přenosovou schopností. 
Díky PST je možné virtuálně zvýšit „od-
por“ na jedné z těchto cest, a tak jí od-
lehčit. (Upozorňujeme, že nejde o popis 
fyzikálního principu funkce PST, ale jen 
analogii. Ve skutečnosti se odpor vodi-
čů – ve smyslu fyzikální veličiny – nijak 
nemění.)

Nejde však o nějakou „zbraň“ proti  
Německu. Na německé straně se také 
staví dva transformátory stejného typu, 
a i když nejsou přímo propojeny a jejich 
řízení obstarávají různí lidé v různých 
dispečincích, jejich činnost bude koor-
dinována. Z nedávných evropských zku-
šeností se zdá, že právě ve spolupráci je 
skryta nejlepší naděje na další léta bez 
výpadků. 

Evropu postihly v prvním desetiletí 20. 
století dva velké blackouty. Prvně to byla 
událost z roku 2003, kdy v Itálii bylo bez 
proudu 56 milionů lidí. Prvotní příčinou 
byly špatně udržované průseky pod ve-
deními, takže došlo ke zkratování o ve-
getaci. Itálie, která je velkým dovozcem 
elektřiny, si bez přeshraničních spojení 
nedokázala udržet síť v provozu. K ne-
hodě přispěl i fakt, že dispečeři neměli 
přesné informace o stavu sítě u sousedů, 
a tak například Švýcaři reagovali na ital-
ské problémy nepříliš pružně. 
Snad ještě důraznější lekcí byl velký 
blackout z roku 2006, kdy došlo k „do-
minovému efektu“ – kaskádovitému 

odpojení důležitých vedení v Německu  
u hranic s Holandskem. Přitom šlo o ry-
ze lidskou chybu. Kvůli včas dopředu 
oznámenému průjezdu velké lodi došlo 
k odpojení vedení nad plavebním kaná-
lem, jednotlivé dispečinky si však in-
formaci nepředaly. Bez proudu se kvůli 
chybě ocitlo 15 milionů lidí a celá Evro-
pa se rozdělila na tři samostatně pracu-
jící energetické ostrovy: velká část zá-
padní Evropy se potýkala s nedostatkem 
proudu, zatímco například Česká repub-
lika a okolní státy měly nadvýrobu. Zá-
sahy dispečerů (včetně nuceného odpo-
jování spotřebitelů) tehdy zabránily vět-
ším výpadkům či celkovému blackoutu.

  Temná poučení



H
vězdář už nevysedává po no-
cích pod tmavou oblohou, kde 
na něj fouká, prší nebo sněží. 
Buď sedí v teple a pohyby dale-

kohledu řídí od klávesnice počítače, ane-
bo dalekohled naprogramuje a jde spát. 
Druhý den si pak sledovanou část oblohy 
prohlédne na obrazovce.

Oba způsoby umožňuje i nový dalekohled 
BlueEye 600. Přesnější je ovšem označení 
robotická observatoř. Skládá se totiž nejen 
ze zrcadlového optického dalekohledu  

o průměru zrcadla 60 centimetrů, ale  
i z robotického řídicího systému.

Podstatné je, že průmyslové automaty 
použité v observatoři byly původně vyvi-
nuty pro pivovary, lihovary, cukrovary či 
mlékárny. Díky tomu odpadají jinak ob-
vyklé problémy s náhradními díly.

Začátky u amatérského  
dalekohledu

Observatoř společně vyvinuly Astrono-
mický ústav Univerzity Karlovy v Praze  
a společnost ProjectSoft HK v Hradci Krá-
lové. Firma vytváří průmyslové řídicí sys-
témy pro potravinářský průmysl v Česku, 
evropských zemích, Rusku, Jižní Americe 
i Africe. Její třiapadesátiletý spolumajitel 
Zdeněk Bardon je už více než čtyřicet let 
amatérským astronomem.

Kromě dalekohledu ovládaného ručně si 
na střeše svého domu postavil i observatoř 
plně robotickou. Podle programu se sama 
„probudí“, pořídí požadované snímky a za-
se dalekohled schová do bezpečí kopule.  
Z toho vyšel nápad, že by vlastně jeho spo-
lečnost mohla robotizovat i velké daleko-
hledy. Zatím jich rekonstruovali v celém 
světě jednadvacet. Dodali do nich automa-
tický řídicí systém, který zajišťuje, že se 
dalekohled při sledování určených míst 
vesmíru přizpůsobuje otáčení Země.

AUTOR: JoSef TuČeK
FOTO:   PRoJeCTSofT hK, aSTRoNomICKý úSTaV aKaDemIe VěD ČR

Observatoř řídí automaty 
vymyšlené pro pivovar
Robotický dalekohled, který je nyní testován  
v astronomickém ústavu akademie věd v ondřejově, se 
dokáže během jediné sekundy otočit o 90 stupňů. měl by 
v budoucnu sloužit k pozorování rychlých dějů na obloze.

Tvůrci nového dalekohledu předpokláda-
jí, že po dodání vhodného softwaru bude 
přístroj schopen sledovat například jasné 
meteory – bolidy.

V tom už jsou čeští astronomové velmi 
úspěšní. Dokázali to i v minulých týdnech, 
kdy dráhu jednoho bolidu určili natolik 
přesně, že se pak na zemi podařilo najít  
i jeho zbytky.

Bolid ozářil na devět sekund dne 9. pro-
since 2014 v podvečer rozsáhlé území ze-
jména východní části České republiky. 
Krátce dosáhl jasnosti, která přesahovala 
Měsíc v úplňku. Podle propočtu astronomů 

těleso, když vstoupilo do zemské atmosfé-
ry, mělo hmotnost kolem 200 kilogramů  
a začalo hořet. Na zem dopadl asi jeden  
kilogram z této hmoty, ale rozdrobený  
na menší úlomky. Pavel Spurný s kolegy  

z Astronomického ústavu Akademie věd 
na základě rozboru snímků určili, že 
úlomky dopadly v blízkosti Žďáru nad  
Sázavou, a to v pásu širokém 4 kilometry  
a dlouhém 30 km, který se táhne od Vírské 
přehrady k obci Bohdalov.

Tam také vyrazili nadšení hledači. Jeden 
meteorit o hmotnosti pouhých 6 gramů 
našel člen Klubu astronomů Pelhřimovska 
20. prosince. A 12. ledna našli pracovníci 
Astronomického ústavu druhý meteorit  
o hmotnosti 41 gramů. Rozbory v labora-
toři České geologické služby konstatují, že 
jde o kamenné meteority (chondrity), stáří 
jejich materiálu je čtyři a půl miliardy let. 
Těleso tedy bylo vytvořeno na samém za-
čátku vzniku naší sluneční soustavy.

Bolid zazářil nad Českem

Kopule sice připomíná popelnici, ale díky tomu 

umožňuje nezvykle rychlé pohyby dalekohledu. 

Podpůrné přístroje jsou ve vedlejší stavbě.
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Mezi rekonstruovanými dalekohledy je 
také největší český přístroj Perkův daleko-
hled v Ondřejově s průměrem zrcadla  
2 metry anebo dánský dalekohled s veli-
kostí zrcadla 1,52 m, který je umístěn na 
hoře La Silla v Chile v nadmořské výšce  
2 400 metrů. Jde o jedno z pozorovacích 
míst Evropské jižní observatoře. Astrono-
mové si pochvalují, že tam Mléčná dráha 
svítí tak vydatně, až vrhá stín. V odleh-
lé suché poušti neruší pozorování světla 
měst ani mraky. Dalekohled nepotřebu-
je mít na místě pozorovatele, ovládá se na 
dálku z Evropy a o jeho pozorovací čas se 
dělí dánští i čeští astronomové.

Nabídka pro observatoře  
ve světě

A nyní společnost ProjectSoft HK vyrobila 
vlastní, úplně nový dalekohled BlueEye 600. 
(Název „modré oko“ symbolizuje modrou 
barvu loga ve spojení se skleněným „okem“ 
sledujícím oblohu.) Optiku do něj konstruk-
téři dali od italské firmy Officina Stellare,  
a doplnili ji svým řídicím systémem.

Dalekohled nepotřebuje žádné převodov-
ky, ale pouze moderní momentové moto-
ry se systémem přímého řízení. Je spojen 
s automatickou meteorologickou stanicí, 

která dokáže vyhodnotit oblačnost, déšť či 
vítr, a podle toho může pozorování zasta-
vit a dalekohled ukrýt v kopuli.

„Vše sestrojovali lidé, kteří obvykle vy-
tvářejí konstrukce pro pivovary. Cílem ne-
byl ani tak zisk, jako spíše získání zkuše-
ností s řízením a konstrukcí velmi pokro-
čilých technologií,“ poznamenává Zdeněk  
Bardon.

Dvoutunové zařízení se dá ve čtyřech li-
dech během týdne snadno rozebrat, pře-

vézt jinam a sestavit. Neobvykle krátkých 
18 měsíců trvala také jeho příprava i kon-
strukce, a rovněž cena je příznivá: první 
dalekohled, postavený díky podpoře Tech-
nologické agentury ČR, přišel na 18 mili-
onů korun, výroba dalších by mohla přijít 
už jen na zhruba 10 milionů korun. „Dou-
fáme, že se nám je podaří prodávat univer-
zitám nebo observatořím po celém světě,“ 
uvádí Zdeněk Bardon.

Kopule trochu připomíná popelnici, 
ale právě díky tomu se dá rychle otvírat 
a nebrání v rychlých přesunech daleko-
hledu.

„V tuto chvíli se u nás v Ondřejově zkou-
šejí praktické možnosti používání pří-
stroje,“ říká ředitel Astronomického ústa-
vu Akademie věd Vladimír Karas.

„Pak bude možné sestavit software, kte-
rý umožní, aby dalekohled sledoval rychlé 
změny na obloze – třeba rychle letící a zá-

řící meteority zvané bolidy,“ dodává Zde-
něk Bardon. „Nyní počítáme i s tím, že náš 
přístroj bude sledovat asteroidy, které se 
pohybují v blízkosti Země.“

Astronomové stále upřesňují jejich dráhy 
a propočítávají je na desítky let dopředu. 
To proto, aby mělo lidstvo čas na obranu, 
kdyby jejich dráha kolidovala s pohybem 
Země. Nový český dalekohled by při tom 
měl pomáhat. 

Dalekohled Blueeye 600 v testovacím provozu v ondřejově. Nahoře: Testovací snímek galaxie m31 v souhvězdí 

andromeda pořízený dalekohledem Blueeye 600.

Dole: Velikost přístroje ve srovnání s velikostí člověka. 

Meteoroid: Hmotná částice pohybující 
se sluneční soustavou mezi planetami.
Meteor: Světelný úkaz, který vzniká, 
když meteoroid vnikne do zemské atmo-
sféry a rozehřívá se třením o vzduch.

Bolid: Mimořádně jasný meteor, při je-
ho přeletu bývá slyšet hluk.
Meteorit: Zbytek meteoroidu, který se 
zcela nerozpadl v atmosféře a dopadl 
na povrch Země.

  Slovníček pojmů



V      
sousedství veterána totiž finišuje 
stavba novodobého rekordmana 
– Gotthardského úpatního tunel 
(Gotthard-Basistunnel). Přívlas-

tek úpatní znamená, že jeho dva tubusy 
procházejí základem masivu, takže vlaky 
se nemusí z údolí šplhat serpentinami do 
velkých nadmořských výšek. Nový tunel je 
dlouhý 57 kilometrů, což se rovná vzdále-
nosti z Prahy přibližně do Českého Štern-
berka po D1. Po dokončení v roce 2017 sesa-
dí z trůnu i podmořský tunel Seikan, spo-
jující japonské ostrovy Honšú a Hokkaidó. 
Překoná ho o tři kilometry. 

Rozdíl dvou věků
Příběh obou gotthardských tunelů je 

svědectvím velkého pokroku za 130 let. 

Stavba si v závěru 19. století vyžádala tak-
řka dvě stovky obětí. Patří mezi ně i hlav-
ní stavitel, ženevský inženýr Louis Favre, 
který podlehl srdečnímu selhání přímo 
na staveništi. Připočítat se musejí i čtyři 
stavební dělníci, které zastřelili vojáci při 
potlačení stávky proti nesnesitelným pra-
covním podmínkám. 

Náročné stavební práce na začátku 21. 
století se rovněž nevyhnuly smrtelným 
úrazům, ale nepřesáhly deset obětí. Na 
rozehnání případné stávky armádou by 
dnes nikdo ani nepomyslel. K prvnímu 
střetu razicích čet došlo v říjnu 2010  
s obdivuhodnou přesností několik cen-
timetrů a událost v přímém přenosu 
vysílala švýcarská televize. K divákům 
se připojili také ministři dopravy zemí 

Evropské unie na speciálním zasedání  
v Luxemburgu. Není divu, projekt ex-
presní transalpské železnice je nosným 
pilířem nejen vnitrostátní, ale i evropské 
tranzitní dopravy.

Tranzitní pilíř 
Původní tunel z konce 19. století zvládá 

jízdu vlaků při maximální rychlosti 80 kilo- 
metrů za hodinu. I proto se s ním už dále 
nepočítá, snad jen v případě těžkých ná-
kladních vlaků, které dosahují maximál-
ně 120 kilometrů. V novém tunelu by ale 
zavazely, tam se budou běžné nákladní 
soupravy prohánět rychlostí 160 kilome-
trů za hodinu a osobní dokonce 250 kilo-
metrů za hodinu. 

Gotthardský úpatní tunel zkrátil ces-
tu z Curychu do Milána ze čtyř hodin na 
160 minut, takže jízda autem ztrácí smy-
sl. Švýcarská železniční společnost SBB 
věří, že bude schopná konkurovat i letec-
ké dopravě. Ekologové očekávají, že vý-
razně odkrojí z celkového počtu 1,2 mili-
onu kamionů, které každoročně projedou 
alpskými dálnicemi. Místní lidé si další 
auta v úzkých horských údolích nepřejí  
a dávají to jasně najevo v referendech. 

Obrovskému významu tunelu jsou pří-
mo úměrné i náklady na výstavbu – vy-
šplhají se na 9,8 miliardy švýcarských 
franků (zhruba 8,16 miliardy eur), což je 
dvojnásobek nákladů na urychlovač čás-
tic LHC v CERNu. Stavbu financuje spe-
ciální fond, plněný daněmi z kamionové 
dopravy a pohonných látek.
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Gotthardský masiv v srdci švýcarských alp je provrtaný 
třemi tunely – dvojicí železničních a jedním silničním pro 
automobily. Dvě z těchto unikátních technických děl se 
pyšní světovými rekordy. První získal Gotthardský železniční 
tunel již v roce 1882. Na světový primát tehdy stačila délka 
patnáct kilometrů a tunel ve výšce tisíc metrů nad mořem 
spojoval stanice Göschenen a airolo na trase z Curychu 
do milána. Prvenství už dávno ztratil, ale statečně slouží 
dodnes, i když není vyloučeno, že jeho dny už jsou sečteny.

t e c h n o l o g i e
d o p r a v a

Vlakem pod horským
masivem Gotthard

AUTOR: ĽuBomíR JuRINa
FOTO:    SIemeNS, TRaNSTeC GoTThaRD, aPLTRaNSIT
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Nový tunel má propustnost 250 vla-
ků denně a plynulá doprava vyžaduje 
spolehlivý řídicí systém. Bude sledo-
vat polohu vlaků, dodávky elektřiny, 
rádiové pokrytí pro bezdrátovou ko-
munikaci s posádkami, ale také kva-
litu ovzduší, osvětleni a tísňová vo-
lání. Řídicí systém dodala společnost 
Siemens. Sídlí ve dvou centrálách 
vedle severního a jižního vstupního 
portálu. Operátorům na velkých ob-
razovkách a monitorech přehledně 
zobrazuje dopravní situaci i stav do-
pravních zařízení. Systém analyzuje 
všechny odchylky a umožňuje na dál-
ku okamžitě řešit případné problémy. 
Řídicí systém je důležitým prvkem 
i pro bezpečnosti cestujících. Poně-
vadž některé části nového tunelu jsou 
v hloubce až 2,4 kilometru pod hor-
ským štítem, této otázce se věnovala 

velká pozornost už při projektování 
tunelu. Tubusy jsou od sebe vzdáleny 
čtyřicet metrů a každých 325 metrů 
jsou spojeny chodbou, takže při ha-
várii sousední chodba poskytne bez-
pečné prostředí. Vlaky mohou nou-
zově zastavit ve dvou bezpečnostních 
stanicích Sedrun a Faido, kde cestující 
nouzově opustí podzemí. 

  Výkonný mozek Gotthardského tunelu 
otevření se blíží

První odstřel v masivu udělaly tunelář-
ské čety v roce 2000. Ražení obou paralel-
ních tubusů trvalo jedenáct let a dva  
a půl tisíce horníků přitom vytěžilo 24 
milionů tun horniny. Objemem se vyrov-
nala pěti Cheopsovým pyramidám. Spolu 
s bočními a spojovacími tunely podzemní 
systém měří 150 kilometrů. Většinu vy-
vezeného materiálu recyklovali a znova 
využili při betonování. Z nepoužitelných 
zbytků vytvořili tři rekreační ostrůvky  
v nedalekém jezeře Vierwaldstättersee.

První zkušební vlaky projedou pod 
Gotthardským masivem v roce 2016  
a v následujícím se začne s běžným pro-
vozem. Momentálně se instaluje potřeb-
ná infrastruktura – zařízení na napáje-
ní vlaků a provozní prostředí v tunelu, 
tedy větrání, osvětleni či sběr spodní 
vody. Montéři už instalovali 250 tra-
fostanic a natáhli šest tisíc kilometrů 
kabelů. Další čety začaly s pokládáním 
kolejnic, které dosáhnou celkové délky 
čtyři sta kilometrů. 



K
anadská firma SaskPower zvítě-
zila v pomyslných celosvětových 
závodech v tom, kdo jako první 
dokáže vyrábět energii z fosil-

ních paliv bez uvolňování skleníkových 
plynů do ovzduší. Tepelná elektrárna 
Boundary Dam zachytává všechen oxid 
siřičitý a 90 procent oxidu uhličitého, 
které vznikají při spalování uhlí. Využí-
vá přitom unikátní technologii separace 
a ukládaní uhlíku – CCS. 

agresivně na emise
Spuštění technologie CCS začátkem 

října vneslo trochu optimismu do jinak 

špatných zpráv o stavu klimatu. Pátá 
zpráva IPCC naléhavě žádá „drastická“ 
opatření, jinak mezinárodní společen-
ství nezabrání, aby globální oteplování 
do konce století nepřesáhlo dva stupně 
Celsia. Bezodkladně je třeba zastavit ne-
přetržitý nárůst emisí skleníkových ply-
nů a udělat vše pro jejich stabilní pokles.  

Lidskou činností se každoročně dosta-
ne do ovzduší 45 miliard tun oxidu uhli-
čitého, přičemž dvě třetiny jdou na vrub 
energetiky a průmyslu. Tepelné elek-
trárny si z toho připisují 15 miliard tun, 
tedy 39 procent veškerých emisí CO2. 
„Zachytávání a ukládání uhlíku je proto 

jediným a perspektivním řešením,“ mys-
lí si John Thompson, ředitel projektů níz-
kouhlíkových energetických technologií 
v americké neziskové organizaci Fossil 
Transition – Clean Air Task Force.  

Pomalý nástup
S technologií CCS se experimentuje od 

roku 2000 a Mezinárodní energetická 
agentura IEA očekává, že do roku 2020 se 
spustí nejméně sto velkých komerčních 
projektů. Jenže realita je jiná – ambicióz-
ní plány se zredukovaly na třetinu, pro-
tože nová technologie se dostává do pra-
xe jen velmi pomalu. Elektrárna Bounda-
ry Dam je první a zatím jedinou.

Příčinou je podle expertů vysoká cena 
nové technologie. „Jedná se o velmi dra-
hé řešení, které v porovnání s klasickou 
tepelnou elektrárnou zvyšuje náklady na 
výstavbu o 40 až 50 procent,“ upozorňuje 
Steve Davis z Kalifornské univerzity. Je-
diným řešením bude podle všeho ekono-
mická motivace velkých producentů emisí 
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Tepelná elektrárna Boundary Dam v kanadské provincii 
Saskatchewan jako první na světě vyrábí elektřinu bez 
toho, aby znečišťovala ovzduší. 

t e c h n o l o g i e
e n e r g e t i k a

Uhlík uklizený pod zem

AUTOR: ĽuBomíR JuRINa
FOTO:    SaSKPoWeR



– zavedení daně z využívání fosilních pa-
liv na základě jejich emisí. Na to však není 
dostatek politické vůle a státy jsou na zvy-
šování daňového zatížení opatrné.

Dražší elektřina
Ani kanadská vláda nezavedla nové da-

ně, i když její záměry jsou odvážné – od 
roku 2020 chce snížit roční úhrn emisí 
skleníkových plynů o 214 milionů tun, 
což se rovná ročním exhalacím 2,6 mili-
onu osobních automobilů. Ekologickou 
modernizaci podpořila v Boundary Dam 
státní dotací 250 milionů dolarů. 

Společnost SaskPower je monopolním 
producentem elektřiny pro rozlehlou 
provincii Saskatchewan, hraničící na ji-
hu se Spojenými státy. Polovinu výroby 
elektřiny pokrývají tři uhelné elektrár-
ny. Boundary Dam má šest bloků s cel-
kovým výkonem 828 MW. Moderniza-
cí prošel pouze blok č. 3 – obnova kotle 
a dalších zařízení vyšla na 350 milionů 
dolarů, technologie na ukládání oxidu 
uhličitého stály dalších 1,2 miliardy. Vý-
kon bloku přitom klesl ze 139 MW na 110, 
protože část vyrobené elektřiny se využi-
je na zachycení a ukládaní emisí. 

Ani vládní dotace nepokryje náklady 
modernizace a SaskPower chce během 
následujících tří let prosadit postupné 
zvýšení ceny energie v regionu o 15,5 
procenta. 

Nová infrastruktura
Aby technologie CCS naplnila očekává-

ní ekologů, musí překonat i další „dětské 
nemoci“. Nejedná se jen o modernizaci 
kotlů, ale i o zařízení, která budou ob-
sluhovat zkapalněný plyn. „Hrubé výpo-
čty ukazují, že na zachycení a uskladně-
ní alespoň deseti procent celosvětových 
emisí CO2 bude třeba stejné infrastruk-
tury potrubí a přečerpávacích stanic, ja-
kou dnes disponuje ropný průmysl. To 
samozřejmě nebude jednoduché ani lev-
né,“ upozorňuje S. Davis.

Nemlčí ani zastánci jádra. Uranová 
elektrárna neprodukuje žádné emise  

a navíc její odpad představuje jen ně-
kolik desítek tun vyhořelého paliva. 
Ukládá se do podzemních úložišť stejně 
jako zkapalněný oxid, jenže toho tepel-
ná elektrárna vyprodukuje ročně něko-
lik milionů tun. Vyhořelé palivo přitom 
může být vzácným zdrojem energie v 
budoucnosti. 

Budoucnost má mix
Technologie CCS nebude ani po zvlád-

nutí prvních problémů všelékem. Pro 
budoucnost výroby elektřiny je řešením 
technologický mix – masivní nasazení 
solární (a jiné obnovitelné) energie  
v kombinaci s jádrem a elektrárnami na 
fosilní paliva. Tepelné zdroje dnes vyrá-
bějí 40 procent veškeré elektřiny na svě-
tě, takže je jasné, že lidstvo se bez nich 
ještě dlouho neobejde. Stejně tak je ale 
jisté, že klasické elektrárny přežijí jen  
ve spojení s CCS (anebo podobnými) 
technologiemi. 

Boundary Dam je první vlaštovkou.  
„Při spuštění se objevilo pár drobných 
problémů, nicméně celkové řešení je 
správné. Pokud se podaří dotáhnout tech-
nologii do standardního provozu, přijde 
na řadu přestavba 4. a 5. bloku. Tyto jed-
notky bychom museli po roce 2020 odsta-
vit, protože by nesplňovaly přísné ekolo-
gické požadavky,“ říká ředitel elektrárny 
pro CCS Mike Monea.  

Jak uložit uhlíkové plyny 
CCS zahrnuje vícero tech-
nologií, které brání oxidu 

uhličitému uniknout do 
ovzduší při výrobě elektřiny 

a dalších průmyslových 
činnostech. V elektrárně 

Boundary Dam v Saskatche- 
wanu se oxid separuje ze 

spalin chemickým roztokem. 
Zachycený plyn se odvádí 

3,5 kilometrů hluboko pod 
zem do vrstvy pískovce obo-

haceného solankou, kde teo-
reticky může zůstat navždy. 

Část oxidu uhličitého lze 
využít i k zvýšení těžby ropy, 

kdy stlačený plyn vytlačuje 
zbytkovou ropu z podzem-

ních ložisek. Převážnou 
většinu uloženého oxidu 
takto využije energetická 

firma Cenovus energy. 

Zachytávání a ukládání uhlíku
Třetí blok elektrárny 
Boundary Dam je vybaven 
záchytným zařízením, 
tudíž do ovzduší uvolní 
jen 100 000 t co

2
 ročně. 

Dříve to bylo 1, 1 mil. tun.

Separace 
plynů Co

2
 a so

2

Skladování

Vstřikování

Transformace 
filtrování, stlačování a zkapalňování 
co

2
 a so

2
 pro skladování a prodej

Několik nepropustných 
skalních vrstev bránících 
úniku Co

2

Trvalé uložení 3,4 km pod zemí

Ropa

Zvýšená 
těžba ropy

Chemický průmysl

Spalování uhlí  
v elektrárně

oxid siřičitý

100% transformace

Kyselina sírová

Výroba elektřiny 
110 mW

Do ovzduší uniká 
jen 10 % co

2
.
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V 21. století se kralování ve vědě ujala biologie. Převratné poznatky z genetiky postupně 
pronikají do medicíny a mění ji k nepoznání. Lékaři dokážou odhalit nemoc ještě předtím, 
než vypukne. Jsou schopni předvídat, jak se bude onemocnění vyvíjet, a připravit léčbu 
„na míru“ pro každého pacienta podle jeho genetické výbavy a stavu organismu. 

AUTOR: ĽuBomíR JuRINa 
FOTO:    mauRITShuIS

Pitvy v době renesance inspirovaly i umělce, aby zachytili atmosféru bádaní, jako 

například Rembrandta van Rijna na obraze hodina anatomie u doktora Tulpa.



OKOlO ROKu 400 PřED N. l. 
„Otec lékařství“ Hippokrates (460–377 
před n. l.) nahradil primitivní léčitelskou 
magii pozorováním a racionální úvahou. 
Položil tak základy medicíny jako vědec-
kého oboru. 

15. A 16. STOlETí
Humanismus přinesl bouřlivý rozvoj ana-
tomie a fysiologie. Lidské orgány a tkáně 
zkoumal i jeden z největších renesančních 
myslitelů Leonardo da Vinci. Nové obje-
vy ovlivnily rozvoj medicíny v celé další 
historii. 

DRuHá POlOViNA 17. STOlETí
Antoni van Leeuwenhoek, nadšenec mik-
roskopie, objevil krevní buňky, spermie, 
svalová vlákna a bakterie. Neměl vědecké 
vzdělání, a přesto se považuje za „otce mi-
krobiologie“. 

POlOViNA 19. STOlETí 
Louis Pasteur zjistil, že původcem na-
kažlivých chorob jsou mikroby. Prosadil 
očkování a objevil princip prevence pro-
ti baktériím. Jeho práce později pomohla 
dalším vědcům, kromě jiného i Alexandru 
Flemingovi, objeviteli antibiotik. 

POlOViNA 20. STOlETí
James D. Watson a Francis Crick objevili 
strukturu DNA. V roce 2000 americké Ná-
rodní centrum pro výzkum lidského ge-
nomu a Celera, společnost Craiga Ventery, 
předložili pracovní návrh sekvencí lidské-
ho genomu.

ZAČáTEK 21. STOlETí
Lze určit léčbu vhodnou pro konkrétního 
pacienta podle jeho genetických predispo-
zic. Personalizovaná medicína také přiná-
ší změnu staletého paradigmatu – přechod 
od reaktivního přístupu k proaktivnímu.

  Cesta od anatomie k molekulám 
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„Kdyby neexistovaly rozdíly mezi jed-
notlivými pacienty, medicína by byla jen 
vědou a nikdy ne uměním.“ Tento výrok 
se připisuje kanadskému lékaři Willia-
mu Oslerovi, spoluzakladateli Nemocnice 
Johna Hopkinse, která vznikla v roce 1889 
v americkém Baltimoru. „Poslouchejte 
svého pacienta, říká vám diagnózu,“ při-
zvukoval studentům medicíny, když je  
v rámci reformy vzdělávání poslal na kli-
nickou praxi.

Síť sítí v biologii
Medicína i dnes „poslouchá svého paci-

enta“, i když už nevystačí jen s fonendosko-
pem. Zdraví nejednou závisí na mikrosko-
pických detailech a lékaři jsou čím dál tím 
více odkázáni na technologie. Už nezkou-
mají jen „makrosvět“ tkání a orgánů, ale 
pouštějí se stále hlouběji do „mikrosvěta“ 
molekul a atomů. A stejně tak jako fyzika, 
která touží po „velké teorii všeho“, spojující 
relativistický svět s kvantovou mechanikou, 
také medicína hledá jednotu mezi chemií 
buněk a fungováním celé tělesné schránky.

O „teorii všeho“ pro živé organismy se  
v závěru minulého století pokusil americký 
biolog Leroy Hood, působící tehdy na Wa-
shingtonské univerzitě. Lidské tělo popsal 
jako ucelený biologický systém, jakousi „síť 
sítí“. Sítě na různých úrovních tvoří orgány, 
buňky, molekuly až po DNA. Pokud chceme 
pochopit celý systém, musíme jednotlivé sí-
tě dokonale poznat a zároveň zjistit, jak na-
vzájem kooperují. Současně je třeba pocho-
pit, jak se bude vlivem času či jiných fakto-
rů interakce sítí měnit. 

V obráceném gardu
Teorie systémů či optimalizace sítí jsou me-

tody z informatiky. Jejich uplatnění v biologii 

není samoúčelné, pro medicínu může mít 
revoluční význam. Umožňuje rozšířit a pro-
hloubit přechod od reaktivního přístupu  
k preventivnímu. 

Klasická medicína začíná léčbu po vypuk-
nutí choroby. Diagnostika se zaměřuje na 
její klinické příznaky a symptomy, sleduje 
anamnézu pacienta, shromažďuje údaje z la-
boratoří, aby na jejich základě určila léčbu. 

Proaktivní přístup je opačný – pokud víme, 
jak funguje „síť sítí“, můžeme dopředu ladit 
jednotlivé prvky tak, aby celý systém praco-
val bez problémů. A pokud se nějaký zádrhel 
objeví, umíme cíleně zasáhnout a předvídat, 
co zásah udělá.

Základem je genetika
Jenže „biologické sítě“ jsou mimořádně 

složité a bylo by velkým překvapením, kdy-
by se podobaly jako vejce vejci. I to je důvod, 
proč různí pacienti se stejnou diagnózou re-
agují na tu samou léčbu různým způsobem. 
Zatímco pro jednoho může být lék velkým 

dobrodiním, druhému nepomůže. Ke zjiště-
ní rozdílů už nestačí jen „umělecký talent“ 
lékaře či zkušenost a intuice dr. House. Po-
kud chce medicína pomoci každému, bude 
čím dál tím víc odkázaná na vědu. „Klinic-
ký lékař se v posledních letech stává vyko-
navatelem standardních protokolů, které 
se pravidelně inovují podle nových zjištění. 
Prostor na lékařské úvahy a domněnky se 
výrazně zužuje.“ 

Na prvním místě je genetika, protože pořa-
dí nukleotidů v DNA předurčuje schopnost 
buňky vyhnout se selháním nebo odolat 
útokům vetřelců. Dokáže určit míru rizika, 
či jestli se nemoc rozvine. Farmagenomika 
zase hledá odpověď na otázku, jak organi-
smus zareaguje na léky, a umožní nastavit 
optimální dávky. Lékař se neobejde ani bez 
molekulárně-biologických vyšetření, pátra-
jících po různých biomarkerech v krvi. Do-
káží rozpoznat nemoc ještě před vypuknu-
tím a přesně sledují reakci organismu  
na léčbu. 

Teorie všeho v medicíně
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Čtyřicetiletou pacientku s leuké-
mií čekala transplantace kme-
nových buněk. Ani po náročném 
zákroku její šance na přežití ne-

převyšovala patnáct procent. Když věd-
ci přečetli její genom, z mutací některých 
genů zjistili, že na tento typ rakoviny bu-
de účinnější chemoterapie. Šanci na pře-
žití zvýšili na sedmdesát procent a stav 
pacientky se skutečně zlepšuje. 

Tento příklad ukazuje, jak se moder-
ní medicína „personalizuje“ pro potřeby 
každého pacienta. Díky nové diagnostice 
identifikuje specifické biologické, přede-
vším genetické markery. Na jejich zákla-
dě určí léčbu vhodnou pro konkrétního 
pacienta a lékaři mohou připravit cílený 
plán dlouhodobé prevence. 

Genetické příčiny nemoci dnes umíme 
postupně odhalit. Ale u většiny nemocí se 
jedná jen o rizika, ne o diagnózu anebo 
vyloučení choroby. Kromě malé skupiny 
kompletně genetických onemocnění má 
většina víceré a různé příčiny. Naštěstí 
tyto často umíme ovlivnit. 

Nečekat na nemoc
Nejznámějším pacientem „nové medicí-

ny“ je Angelina Jolieová. Podrobila se chi-
rurgickému zákroku poté, co jí v genomu 
objevili nebezpečné mutace v genech BR-
CA1 a BRCA2. Pro 85 procent postižených 
žen znamenají celoživotní riziko rakovi-
ny prsu a 60 procent ohrožuje rakovina 
vaječníků. 

Bez velké publicity se v lékařských 
centrech přijímají desítky podobných 

rozhodnutí. Ne všechny příběhy však 
končí stejně takto šťastně. Odborná lite-
ratura popisuje případ pacientky, Ange-
lininy vrstevnice, která na karcinom pr-
su a vaječníků zemřela. Lékaři automa-
ticky označili za viníky geny BRCA1  
a BRCA2, avšak genetické testy je vyved-
ly z omylu. Odhalily mutaci genu TP53, 
jehož úlohou je potlačovat tvorbu ná-
dorů. Medicína tak může ochránit as-

poň děti této pacientky. I kdyby zhoub-
nou mutaci zdědily, díky pravidelnému 
screeningu existuje velká šance, že se 
podaří zachytit rakovinu už v počáteč-
ním, léčitelném stadiu.  

Genetika je základ
„Sekvencování genomu se stává důleži-

tým diagnostickým nástrojem,“ říká Ri-
chard K. Wilson, ředitel Ústavu genetiky 

Washingtonské univerzity, který je líd-
rem ve výzkumu rakoviny. 

Existuje však vícero překážek v tom, 
aby se molekulární diagnostika stala ru-
tinní záležitostí. Na prvním místě je cena 
– sekvencování celého genomu vyjde na 
zhruba 20 tisíc dolarů, a poněvadž v pří-
padě rakoviny je potřeba zkoumat zdra-
vé i nádorové buňky, cena se zdvojnásobí. 
Některé metody už sice snížily náklady 
na tisíc dolarů, ale nesplňuji požadavky 
na přesnost, které vyžaduje lékařská dia-
gnostika. 

Pomalejší nástup sekvencování způso-
buje, že vědci dnes nedokáží interpreto-
vat většinu informací získaných z geno-
mu. „Je potřeba ještě objasnit mnoho ge-
netických mutací, které mohou souviset  
s rakovinou,“ upozorňuje onkolog Timo-
thy Ley z Washingtonské univerzity. Si-
tuace se zlepší až tehdy, kdy bude k dis-
pozici víc sekvencovaných genomů pro 
medicínu. 

Prostor pro inovace
Pro úspěšnou léčbu není důležité jen 

pátrání po biomarkerech. Po určení dia-
gnózy následuje účinná terapie a preven-
ce. Cílem je, aby konkrétní pacient dostal 
lék v optimálních dávkách, které maxi-
málně zvyšují šanci na uzdravení.

Vzniká tak nový prostor pro inova-
ce – vývoj léků nové generace i nových 

Léčba šitá na míru
Cílem personalizované medicíny je připravit léčbu podle dispozic 
konkrétního pacienta. V boji s nemocí tak podle vojenské terminologie 
nahradí „kobercové nálety“ léků přesnými cílenými útoky.  

  Definice personalizované medicíny
Obsah pojmu personalizovaná medicí-
na zatím není ustálený, definice se liší 
šířkou záběru. 
 Využití nových metod molekulární 

analýzy pro lepší zvládnutí nemoci pa-
cienta anebo jeho predispozice k one-
mocnění.

Koalice pro personalizovanou 
medicínu, USA  

  Správná léčba správného pacienta  
v správných dávkách a v správném čase.

Evropská unie

 Lékařská péče podle individuálních 
charakteristik každého pacienta.

Rada poradců pro vědu a techniku 
prezidenta USA

 Forma medicíny, která využívá infor-
mace o genech, proteinech a celkovém 
prostředí konkrétního člověka v pre-
venci, diagnostice a léčbě nemocí.

Národní institut pro výzkum 
rakoviny, USA

 (Pramen: úřad pro potraviny a léky, uSa)

 Posouvá důraz v medicíně od reakce  
k prevenci.

 Optimalizuje výběr léčby a snižuje po-
čet pokusů a omylů při předpisování lé-
ků. Na počáteční léčbu nereaguje až  
50 procent pacientů s artritidou, okolo 
40 procent diabetiků a astmatiků  
a 38 procent pacientů s depresí.

 Pomáhá vyhnout se nežádoucím účin-
kům léků.

 Zlepšuje kvalitu života pacientů  
a jejich disciplínu během léčby.

 Pomáhá řídit celkové náklady na zdra-
votní péči.

(podle Koalice pro personalizovanou 
medicínu, Washington)

  Personalizovaná medicína
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léčebných procedur. To všechno vyžaduje 
testy, které zjišťují účinky léků podle ge-
netických predispozic pacienta. Průzkum-
ná agentura TriMark Publications očeká-
vá jen ve Spojených státech zdvojnásobe-
ní ročních investic do biomedicíny na 5,5 
miliardy dolarů v roce 2016.

Farmaceutické firmy v dalších letech vy-
tvořily aliance s výrobci diagnostických  
a laboratorních přístrojů. Zapojují se 
všichni rozhodující hráči. 

Pacientům už slouží test, který rozezná 
specifickou formu viru HIV. Díky tomuto 
testu dokáží lékaři určit, u kterých pacien-
tů bude léčba efektivní. Další testy experi-
mentují s léčbou nádorů mozku a ve vývoji 

jsou také diagnostické testy pro lék na se-
lhání srdce. 

Tlak na legislativu
V uplynulých dvou desetiletích vědci vy-

vinuli více než 300 nových způsobů léčby 
pro více než 150 onemocnění. Pro biome-
dicínu dnes existuje 102 léků, o kterých 
se ví, že jejich účinek výrazně závisí na 
genomu pacienta. Třetina z těchto léků je 
určena na léčbu různých forem rakoviny. 
Před třemi roky jsme to věděli jen  
o sedmdesáti. 

Rychlejší přenos nových léčebných 
metod do klinické praxe je cílem Koali-
ce pro personalizovanou medicínu ve 

Washingtonu. S více než 250 členy z řad 
vědců, inovátorů a firem, ale i zdravotnic-
kých a pacientských komunit je už pár let 
významným lobbistou za to, aby se pro-
ces schvalování nových postupů co nejvíc 
zjednodušil a urychlil. 

P. Celec však upozorňuje, že i k personali-
zované medicíně jsou potřeba důkazy.  
„Každá personalizace musí projít klinický-
mi zkouškami a to, samozřejmě, trvá, stej-
ně tak jako u každého nového léku. Takže 
aplikace nejde tak rychle, jak by teoreticky 
bylo možné. Ale i vzhledem ke zkušenosti  
z minulosti medicíny je třeba počkat na dů-
kazy – výsledky studií – a až potom podle 
nich měnit to, co dostává běžný pacient.“ 

analyzátor Versant od společnosti Siemens identifikuje změny buněk vyvolané virem hIV.



S
ochaře Davida Černého asi není 
třeba příliš představovat. Autor 
slavné Entropy, miminek lezou-
cích po žižkovské televizní věži 

a dalších hojně diskutovaných děl patří 
mezi nejznámější české soudobé umělce. 
Jeho díla mají téměř vždy početný tábor 
nadšených příznivců i horlivých odpůr-
ců, nelze je však minout bez povšimnu-
tí. Narazíte na ně nejčastěji na veřejných 
místech, kde budí značný zájem. Jsou 
neobvyklá, provokativní a často kontro-
verzní. Někdy až do té míry, že k realiza-
ci návrhů nakonec nedojde. A pokud ano, 
tak se o ní píše. Většinou hodně.

Když investor nového nákupního cent-
ra, které bylo v loňském roce dokončeno 
na pražské Národní třídě, hledal autora, 
který dotvoří veřejný prostor před cen-
trem, obrátil se právě na Davida Černé-
ho. Projekt vnímal jako jednu z posled-
ních zásadních příležitostí umožňujících 
vetknout nějakou další tvář do historické-
ho centra Prahy. Hledal originalitu, která 
místu dodá charakter. A výběr nezklamal.

V listopadu tak náměstíčko vymezené 
Vladislavovou a Charvátovou ulicí oživi-
la stříbrná hlava Franze Kafky. Je hol-
dem spisovateli, jehož vliv podle autora 
formuje Prahu do dnešních dní. Média  
ji nazvala hlavou „neklidnou“. Socha  
z nerezu je totiž složena ze dvaačtyřiceti 
pater, která se jednotlivě otáčejí a Kaf-
kovu tvář utvoří jen při správném posta-
vení všech segmentů. Pokud uvážíte, že 
impozantní socha měří na výšku téměř 
jedenáct metrů a váží 39 tun, je jasné, že 
její realizace představovala značný oří-
šek i po technické stránce.

Roztančených  
devětatřicet tun

„Z laického hlediska je socha tvoře-
na podstavcem a 42 patry. Pohledem 

technika se ale jedná o 252 větších kon-
strukčních segmentů, téměř kilometr 
kabelů, 1 500 m² nerezového plechu zr-
cadlového lesku a více než 16 300 ku-
sů spojovacího materiálu,“ přibližuje 
náročnost Jan Kislinger, ředitel společ-
nosti Deimos, která sochu vyprojekto-

vala, zkonstruovala i nainstalovala. Její 
vývojáři, konstruktéři a programátoři 
strávili na projektu tisíc osm set hodin. 
Vytvořili 3D model, jehož datový objem 
činí více než dvacet gigabytů, který ná-
sledně rozkreslili do více než dvou tisí-
ců technických výkresů. Přípravu pak 
zakončili ještě dvěma staticko-dynamic-
kými posudky.

Pro pohon kolosu bylo použito dvaa-
čtyřicet synchronních motorů napáje-
ných jednadvaceti motorovými moduly 
schopnými rekuperace. Energie získa-
ná při brzdění pohybu jednotlivých pa-
ter je odváděna zpět do elektrické sítě. 
To snižuje spotřebu a provozní náklady 
řádově o desítky procent.

Činnost celé sochy řídí systém  
Siemens Simotion. Proč průmyslový 
systém? „Jedním ze základních poža-
davků technické části projektu byla 
aplikace otevřeného řídicího systému, 
který v budoucnu umožní snadno re-
konfigurovat veškeré pohyby zaříze-
ní,“ vysvětlil důvody volby Jan Karas 
ze společnosti Siemens. Stručně řeče-
no, chování sochy je kdykoli v budouc-
nu možné upravit podle přání jejího 
autora.

Novodobý orloj
Na projekční část navázala neméně 

náročná realizace. Začala již pečlivou 
přípravou prostoru. Socha totiž spočívá 
na stropní desce pod ní se nalézajících 
podzemních garáží. Výroba dílů samot-
né sochy si vyžádala přes čtyři tisíce 
hodin. Vznikaly unikátní komponenty, 
využívající inovativní řešení z oblasti 
průmyslové automatizace a robotizace. 
Značnou část z nich přitom veřejnost 
nikdy neuvidí. Například ozubená line-
ární vedení, po nichž je prováděn po-
hyb jednotlivých pater. Jejich příprava 
trvala měsíce.

Téměř tři tisíce hodin si vyžádala zá-
věrečná montáž. Požadavky na přesnost 
a pečlivost se zde snoubily se značnou 
hmotností. Nejlehčí patro sochy totiž 
váží sto devadesát kilogramů. To nej-
těžší pak více než půl tuny. Přesto se 
vše podařilo stihnout během plánova-
ného půl roku mezi koncem dubna  
a koncem října.

Stálo takové množství práce za to? Sa-
mi to nejlépe posoudíte, až budete stát 
se zakloněnou hlavou pod plynule se 
materializující Kafkovou tváří. Ať už si 
nakonec uděláte názor jakýkoliv, určitě 
tuto sochu nedokážete minout bez po-
všimnutí. A jak to celé hodnotí realizač-
ní tým? Tady je cítit stavovská hrdost. 
„Celkově dílo chápeme jako jakýsi no-
vodobý Staroměstský orloj, který v sobě 
také nese spoustu krásné mechaniky,“ 
uzavřel Jan Kislinger. 
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o uměleckých dílech se na stránkách Visions příliš často 
nedočítáte. Kritiky či teoretiky umění nejsme, ani se na 
to necítíme. Některá díla jsou však unikátní i po stránce 
technické, a proto naší pozornosti ujít nemohla. Na pozadí 
vzniku jedné „neklidné“ sochy se dnes podíváme.

t e c h n o l o g i e
p o h o n y

Tajemství Kafkovy hlavy
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V Praze v blízkosti metra Národní lze sledovat Kafkovu Proměnu naživo – jedenáctimetrovou pohyblivou sochu, jejichž 42 otáčejících se pater vytvoří v jeden moment tvář 
Franze Kafky. Socha byla vyprojektována a zkonstruována na základě autorského návrhu českého umělce Davida Černého. 

POHYBLIVÁ TVÁŘ FRANZE KAFKY
PAT E R
v pohybu42výška sochy 

s podstavcem

Příprava okolního prostoru
 
Bylo nutné vypracovat dva staticko-dynamické posudky 
a připravit vlastní prostor, aby se zabránilo přenosu vibrací 
do budovy a podzemních garáží.

10,6 m

průměr sochy
6,06 m

výška podstavce
2,8 m

Choreografie
 
Výsledná 40minutová choreografie je tvořena 15 typy 
pohybů. Systém umožňuje dle zadání autora vytvoření 
nových sekvencí a naprogramování dalších typů pohybů.

Nejtěžší patro: 
520 kg

Výztuha

Nejlehčí patro: 190 kg

PŘÍPRAVA

Ohyby na obvodech

Motor 
s převodovkou

hmotnost 
sochy

39 t

Při konstrukci byl vytvořen 3D model, jehož 
datový objem činí více než 20 GB.

DOKUMENTACE

Pro stavbu byl model rozkreslen na 2 039 
technických výkresů.

Dodavatel díla
Působí v oblasti průmyslové automatizace a robotizace. 
Zajišťuje průmyslová řešení od počáteční technické 
specifikace až po finální dodání automatizační techniky.

Stavba probíhala od dubna do října 2014. 
Na dodávku speciálních dílů se čekalo měsíce.

STAVBA

Skelet 
sochy 

Vodicí 
kladka

Detekce pozice 

Správnou orientaci pater 
detekuje 42 indukčních 
senzorů. 

Stavba

Celá socha se 
skládá z 252 větších 
konstrukčních částí.

Výsledný tvar pláště 
tvoří 18 500 ohybů 

nerezového plechu. 

Řídicí systém

Mozkem stavby je řídicí systém 
Siemens Simotion s možností 

vzdálené komunikace.

Podstavec

Místo pro řídicí systém, ovládací panel, 
rozvaděče, měniče k servomotorům 

a další elektrovybavení.

Spojovací materiál

12 500 ks navařovacích nýtů a více 
než 3 800 ks dalších spojovacích dílů, 

celkem tedy více než 16 300 ks 
spojovacího materiálu.

Pohon

Otáčení pater zajišťuje 42 synchron-
ních motorů se zvýšeným 
momentem setrvačnosti.

Energie

Energetickou 
náročnost 
provozu
snižují použité 
rekuperační 
jednotky.

Konstrukce využívá inovativní řešení z oblasti 
průmyslové automatizace a robotizace.

ŘEŠENÍ

Konstrukce a stavební postupy tváře Franze Kafky

nerezového plechu zrcadlového lesku

1 500 m2 24 t

člověkohodin
8 900 h

vývojáři, konstruktéři
a programátoři

1 800 h

výrobní hodiny 
4 200 h

montážní hodiny 
2 900 h

´



N
ové predikční systémy budou 
schopny rozpoznat závady již 
v jejich zárodku nebo dokon-
ce ještě před ním. V plynových 

elektrárnách by například pohybové sen-
zory mohly měřit opotřebení turbíny  
a naměřené údaje předávat do databáze. 
Počítač by pak tato data průběžně ana-
lyzoval a v případě, že by byla překroče-
na kritická teplota ve spalovací komoře, 
spustil by alarm. 
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Velká část z tohoto ohromného množství dat však  
doposud zůstává nezanalyzována, protože se jedná  
o data nestrukturovaná, v nichž lidé nerozpoznají více než 
virtuální chaos. avšak s pomocí speciálních algoritmů pro 
práci s tzv. big data by se v tomto chaosu mohly objevit 
dosud nepozorované vztahy a informace na nich založené 
by například mohly pomoci průmyslovým firmám při 
optimalizaci výroby a servisu. 

t e c h n o l o g i e
s m a r t  d a t a

Vidět závadu dříve, 
než se objeví

AUTOR: PeTR JeChoRT
FOTO:    siemens



Ihned k dispozici
Podle konzervativních odhadů by se  

s novými analytickými nástroji zkrátil čas, 
který technici potřebují k získání dat po-
třebných k provedení opravy, minimálně  
o 25 %. „Protože průměrně 80 % pracovní-
ho času technici stráví sbíráním dat, odha-
dujeme, že by bylo možné každoročně uše-
třit jen na servisu turbín přes milion eur,“ 
domnívá se Steffen Lamparter ze Siemens 
Corporate Technology (CT).

Analýzy tohoto druhu již byly provede-
ny na nejnovější plynové turbíně třídy H od 
společnosti Siemens. Inženýři tak nyní zís-
kávají data o turbíně okamžitě a bez ohledu 
na to, kde se zrovna nacházejí. Turbína je 
vybavena 1500 senzory, které měří její nej-
důležitější činnosti a vlastnosti, jako je tep-
lota, tlak nebo složení plynu.

Skryté vztahy závad
Společnost Siemens plánuje, že vytvoří 

systém, který bude zkoumat vztahy mezi 
závadami, jež se na strojních zařízeních vy-
skytnou, a součástkami, které jsou na nich 
nainstalovány. „V budoucnosti budou mít 
konstruktéři ke všem těmto datům přístup, 
a když budou vybírat součástky pro nová 
zařízení, budou si moci zjistit, jak tyto sou-
částky fungují v praxi,“ vysvětluje Steffen 
Lamparter. 

Tento vývoj v současné době probíhá  
v rámci evropského výzkumného projektu 
Optique, na němž se podílejí průmyslové 
firmy, jako je Siemens nebo norský Statoil, 
a také několik univerzit. Cílem je vytvořit 
algoritmy a technologie, které by učinily 
hledání v komplexních databázích efektiv-
nějším, tzn. propojily by různé zdroje dat  
a databáze a dokázaly by v nich najít uži-
tečné informace. Optimalizace dat pomůže 
zlepšit preventivní servis elektrárenských 
turbín a přispěje k tomu, že elektrická sou-
stava pak bude odolnější proti výpadkům.

„V naší části projektu nejde o práci s ob-
rovským množstvím dat, servis turbíny 
vytváří denně jen 30 GB dat a celá databáze 
má celkem 10 TB,“ popisuje Steffen Lam-
parter. Mnohem obtížnějším úkolem je in-
tegrovat různé databáze do tzv. data poolu, 

který se neustále mění a rozšiřuje. „Své vý-
počty proto musíme neustále aktualizovat. 
To je zásadní úkol, pokud chceme získávat 
výsledky v reálném čase,“ dodává Steffen 
Lamparter.

Nestrukturovaná data, například chybová 
hlášení v textové podobě, mohou být kom-
binována se strukturovanými daty, jako 
jsou údaje o chodu stroje. Textové a obra-
zové analýzy mohou transformovat texto-
vé, audio-, video- a obrazové soubory do 

analyzovatelných dat. Problémem je, že vel-
ké množství zdrojů dat a formátů musí být 
logicky spojeno tak, aby na základě takto 
vzniklých informací mohly být učiněny zá-
věry o možných poruchách a závadách. 

Projekt Optique je teprve na počátku – za-
hájen byl v listopadu 2012 a potrvá do kon-
ce roku 2016. Společnost Siemens si od něj 
mnoho slibuje. „Věříme, že výsledky pro-
jektu budou přenositelné i na další aplika-
ce big data,“ říká Gerhard Kress ze Siemens 
CT, kde má na starosti koordinaci projektů 
big data.

Kdy to opravíme?
Podobný přístup jako inženýři z energe-

tické divize společnosti Siemens zvolili i 
specialisté z divize Healthcare. Ti vyvinuli 
systém, který dokáže vypočítat pravděpo-
dobnost, jakou klíčovou součástku, napří-
klad rentgenovou trubici v počítačovém to-
mografu, může postihnout závada. 

Tomografy jsou vybaveny senzory, které 
sledují parametry, jako je elektrický proud 
v trubici, rotace anody či teplota oleje. Mo-
nitorovací software neustále přenáší data 
do servisního centra společnosti Siemens. 
„Tato data umožňují našim kolegům použí-
vat komplexní algoritmy k výpočtu pravdě-
podobnosti závady během příštích několika 

dnů,“ pokračuje Gerhard Kress. Díky tomu 
se nyní mohou servisní technici domluvit 
s radiology na termínu opravy tak, aby její 
vliv na provoz zařízení byl co nejmenší.

Podle Gerharda Kresse by se v budouc-
nu díky novým vyhledávacím postupům 
mohly v „big data pools“ objevit vztahy, je-
jichž význam pro medicínskou praxi lze 
dnes jen těžko odhadnout. V tomto směru 
je však třeba vykonat ještě velké množství 
výzkumné práce. 



P
amatujete? Když jeden zedník 
vynosí cihly do prvního patra ro-
zestavěného domu za šest hodin, 
za jak dlouho je tam vynosí dva 

zedníci? Pokud jste si vzpomněli na škol-
ní probírání nepřímé úměrnosti a mys-
líte, že to bude za tři hodiny, jste vedle. 
Ví to každý, kdo někdy stavěl dům. Jeden 
zedník bude cihly druhému do patra há-
zet, takže práci zvládnou mnohem dřív.

O případu nepochopených pouček mate-
matické statistiky zase píše v knížce How 
not to be wrong („Jak nedělat chyby“) Jor-
dan Ellenberg, profesor matematiky na 
Madisonské univerzitě ve Wisconsinu. Po-
pisuje, že za druhé světové války americké 

letectvo zkoumalo, jak opancéřovat leta-
dla, aby nebyla moc těžká a někam doletě-
la. „Šikovní“ analytici vyhodnotili zásahy 
v bombardérech, které se vrátily z nepřá-
telského území. Usoudili, že je třeba opan-
céřovat ty části trupu, v nichž nepřátelské 
projektily nejčastěji zanechaly stopy.

Vyvrátil jim to až matematik Abraham 
Wald. Hodnocený vzorek letadel byl to-
tiž špatně zvolen – chyběly v něm stro-
je, které se z náletu nevrátily. Zkoumaná 
letadla měla nejmíň průstřelů v oblasti 
motoru. Ne proto, že by se tam nepřáte-
lé netrefili, ale proto, že když se strefili, 
letadlo obvykle spadlo a díry by v něm už 

nikdo nepočítal. Wald tedy prosadil, aby 
se opancéřovaly ty části letadla, v nichž 
nebyly v navrácených strojích průstřely, 
zejména motor.

Nespokojenost v Česku  
i v zahraničí

Jak to udělat, aby si lidé z výuky mate-
matiky odnášeli do života poznatky, které 
jim jsou užitečné a nematou je? To je pro-
blém, který se snaží vyřešit celý vyspělý 
svět. A pořádně neví, jak na to.

Shodné je, že s kvalitou znalostí mate-
matiky není spokojen téměř nikdo. Na-
příklad čeští manažeři, finalisté soutě-
že Manažer roku, si stěžují, že absolven-
ti českých základních, učňovských ani 
středních škol nebývají dostatečně vzdě-
láni v matematice a postrádají logické 
myšlení, což jim brání v uplatnění v tech-
nické praxi. (Ostatně tématu nedostateč-
ného zájmu českých studentů o technic-
ké obory, který má své kořeny i ve špatné 
znalosti matematiky, se důkladně věno-
valo minulé číslo Visions.)

Jenže nespokojenost panuje i v zahrani-
čí. Jak poznamenává časopis The Econo-
mist, data Světové banky i dalších me-
zinárodních institucí naznačují, že lep-
ší výsledky v matematice zvyšují hrubý 
domácí produkt země. Státy světa tedy 
sledují nejznámější mezinárodní srov-
nání patnáctiletých školáků PISA, které 
v členských i nečlenských zemích pořádá 
Organizace pro ekonomickou spolupráci 
a rozvoj (OECD).

Poslední velké srovnání PISA je z roku 
2012 (připravuje se každé tři roky) a zahr-
nuje 65 států a území. V matematice nej-
lepší výsledky prokázali žáci v čínské Šan-
ghaji (Čína se neúčastnila jako celá země), 
následovaní studenty ze Singapuru, Hong-
kongu, Tchaj-wanu a Jižní Koreje.

Čeští studenti skončili na 24. místě, těs-
ně pod třetinou žebříčku. Pro srovnání:  
je to hluboko pod Lichtenštejnskem  

(8. místo a nejlépe umístěná neasijská ze-
mě) či třeba Polskem (13. místo), ale zase 
docela vysoko nad Slovenskem (34. mís-
to) či Spojenými státy (36. místo). Do ka-
tegorie studentů s nejhoršími výsledky  
z matematických testů se v Šanghaji do-
stalo 3,8 %, do kategorie těch nejlepších 
pak 55,4 %. Oproti tomu v Česku bylo mezi 
nejhoršími 21,0 % studentů, mezi nejlepší-
mi jen 12,9 %. Hodně znatelný rozdíl.

Nechtěné,  
i když úspěšné biflování

Vyspělé liberální státy reagují úvahami 
o tom, že by se měla matematika učit tvo-
řivě, bez biflování, čímž se její využití  
v praktickém životě zvýší. Upřímně 

Matematici nejistě hledají

PISA
Nejznámější mezinárodní srovnání 
patnáctiletých školáků PISA, 
které v členských i nečlenských 
zemích pořádá Organizace pro 
ekonomickou spolupráci a rozvoj 
(OECD). 
V matematice čeští studenti 
skončili na 24. místě, těsně  
pod třetinou žebříčku. 

matematika je královna věd, nezbytný základ technických, 
přírodovědných i mnoha společenskovědních oborů – a taky 
školní problém, jehož řešení je zatím neznámé.

AUTOR: JoSef TuČeK
FOTO:   bigstock
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řečeno, fakta o tom nesvědčí. Žáci ze Šan-
ghaje, kteří v matematických testech PISA 
dopadli úplně nejlépe, se v tamních ško-
lách matematiku dřou, vzorečky a stan-
dardní postupy se odmala učí zpaměti. 
Přesně tohle liberální školství odmítá. 
Jenže když dostaly šanghajské děti k ře-
šení úkol, na nějž nestačila mechanická 
znalost pouček, vyřešila jej třetina dětí. 
V Evropě a v USA tentýž problém zvládla 
jen dvě až tři procenta žáků.

Z toho by vyplývalo, že mechanická dři-
na vede k „úspěchům“: většinu dětí sice 
znechutí, ale z těch nadanějších vydolu-
je výsledky. Jenže západní svět už tímto 
směrem určitě nepůjde.

Názorně to bylo vidět již v osmdesátých 
letech, kdy se učitelé matematiky přeli, 

jestli smějí v hodinách povolit užívání 
kalkulaček. Zastánci tradičního počítání 
na papíře prohráli. Děti v západních ško-
lách si teď obvykle ve škole stále ukazují, 
jak se na papíře sčítají, násobí či dělí vel-
ká čísla (a v některých školách si ukazují 
i odmocňování), ale pak už používají kal-
kulačky. Tvůrci osnov doufají, že žáci čas 
získaný na úkor mechanického počítání 
využijí k rozvoji logického myšlení.

V současné době probíhá obdobná bitva 
o to, zda smějí žáci používat programy, 
které za ně vypočítají postupy od lineár-
ních rovnic a jednoduchých funkcí na-
horu. Takové programy dávno používa-
jí matematikové i technici – nejznámější 
je zřejmě program Mathematica vytvo-
řený geniálním britským matematikem 

a fyzikem Stephenem Wolframem. Jed-
noduché verze využívají pod lavicí pro-
střednictvím chytrého mobilního telefo-
nu i žáci základních škol. Jak to dopad-
ne? Téměř s jistotou se dá říci, že takovéto 
programy školy do výuky přijmou.

Zmíněný Conrad Wolfram ostatně navr-
hl systém výuky matematiky pro střed-
ní školy v okolí Oxfordu, který převzalo 
i estonské ministerstvo školství. V něm 
se čas neztrácí mechanickým počítáním. 
Žáci například řeší úkol: „Jaký je nejlepší 
algoritmus pro výběr úspěšného rande?“ 
Úloha nemá jedno řešení. Jedno z mož-
ných vychází z předpokladu, že při sníže-
ní nároků se dá jít na více schůzek s růz-
nými lidmi, čímž se zvýší šance na dobré 
seznámení. 

lepší způsob výuky své vědy



Představit si metodu profesora Hejné-
ho si můžeme třeba na této úloze: „Tatí-
nek má dvacet koleček. Kolik z nich mů-
že udělat koloběžek a kolik tříkolek?“

Autor tohoto sloupku si sestavil rovni-
ci o dvou neznámých, z níž získal lepší 
představu o závislosti počtu koloběžek 
na počtu tříkolek. Nato si stanovil pod-
mínky, za nichž je řešením přirozené 
číslo nebo nula, protože na poloviční ko-
loběžce se nedá jezdit a záporná by už 
vůbec patřila jen do říše divné sci-fi. Pak 
mohl určit možné varianty počtů dět-
ských vozítek. Až teprve poté mu došlo, 
že zadání přece nepožaduje, aby byla vy-
užita úplně všechna kolečka, že jedno či 
více může zbýt na někdy jindy, takže va-
riant řešení je víc, než se původně zdálo.

Milan Hejný má v archivu 47 různých 
způsobů řešení tohoto úkolu, které vy-
myslely děti. Obvykle k nim přimalovaly 
různé pomocné názorné malůvky, které 
jim umožnily lepší představu, co mohou 
s kolečky dělat. Profesor Hejný dokonce 
říká, že ve třídách, kde děti vymyslí jen 
dva způsoby řešení, se matematika neu-
čí tvořivě.

Možná s nejzajímavějším nápadem při-
šel kluk, který celkem logicky usoudil, 
že vozítka potřebují také rámy, řídítka a 
stupátka či šlapátka. Šel tedy do servisu, 
zjistil, že součástky jsou drahé, a spočí-
tal, že může sestavit jen jednu koloběž-
ku, na jejíž části získá peníze prodejem 
ostatních koleček. 

Povinná maturita 
z matematiky?  
V dnešních  
školách radši ne

Tříkolky  
a koloběžky Profesor milan hejný je mezi veřejností známý 

především tím, že v posledních letech prosazuje nový 
způsob výuky matematiky. Takový, v němž nestraší 
vzorečky, ale který vede k samostatnému přemýšlení  
a je přitom zábavný. a milan hejný soudí, že studenty  
by neměla strašit ani maturita z matematiky.

Autor je novinář specializující  
se na psaní o vědě, technice  
a technologiích. Je jedním  
z kmenových autorů Visions.

AUTOR: JoSef TuČeK 
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 Pane profesore, měla by podle Vás být 
zase maturita z matematiky povinná?

Možná vás překvapím, ale myslím si, že 
by povinná být neměla. Dokonce je povin-
ná maturita v dnešních podmínkách nežá-
doucí. Ať si ji dobrovolně udělá ten student, 
který ji chce a potřebuje, ale ne všichni.

 Tohle obvykle matematikové neříkají…
Já jsem samozřejmě také přesvědčen, že 

matematika je nejvýznamnější vědní dis-
ciplína. Nejenomže je základem přírod-
ních věd, ale celkově formuje žáka, vede  
k rozvoji logického myšlení, které se pak dá 
v životě uplatnit kdekoli. Třeba i v přesném 
a jasném použití jazyka. Představte si, že 
chcete vyjádřit nějakou myšlenku. Potřebu-
jete ji tedy formulovat tak, aby byla srozu-
mitelná a měla jen jedno vysvětlení, nedala 
se pochopit špatně. A tolik lidí to neumí! Po-
dívejte se třeba na znění některých zákonů, 
které by měly být významově jednoznačné, 
ale vůbec nejsou.

 Neznamená však povinná maturita  
z matematiky, že je žák nucen k tomu, 
aby se matematice věnoval, takže si lo-
gické myšlení snáze osvojí?

Obávám se, že ne. Maturita je jenom tes-
tování. A jak říká jeden můj přítel – prase 

vážením nepřibere. Podstatnější a aktu-
álnější je, abychom se snažili zlepšit kva-
litu učení, tedy učitele. Povinná maturita 
zvýší prestiž učitelů matematiky, ale  
k rozvoji matematického myšlení popula-
ce přispěje jen maličko. Klíčové je, co bude 
maturita od žáka požadovat. Obávám se, 
že to budou definice, vzorečky a standard-
ní postupy, tedy znalosti reprodukční, ni-
koli tvořivé. Zvýhodněni budou studenti  
s dobrou pamětí, kteří to v den maturi-
ty budou umět, ale měsíc po maturitě už 
mnohé zapomenou.

 Taková maturita je přece na nic. Měla 
by snad prokázat myšlení, ne schopnost 
biflování.

Jenže maturita, která by požadovala po 
studentech samostatné myšlení a tvůrčí 
hledání řešení, by byla snad ještě nespra-
vedlivější. Zvýhodněni by byli žáci, kteří 
mají myslící učitele, ale neuspěli by žáci, 
jejichž učitelé vyžadují jenom opakování 
našprtaného učiva. Dovedete si představit, 
jaký by to byl společenský poprask, kdyby 
zase spousta zdánlivě dobrých studentů 
nezvládla maturitu? Nejdříve bychom mě-
li zlepšit výuku, a pak se teprve bavit o po-
vinné maturitě z matematiky. Vždyť ji ne-
berou vážně ani vysoké školy. Nestačí jim 
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Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Narodil se v roce 1936 v martině na Slovensku, vystudoval matematicko-fyzikální fakultu univerzity Karlovy v Praze. Přednášel na 
vysokých školách na Slovensku, v Česku, v uSa a Kanadě, krátce po sametové revoluci byl náměstkem slovenského ministra škol-
ství. Dnes je profesorem Pedagogické fakulty univerzity Karlovy.
Je autorem řady učebnic matematiky, v posledních letech i učebnic pro základní školy, které vedou děti k samostatnému myšlení.

maturitní známka, stejně si dělají zkouš-
ky vlastní.

 Tím se dostáváme k tomu, že Vy se sna-
žíte vytvořit výukové metody, které by 
měly vést žáky k jinému chápání mate-
matiky. Mají školy zájem?

Naši metodu, nebo její prvky, podle zjiště-
ní České školní inspekce dnes úspěšně pou-
žívá 800 základních škol na prvním stupni. 
Náš tým teď připravuje učebnice i pro stu-
peň druhý. Snažíme se, aby žáci byli objevi-
telé matematiky, nikoli pouze konzumenti 
toho, co jim nabídne učitel a učebnice.

 Jak to děláte?
Žáci řeší úlohy a diskutují o tom. Úlohy jsou 

sestaveny tak, že po vyřešení několika z nich 
žáci objeví nějakou zákonitost. Děti to baví, 
samy tvoří podobné úlohy. Třeba tady mám 
jednu, kterou vytvořila Anička z první třídy 
a její učitelka mi ji poslala: „Dana a Bára stojí 
vedle sebe. Dana udělá 6 kroků dopředu a pak 
3 kroky dozadu. Kolik má udělat Bára, aby za-
se stály vedle sebe?“ To je přece skvěle formu-
lovaný, jasný úkol. Děti se mohou vedle sebe 
postavit, chodit podle zadání, pochopit, co 
vlastně počítají. Podstatou naší výuky není, 
aby žáci seděli v lavicích nad učebnicí. Chodí 

po třídě, zkoušejí si úkoly, při nichž třeba po-
čítají kroky. O možných řešeních se baví me-
zi sebou. Sami vyberou ta vhodná, zamítnou 
nevhodná. Někomu to jde rychleji, jinému po-
maleji, ale to nevadí. Musí z toho mít radost, 
brát vše jako hru. Díky tomu pochopí mate-
matiku lépe než při nějakém drilu.

 A co na to říká školní inspekce?
Naše metoda je schválená ministerstvem 

školství. Naši žáci jsou úspěšní i na druhém 
stupni. Ale někteří si stěžují, že tam mate-
matika již není tak zajímavá, jako byla na 
prvním stupni.  
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Jak to asi dělali předkové? Žádný 
výběr outdoorové obuvi, žádné 
speciální boty pro běh, tenis, sálo-
vé sporty. Hm, a také žádné věčné 

sezení v autě či u počítače. Hodně při-
rozeného pohybu venku, takže nebylo 
nutno pořádat speciální akce, aby se je-
dinec vůbec dostal na vzduch. Rozhod-
ně se v mém okolí vzpomíná na dětství 
jako na dobu trávenou většinou s klíčem 
na krku někde venku a hlavně v pohybu.

Ještě že pokrok nezastavíš a že ti od-
vážlivci, kteří klidně beze strachu vy-
strčí nos i tělo na čerstvé povětří, mají 
všechny ty pružící, dýchající, prodyšné 
a ochranné systémy pro těžce zkouše-
né nohy.

Podešev je důležitá, ale...
Známe a máme k dispozici dvě základ-

ní verze – podrážku šitou a lepenou. 

Šitá je považována za kvalitnější – ne-
provlhne a ve velké části případů ji lze 
obměnit. Podstatnější však je materiál  
a vzorek podrážky. Tvrdý materiál na 
vlhku klouže, měkký se zase snadněji 
opotřebuje a neochrání nás před ostrým 
kamením a skalnatým terénem.

Dobrým řešením může být „traktor“, 
jak se lidově říká hrubým vzorkova-
ným podrážkám. Dobře se v nich šlape 
po pevném povrchu i při náročné zimní 
túře, kdy jdeme ve sněhu. 

A kdo by neznal vibramky! Podešve od 
světoznámého italského výrobce jsou 
všude na světě uznávány jako nejlepší 
pro horolezectví a turistiku. Bezchybně 
přilnou k mokrému i suchému povrchu 
a nekloužou, konstrukce podešví Vib-
ram zaručuje výbornou stabilitu, do-
statečnou trakci a pryž opravdu hodně 
vydrží. Však také po nich outdoorové 
značky sahají často a rády.

Podrážka je jasná a k botám patří od-
jakživa, ale máme tu novinky, bez 
nichž není radno vykročit. Třeba mem-
brány. Určitě znáte membránu Gore-
-Tex, která se s nohami opravdu mazlí  
a používá se pro turistickou obuv už 
přes dvacet let. Jedná se o tenkou fó-
lii s miliardou mikroskopických pórů 
na čtvereční centimetr, která je vodě-
odolná, a přitom vysoce prodyšná. I ta 
s názvem Spo-Tex funguje tak, že va-
še nohy dýchají (odpařují se, ba i zapo-
tí), ale zůstávají v suchu. Membrána je 
konstruována na bázi bezporézního PE 
podobně jako Sympatex, vkládá se mezi 

A jdeme dál, jdeme hezky
AUTORKA: VLaDImíRa SToRChoVá
FOTO:          bigstock

Vyšlápnout si do kopce nebo 
svižně jít po rovině, kráčet 
kolem jezera či to vzít dolů 
napříč lesem, to jsou vesměs 
krásné zážitky. Pokud však 
máte špatné boty, může se 
pohyb na zdravém vzduchu 
proměnit v horor  
k nepřečkání.



podšívku a svrškový materiál a dýchá 
směrem ven, ale nepustí vlhkost do-
vnitř. (Pro přesnost dodejme, že mem-
bránu Sympatex řadí hodnoty prodyš-
nosti i voděodolnosti do nejvýše dosaži-
telné kategorie.) Jiná membrána Gritex 
se stará o to, aby byly vaše nohy v suchu 
a teple i při nepříznivém deštivém ne-

bo zimním počasí. Je zkonstruována na 
bázi PU a tvoří vlastně tenký film, na-
nesený na textilní podšívku. Má dobré 
tepelně izolační vlastnosti a hodí se pro 
lehkou turistiku, v extrémních podmín-
kách by však neobstála. 

Boty vybavené touto technologií jsou 
celkově lehčí, neztěžknou ani nasátím 
vody a odvětrají i pot, kterého dokáže 
noha při namáhavé horské túře vyrobit 
asi jeden šálek! Už chápete, jak je funkč-
ní membrána užitečná? 

Co také potřebujete
Tak třeba tkanina Cordura stojí za 

úvahu, je 10x trvanlivější než bavlna,  
3x trvanlivější než standardní polyes-
ter, 2x odolnější než standardní nylon. 
Boty z Cordury prý nemůžete prostě 
zničit, je to „high performance“ tkani-
na odolná vůči oděru a trhání. Navíc má 
nízkou váhu, zvýšenou prodyšnost  

a schne mnohem rychleji než kožená 
klasika. 

A co takové vymoženosti, jako je anti-
bakteriální úprava, správné odpružení 
nebo systém pro zpevnění kotníku? Ten 
byl vyvinut pro perfektní kontrolu cho-
didla a zajišťuje vám dobrou stabilitu ve 
všech fázích pohybu. Dodává pocit bezpe-
čí a pohodlí i při chůzi dolů terénem nebo 
ve svahu. Jako by toho všeho nebylo dost, 
nejnovější výzkum říká, že ženy chodí ji-
nak. Vážně! Tvrdí to biomechanické stu-
die chůze a běhu provedené společností 
Sports Biomechanics Inc., které odhalily, 
že ženská chůze se od mužské odlišuje. 
Jedním z důvodů, proč se ženy pohybu-
jí odlišně, je Q-úhel. Co to je? Inu, anato-
mický úhel mezi kyčlí a kolenem, který je 
u žen výraznější vzhledem k širší pánvi  
a níž posazenému těžišti. Jestli to, dámy, 
chcete vyzkoušet, hledejte patent  
Q-FormTM značky Merrell, který kombinu-
je vhodně zvolené tlumení s podpůrnou 
a přirozeně uspořádanou mezipodešví 
k vytvoření technologie, která je údajně 
přizpůsobená ženám a způsobu, jímž se 
pohybují, na sto procent. 

 Co má tedy outdoorová botka nezbyt-
ně mít? Musí mít tvrdou, leč pružnou 
podrážku, která nesklouzne na suchu 
ani na mokru, nesmí nás tlačit a dřít, 
musí být uvnitř pevná, měkká a suchá  

i po deseti kilometrech chůze do hor, 
musí naši nohu pevně, ale ne do odře-
nin držet a zajišťovat ji. Všechno ostatní 
je bonus navíc. To, že muž chodí jinak 
než žena, je jistě podnětné, ale důležité 
je, aby na tu túru šli vedle sebe a spolu 
ti, kdo k sobě patří. 

Co mohou mít boty:

  systém odpružení: mezipodešev,  
paměťová pěna, která tlumí otřesy  
(AirNike, LunarLon, MerrellAirCu-
shion, adiPrene v oblasti paty);

  antibakteriální úpravu: brzdí růst plís-
ní a hub, brání vzniku bakterií při tvo-
ření potu v obuvi (Microban, agIont);

  zpevňující plát: buduje se do kon-
strukce mezipodešve a podešve, též 
gumová platforma v přední a patní 
části, která stabilizuje chodidlo  
a předchází úrazům; patří sem  

i různé systémy redukující zátěž 
kloubů či bránící torzi;

  mnoha směry orientované drážky: 
důležité v horách, podrážka se dob-
ře zakusuje do rozvolněného  
terénu;

  gumové výstupky: důležité v zim-
ních podmínkách, výstupky v chla-
du tuhnou a lépe se zakusují do 
sněhu a ledu, zvyšují přilnavost;

  zlomová zóna: umístěna v patní části, 
funguje dobře při sestupech, neklou-
že na sněhu a ledu, noha se celkově 
nesmeká.



Pes umí být i dost otravný. Neustále vám nosí balónek a ne-
přestane, dokud si s ním nezačnete hrát. Technologie ale 
umí vyřešit i takovéto situace. iFetch je automatické apor-
tovací zařízení. Princip zařízení funguje úplně jednoduše. 
Stačí, abyste svého miláčka naučili vkládat do přístroje mí-
ček, který iFetch pomocí stlačeného vzduchu vystřelí. Vzdá-
lenost výstřelu se dá nastavit na tři, šest a devět metrů. Zá-
leží jen na tom, jak moc chcete svého psa unavit. Míčky mají 
průměr o něco menší než klasické tenisové. iFetch funguje 
na baterie nebo ho můžete připojit do elektrické sítě pomo-
cí adaptéru.

360cam je dalším z množství produktů, na jehož vývoj vyu-
žila společnost Giroptic platformu Kickstarter. Na rozdíl od 
tradičních kamer a fotoaparátů, ve kterých vidíte při snímaní 
pouze část záběru, můžete pomocí 360cam vidět prostor pod 
úhlem 360 stupňů. Postará se o to trojice objektivů. Zaříze-
ní může natáčet Full HD video s rychlostí snímání 30fps, ne-
bo snímat jednotlivé záběry s rozlišením 8 Mpx. Všechno, co 
s kamerou natočíte, můžete okamžitě streamovat přes Wi-Fi 
přímo do svého telefonu anebo ukládat na microSD kartu. Ne-
chybí GPS ani stabilizace obrazu pomocí gyroskopů. 360cam 
můžete kombinovat s množstvím příslušenství. Například dr-
žák, pomocí kterého „trojokou“ kameru umístíte do běžného 
závitu žárovky a použijete na monitorování prostoru. Vhod 
přijde i vodotěsné pouzdro. 
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Mohlo by se zdát, že ve světě headsetů se už 
dlouho nic zajímavého nestalo a jejich vý-
voj se zastavil někdy v roce 2010. Motorola 
však stojaté vody nedávno výrazně rozče-
řila. Headset Moto Hint totiž nijak nepři-
pomíná klasické sluchátko s mikrofonem, 
které „trčí“ z ucha. Moto Hint je nenápad-
ný a připomíná spíš zařízení agentů tajných služeb. V přístroji jsou dva mikrofony na 

rušení hluku z okolí a zadávání hlasových 
povelů pro telefon. Samozřejmě v případě, 
že jste majitelem telefonu Moto X. Ale  
i když byl headset navržen hlavně ke spo-
lupráci s telefony Moto X a Moto G, spo-
lupracuje s každým telefonem, který má 
technologii Bluetooth. Headset je dostup-
ný v několika barvách a baterie by měla 
podle výrobců vydržet na jedno nabití až 
deset hodin. 

technologický aport

videopanorama

neviditelný headset





Společnost Apple byla donedáv-
na posledním technologickým 
gigantem, který neměl zastoupe-
ní v segmentu inteligentních ná-
ramkových hodinek. Dala si načas 
a nakonec přišla s Apple Watch. 
Ovládání vyřešila pomocí korun-
ky, která u běžných hodin slou-
ží k jejich „natahování“. U Apple 
Watch korunkou rolujete v sezna-
mech a stlačováním dáváte příka-
zy. Hodinky můžete ovládat také 
pomocí dotykového displeje, kte-
rý chrání safírové sklíčko a kro-
mě dotyku rozeznává i tlak. K ote-
vření různých možností či nabíd-
ky tak není potřeba podržet prst 
na ikoně, stačí jen silněji zatla-
čit. Hodinky od Apple si lze těž-
ko představit bez hlasového ovlá-
dání. Na textové zprávy můžete 

odpovídat hlasem přímo z hodi-
nek. Vzhled menu je postaven na 
malých kruzích, které jsou přiřa-
zeny jednotlivým funkcím.  
Z aplikací jsou zajímavé napří-
klad mapy s navigací nebo prohlí-
žeč fotografií. Senzor tepu v kom-
binaci s akcelerometrem využije-
te při různých fitness aplikacích. 
Měřit si můžete spálené kalorie 
nebo ušlou vzdálenost. Pro získá-
vání informací z GPS se však ho-
dinky musí spárovat s iPhonem. 
Integrovaný modul pro „hmato-
vou odezvu“ rozvibruje hodinky, 
jakmile vám přijde zpráva nebo 
jiná notifikace, a jakmile zved-
nete ruku, displej se automaticky 
aktivuje. Hodinky jsou na trhu ve 
dvou velikostech, podobně jako  
v případě iPhonu 6.

V záplavě bezdrátových reproduktorů 
se někdy podaří objevit i skutečně za-
jímavé novinky. Za zmínku stojí Naka-
michi NBS 10 ve tvaru míče, který nemá 
jen estetickou funkci, ale pomáhá vy-
tvářet kvalitní zvuk. Reproduktory jsou 
dva, což je další zárukou dobrého stereo 
zvuku a díky kulovému tvaru distribuu-
jí zvuk na všechny strany. Každý z nich 
má vlastní ovládání, takže hlasitost si 
můžete přizpůsobit podle jejich rozmís-
tění v prostoru. K přehrávači se připoju-
jí přes Bluetooth. Vyrobené jsou z kva-
litních materiálů, mají ochranu proti 
prachu a špíně a také zabudovaný stabi-
lizátor proti otřesům. Překvapivá je vý-
drž baterie, která na plné nabití vydrží 
s aktivovaným Bluetooth reprodukovat 
hudbu čtyři hodiny. 

JaBlečné hodinky

Zvukové míče herní triáda

I když ve světě počítačových her pře-
vládají hrací konzoly, čas od času se 
objeví „stolní“ počítač, který jim svými 
parametry dokáže pohodlně konkuro-
vat. Takovým je Alienware Area-51. Je-
ho futuristický „triádový“ obal ukrývá 
technologie Intel, Nvidia a AMD. Právě 
nezvyklé šasi je to, co počítač předur-
čuje k maximálním herním zážitkům. 
Trojúhelníkový design totiž zdokonalil 

systém chlazení – studený vzduch je 
vtahován přední stranou a teplý vychá-
zí diagonálně stranou druhou. Area-51 
pracuje na procesorech Intel Haswell-E 
a na výběr máte šesti nebo osmijádro-
vou variantu. Operační paměť DDR4  
s frekvencí 2133 MHz lze navýšit na  
32 GB. Tělo počítače pojme až tři simul-
tánně pracující grafické karty a čipy od 
Nvidia a AMD. Hráč tak získává dostatek 
grafického výkonu na hraní her v rozli-
šení Ultra HD.



46 | 47
l i F e s t Y l e
v z d ě l á v á n í

T
radiční soutěž nejlepších mladých 
mozků organizuje české zastou-
pení společnosti Siemens ve spo-
lupráci s předními tuzemskými 

univerzitami a Akademií věd ČR, pod zá-
štitou ministra školství, mládeže a tělo-
výchovy a ministra průmyslu a obchodu. 
Kromě společenského ocenění vítězové 
získávají i odměny v celkové výši 1,2 mili-
onu korun.

„V dnešním světě obrovské konkurence 
mezi státy a světadíly se snažíme přispět  
k tomu, aby Česká republika na poli tech-
nického a přírodovědného vzdělávání krok 
nejen udržela, ale aby byla dokonce na-
před. Jsem přesvědčen, že právě Cena  
Wernera von Siemense, která je nejlepším 
studentům, mladým vědeckým týmům  
a pedagogům udělována, je tím nejlepším 
prostředkem, jak jejich úsilí a schopnosti 

nejen ocenit, ale i zviditelnit a tím posílit 
společenskou prestiž vědecké a pedagogic-
ké práce,“ uvedl generální ředitel skupiny 
Siemens v České republice Eduard Palíšek.

Pozitivem pestrost  
oborů a témat 

Sedmnáctý ročník se vyznačoval nejen 
vysokou kvalitou přihlášených prací, ale  
i velkou pestrostí oborů a témat, která byla 
nakonec oceněna. Ceny získaly práce ze ši-
rokého spektra technických a přírodověd-
ných oborů od matematiky po medicínu  
a Cena Wernera von Siemense tak potvrdila 
svou otevřenost.

„Dnes, kdy je technické zázemí univerzit 
a vědeckých pracovišť na srovnatelné úrov-
ni se zbytkem světa, je důležitá hlavně mo-
tivace. Věřím, že toto ocenění může přispět 
k tomu, aby mladí, talentovaní odborníci 
motivaci neztráceli a své znalosti a nadání 
dále rozvíjeli a uplatňovali v České republi-
ce,“ dodal Eduard Palíšek. 

Uspěla technika i medicína 
enzym neutralizující bojovou látku yperit, modelování 
budoucího vývoje vybraných veličin a výskytu chyb  
v systému nebo řízení modelu kardiovaskulárního systému 
pomocí LabVIeW. Tyto a další vědecké práce bodovaly 
během únorového vyhlašování Cen Wernera von Siemense 
na slavnostním večeru v Betlémské kapli. oceněni byli 
talentovaní studenti, nadějní mladí vědci i vysokoškolští 
pedagogové z technických a přírodovědných univerzit  
i akademických institucí z celé České republiky.

Vyhlášení Cen Wernera von Siemense 2014

Na Cenu Wernera von Siemense letos nominovaní studenti, mladí vědci i vysokoškolští pedagogové byli za svoji činnost oceněni  

v prostorách Betlémské kaple. Kromě diplomů a medailí si odnesli i finanční odměnu v celkové výši 1,2 milionu korun.



V kategoriích pro nejlepší diplomové a di-
sertační práce oceňuje Cena Wernera von 
Siemense vedle studenta také pedagoga, 
jenž je vedoucím práce. V kategoriích nejvý-
znamnější výsledek základního výzkumu  
a nejvýznamnější výsledek v oblasti vývo-
je a inovací jsou oceňovány mladé řešitelské 
týmy. Ocenění je udělováno také nejlepšímu 
pedagogovi za přínos oboru, výchovu mladé 
generace a nové učební metody.

Letos poprvé  
s kategoriemi pro ženy

Svým rozsahem, výší finančních odměn  
a historií je Cena Wernera von Siemense jed-
nou z nejvýznamnějších nezávislých inici-
ativ tohoto druhu v České republice. Letoš-
ní novinkou bylo vyhlášení dvou kategorií 
určených pouze ženám. Cenu za nejlepší di-
plomovou práci si odnesla Naděje Havlíčko-
vá. S nejlepší disertační prací napsanou že-
nou pak uspěla Lucie Augustovičová.

„I když by věda a výzkum měly být založe-
ny na faktech a výsledcích, i v těchto obo-
rech se můžeme setkat s předsudky. Jsem 
proto velmi rád, že jsme v letošním ročníku 
poprvé udělovali ceny v nové kategorii urče-
né studentkám – ženám. Vítězky této kate-
gorie svými pracemi jasně dokazují, že je-
diné, na čem záleží, je nadšení, píle a snaha 
o dosažení těch nejlepších výsledků,“ oko-
mentoval nové kategorie Eduard Palíšek.

Ceny pro studenty,  
pedagogy i vědce

Cena za nejlepší diplomovou práci byla 
udělena Janu Královi pod vedením Michala 

Kubíčka a Davida Bělohrada z VUT v Brně. 
V kategorii nejlepší diplomová či disertační 
práce ve spolupráci se společností Siemens 
získal cenu Adam Gassmann pod vedením 
Michala Dordy z VŠB-TU v Ostravě.

Ocenění je udělováno také nejlepšímu pe-
dagogovi za přínos oboru, výchovu mladé 
generace a nové učební metody. Letos tuto 
cenu získal prof. MUDr. Stanislav Štípek, 
DrSc., z 1. lékařské fakulty UK v Praze. Za 
svou padesátiletou pedagogickou praxi zís-
kal profesor Štípek pověst oblíbeného uči-
tele, jeho jméno je navíc nerozlučně spjato  
s počátky e-learningu ve výuce medicíny.

enzymem proti yperitu

Dalším z oceněných byl Zdeněk Prokop 
s týmem vědců z Loschmitových labora-
toří Masarykovy univerzity a Vojenského 

výzkumného ústavu. Úspěch jim přinesl 
objev enzymu, který spolehlivě a bezpečně 
neutralizuje yperické látky. Přestože byla 
chemická zbraň yperit poprvé použita před 
téměř sto lety, nebezpečí jejího zneužití je 
aktuální i dnes. Tato látka je o to nebezpeč-
nější, že k její výrobě není potřeba žádného 
zvláštního vybavení nebo hlubokých che-
mických znalostí. A co víc, dosud proti ní 
neexistovala žádná účinná protilátka. Te-
dy až donedávna. V minulosti byly známy 
pouze chemické postupy dekontaminace  
a neutralizace yperitu, které jsou však ag-
resivní k ošetřovaným materiálům a nedají 
se použít pro ochranu obyvatel. Enzyma-
tická neutralizace představená docentem 
Prokopem je šetrnou metodou, která k neu-
tralizaci využívá biologický enzymatický 
katalyzátor od roku 2014 registrovaný pod 
značkou „Yperzyme“.  

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu:  
Nové přístupy a metody nelineárního odhadu stavu  
a optimálního rozhodování v podmínkách neurčitosti
Kolektiv autorů: prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc.;  
Ing. Ivo Straka; Ing. Ivo Punčochář, Ph.D.; 
Ing. Jindřich Duník, Ph.D.
Nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací: 
Moderní biotechnologie využívající enzymatickou aktivitu 
dehalogenas
Kolektiv autorů: doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.;  
Ing. František Opluštil; Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D.;  
Mgr. Veronika Štěpánková, Ph.D.; Nagata Yuji, Ph.D.
Nejlepší pedagogický pracovník: MUDr. Stanislav  
Štípek, DrSc., z 1. lékařské fakulty UK v Praze
Nejlepší diplomová práce: Měření rychlých proudových 
změn částicového svazku urychlovače LHC
Autor: Ing. Jan Král, vedoucí práce:  
Ing. Michal Kubíček, Ph.D., Ing. David Bělohrad, Ph.D.

Nejlepší disertační práce: Quantum dynamics of small 
molecules
Autor: Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.,  
vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Soldán, Dr.
Nejlepší diplomová či disertační práce ve spolupráci 
se společností Siemens: Analýza nového softwarového 
produktu pro návrh signálních plánů
Autor: Ing. Adam Gassmann,  
vedoucí práce: Ing. Michal Dorda, Ph.D.  
Nejlepší diplomová práce napsaná ženou:  
Řízení modelu kardiovaskulárního systému pomocí 
LabVIEW
Autor: Ing. Naděje Havlíčková, 
vedoucí práce: Ing. Jan Havlík, Ph.D.  
Nejlepší disertační práce napsaná ženou:  
Quantum dynamics of small molecules
Autorka: Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.,  
vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Soldán, Dr.

  Laureáti Ceny Wernera von Siemense 2014

Cenu za nejlepší disertační práci napsanou ženou z rukou generálního ředitele společnosti  

Siemens Česká republika eduarda Palíška (vlevo) převzala Lucie augustovičová.
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www.siemens.cz

Siemens patří mezi nejodpovědnější firmy v České 
republice – potvrdily to výsledky soutěže TOP 
odpovědná firma 2014. V jedenáctém ročníku 
soutěže Siemens získal titul Nositel ocenění TOP 
odpovědná firma a zvítězil v kategorii Firma 
vstřícná OZP.

Soutěž organizuje platforma Byznys pro společnost. 
Rozhodujícím kritériem pro výběr je kvalita strategie, 
inovativnost projektů a systematický přístup.
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