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v poslední době jsme konfrontováni s novými a často velmi nezvyklými slovy
a výrazy, které bychom ještě před pár lety v našich slovnících jen těžko hledali.
Důvod je zřejmý: začínají se kolem nás odehrávat zcela nové věci, vstupujeme do
nové reality, kterou je potřeba nějak pojmenovat. Jedním příkladem za všechny,
který si zde dovolím uvést, je výraz „prosumer“. Pochází, jak jinak, z angličtiny
a vznikl složením slov „consumer“ a „producer“ – spotřebitel a výrobce.
„Prosumer“ je tedy ten, který současně spotřebovává, ale i vyrábí.
Na takovou „dvojroli“ jsme dosud nebyli zvyklí. I člověk, který například pracoval
v elektrárně, byl doma z hlediska odběru elektřiny čistým spotřebitelem. Tento model se ale nyní radikálně mění. Čím dál více domácností bude vybaveno zařízeními
na výrobu elektrické energie (typicky solárními panely na střeše) a přebytky této
vlastní produkce bude vracet zpět do sítě. V budoucnu už ale ne do té centrální, ale
do malých tzv. mikrosítí. De facto ji tedy budou prodávat svým sousedům. Dobrým
příkladem je fotovoltaická elektrárnička, kterou budete mít na střeše chalupy v jižních Čechách. V létě, i když tam nebudete, může stále vyrábět elektřinu a zásobovat
jí sousedy ve vesnici. Vy zatím doma v Praze budete normálně odebírat proud z místní, pražské sítě. To je jednoznačný trend, kterému se mj. věnujeme v tomto jarním
vydání našeho časopisu.
Dalším trendem a současně výrazem, který již v našich slovnících zdomácněl, je
„tisk věcí“. Dosud se tisklo na papír anebo maximálně na povrch jinak vyrobených
předmětů. Dokázali byste si ještě před pár lety představit, že budeme běžně tisknout
např. části turbín? Význam slova „tisk“ je v tomto případě lehce posunut oproti původnímu, nicméně se vžil a používá se častěji než pojem aditivní výroba. 3D tisk obrovskou rychlostí proniká do všech oblastí průmyslu. V minulém čísle jsme se věnovali využití 3D tisku v dopravě, v tomto vydání jsme nahlédli do oblasti energetiky.
Milí čtenáři, přeji vám krásné, sluncem zalité jaro, které si po letošní dlouhé a studené zimě všichni přejeme, a aspoň s některými z vás se těším na setkání na veletrhu Hannover Messe, který je každoročně největší přehlídkou technologického pokroku. Nejinak tomu bude i letos a Siemens pochopitelně připravuje na tuto událost
velkou spoustu novinek, které jistě stojí za zhlédnutí. A pro ty, kdo se do Hannoveru
nedostanou, přineseme podrobné informace v příštích vydáních našeho časopisu.

případně jeho částí, výhradně s povolením
vydavatele.
Neoznačené texty a fotografie:
Siemens, archiv redakce
Titulní strana: foto Siemens

Eduard Palíšek
generální ředitel Siemens Česká republika

f o t o visi o n s

Rozzářená Země
Americká NASA pořídila fascinující snímky naší planety v noci. Pohled na zářící Evropu dokazuje statistiku, podle které celková evropská spotřeba elektrické energie na pouliční osvětlení činí 60 TWh ročně, což je 2,5 % celkové spotřeby energie v Evropě. Například náklady na veřejné
osvětlení představují v německých městech zhruba jednu třetinu jejich rozpočtu na energetiku.
Snímky pořídil z výšky 824 km satelit Suomi NPP (National Polar-orbiting Partnership) radiometrem VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite). VIIRS snímá povrch Země ve 22 různých pásmech vlnových délek v oblasti viditelného a infračerveného světla při nadirových rozlišeních 375 m a 750 m a šíři záběrů 3 000 km.
Foto zdroj: NASA Earth Observatory/NOAA NGDC
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Aditivní technologie vzlétají nad mraky

3D tisk

Společnost Siemens začala používat
tuto technologii i pro letecký průmysl

Společnost Siemens již začala úspěšně používat technologii 3D tisku v mnoha průmyslových oblastech – od výroby hlavic hořáků pro
spalovací turbíny přes opěradla sedadel řidičů
tramvají až po terminálové boxy pro Německé
státní dráhy. Nyní přichází na řadu letecká doprava. Spolu s partnerskou firmou Strata, vý-

robcem komponent pro letadla, a v rámci dlouhodobého partnerství se Spojenými arabskými
emiráty Siemens vytiskl první součástky pro
osobní letadla společnosti Etihad.
V letadlech, která přepravují lidi, musí veškeré vnitřní vybavení do sebe perfektně zapadat. Etihad Airways například řešily nepříjemnosti se špatně padnoucími kryty monitorů.
Všechny se musely před montáží do letadel
upravovat, což znamenalo spoustu práce a času navíc. Siemens proto vybavil výrobce těchto komponent, společnost Strata, technologií
3D tisku, s jejíž pomocí lze vyrábět kryty pro
tuto leteckou společnost zcela na míru.
Společná výroby krytů pro monitory je
pouze začátkem plánované dlouhodobé spolupráce společností Siemens a Strata. V další
fázi by měly obě společnosti začít společně
pracovat na tisku vnějších kovových součástek. Vytištěné kryty monitorů a vnější kovové součástky letadel byly oficiálně prezentovány v březnu t. r. na Světovém výrobním
a průmyslovém fóru pro Blízký východ.

Vlakem až do oblak
Cloudy začínají pomalu pronikat do většiny oborů. Výjimkou nejsou ani železnice.
Ve Švýcarsku, na železniční trati, která vede
z Zermattu na vrchol Gornegratu, jenž se tyčí
do výšky 3 089 m n. m., funguje od loňského
roku první cloudový řídicí systém vlakové dopravy. Do oblak tak nevystoupaly jen vlaky
a jejich pasažéři, ale díky řídicímu systému,
IT infrastruktuře a aplikačnímu softwaru od
společnosti Siemens i celý drážní systém.
Řídicí a informační systém Iltis je nasazen i na

vysokohorské železnici Gornegrat Bahn, která spojuje Zermatt s vrcholkem Gornegratu.
Tato druhá nejvýše položená železnice v Evropě byla vybudována již v roce 1898 a vlaky
na ní během 33 min trvající jízdy překonávají
převýšení téměř 1 500 m. Úplnou novinkou
na této trati je nedávná virtuální implementace řídicího systému do cloudového prostředí. Je to vůbec poprvé na světě, kdy železnice
začala využívat této služby, kterou společnost
Siemens nabízí.

Nový cloudový systém je známý pod názvem „Iltis jako služba“. Říká se mu tak proto, že se z řídicího systému, který si dosud
zákazník musel koupit a instalovat, stala
služba, kterou mu poskytuje výrobce v rám-

1 500 m
převýšení překonávají vlaky
na druhé nejvýše položené
železnici v Evropě

ci licenční smlouvy. Provozovatel železniční tratě, v tomto případě Gornegrat Bahn,
tak nemusel na počátku vůbec investovat
ani do hardwaru, ani do softwaru. Veškeré funkce dopravního řídicího systému dostal ve formě licencí pro tuto službu a s nimi samozřejmě i záruku pravidelné údržby
a nezbytných oprav, které rovněž zajišťuje
společnost Siemens prostřednictvím svých
vlastních zaměstnanců.
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2012
V tomto roce Hurikán Sandy
poničil distribuční sítě
v New Yorku. Části města
tak byly několik dní
bez elektrického proudu

Elektřina uložená
v pohybu
Využívání setrvačníků k přeměně elektrické energie na mechanickou a její následné
uložení v otáčkách rotoru je dlouhou dobu
známá technologie, stále však jde o velmi
komplikovaná zařízení s vysokými nároky
na údržbu. Dostupnější i pro méně specializované aplikace by však mohla setrvačníkové akumulátory učinit inovace konstruktérů společnosti Siemens. Ti pro roztáčení
rotoru setrvačníku a následnou generaci
elektrické energie využili konvenční elektromotor ze sériové produkce, který s rotorem umístěným ve vakuu spojili pomocí speciálního spojkového disku. Zařízení
díky tomu nepotřebuje tak velké množství
speciálních součástek a zároveň umožňuje
snazší servis.

Brooklyn se výpadku elektřiny
nebojí, pomůže mu fotovoltaika
Výpadky elektřiny v důsledku nejrůznějších technických závad a přírodních katastrof jsou noční můrou všech aglomerací,
které jsou na elektřině zcela závislé. Řešením jsou distribuované energetické systémy
s nezávislými zdroji, kde porucha jednoho
neovlivní fungování druhého. Pilotní projekt, který testuje fungování takových mikrosítí, byl nedávno spuštěn v Brooklynu.
V poslední době si stále více lidí instaluje na střechy vlastních domů fotovoltaické
elektrárny. Elektřina, kterou si takto vyrobí,
většinou plně pokrývá jejich vlastní spotřebu, za slunečných dnů se však dostává dokonce do přebytku. Tuto elektřinu „navíc“
pak lidé mohou buďto vracet zpět do cent-

ralizované distribuční sítě, anebo ji jednoduše prodat sousedovi.
Zatímco spotřebitelé, kteří nakupují elektřinu z obnovitelných zdrojů, pomáhají financovat výrobu elektřiny z větrných parků,
solárních či vodních elektráren nebo biomasy, která pochází i z velmi odlehlých lokalit,
v Brooklynu dostávají tyto peníze přímo místní lidé a ne žádní anonymní výrobci. Nicméně, peníze nejsou v tomto případě pro většinu účastníků tou hlavní motivací. Po zkušenostech s devastujícím hurikánem Sandy
v roce 2012 počítá projekt s instalací
bateriov ých jednotek, které by v případě
další podobné katastrofy zajistily aspoň nejnutnější osvětlení města.

Menší pohony pro elektromobily
Krátký dojezd je stále hlavním nedostatkem elektromobilů. Vývoj kvalitnějších
akumulátorů je proto předmětem intenzivního výzkumu, pro zlepšení dojezdu jsou
ovšem neméně důležité i další faktory, jako je aerodynamika vozu a zejména jeho
hmotnost. Aby hmotnost elektromobilů
snížili, vytvořili konstruktéři společnosti Siemens inovativní pohonnou jednotku, jež v jednom těle integruje jak samotný elektromotor, tak invertor. Ten je nutný
pro převod stejnosměrného napětí proudícího z baterií na napětí střídavé, s nímž
pracuje motor. Jelikož jsou však polovodičové prvky invertoru teplotně závislé, mu-

seli vývojáři vyvinout propracovaný systém vodního chlazení, který zajišťuje bezproblémový chod celé jednotky.
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Historický vývoj zdrojů
výroby elektřiny
T e x t:  a n d r e a c e j n ar o vá

Éra fosilních paliv

1866

Objev dynamo-.
elektrického principu
Werner von Siemens učinil
objev, který umožnil stavbu
velkých stejnosměrných
generátorů bez použití
permanentních magnetů.

1879

Vynález žárovky
T. A. Edison představil
světu svůj nový objev –
wolframovou žárovku.
Rozsvítily se nejen výrobní
haly, ale i celá města.

1884

První elektrárna .
na světě
Byla vodní a nechala ji
postavit roku 1881 v Anglii
v Godalmingu na řece Way
firma Pullman, zabývající se
výrobou kůže.

Éra obnovitelných zdrojů

1997

Kjótský protokol
Jedná se o první významnou
mezinárodní smlouvu, která
byla připojena k Rámcové
úmluvě OSN o klimatických
změnách. Průmyslové země
se v ní zavázaly snížit emise
skleníkových plynů o 5,2 %.
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1999

První elektrárna .
na biomasu
První elektrárnou s reálným
provozem byla u nás Elektrárna
Hodonín, kde se spolu .
s jihomoravským lignitem
začaly spalovat otruby.

2011

První česká
elektrárna na bioplyn
V Číčově pod Brdy vyrostla
první bioplynová elektrárna
ČEZ v Česku. Kogenerační
jednotka o výkonu 526 kW  
pokryje roční spotřebu více .
než 1 000 domácností.

E

lektřinu umíme vyrábět již 150 let.

ná energetika) nebo na ně „náhodou“

čím jiným zaplatit. Dlouhá desetiletí

Za tu dobu jsme dokázali vymyslet

někdo přišel a měl tu odvahu, aby je

jsme jí „platili“ devastací a nešetrným

nespočet zdrojů, které lze k tomuto

představil světu (např. využití energie

drancováním. Naštěstí jsme si to snad

účelu využít. Některé známe již velmi

přílivových vln). Všechny mají svá pro

uvědomili ještě včas a energetika bu-

dlouho, jen jsme s nimi neuměli tak

i proti a všechny představují jistý kom-

doucnosti bude mnohem více šetrná

dobře pracovat, jiné vyplynuly z pře-

promis. Pokaždé totiž, když si z příro-

k životnímu prostředí a celkově výraz-

vratných objevů ve fyzice (např. jader-

dy něco bereme, musíme jí za to ně-

ně efektivnější.

1889

První komerční
elektrárna
První vlastní elektrárnu si
postavilo město Praha-Žižkov.
Byla to zároveň první samostatná
elektrárna vyrábějící elektřinu
určenou přímo k prodeji.

2012

Boom břidlicového plynu

Zemní plyn nahromaděný
v břidlicových formacích je
považován za jeden z nej
perspektivnějších zdrojů. .
V roce 2020 by mohl uspokojit .
až polovinu veškeré poptávky .
v Severní Americe.

1898

První elektrárna .
na střídavý proud
Ústřední elektrická stanice
královského hlavního města
Prahy v Praze Holešovicích začíná
jako první na našem území
vyrábět střídavý proud.

2015

OZE se prosazují .
i v České republice
Podíl obnovitelných zdrojů
energie na konečné spotřebě činil
v roce 2015 podle mezinárodní
metodiky výpočtu 15,1 %. .
Na spotřebě elektřiny se .
OZE podílely 14 %.

1954

První jaderná elektrárna
Za úplně první jadernou
elektrárnu bývá označována
elektrárna v městě Obninsk .
v dřívějším Sovětském svazu.
K rozvodné síti byla oficiálně
připojena 27. června 1954.

2030

Energetický mix
budoucnosti
Podíl obnovitelných zdrojů
by měl v r. 2030 v EU
dosáhnout 45 %. O téměř
30 % by se měla zvýšit .
i energetická efektivita.

9

Rozhovor

Tomáš Hüner
se narodil v roce 1959 v Ostravě. Svou profesní kariéru začal na elektrárně Dětmarovice, poté působil v distribuční firmě SME, a. s.,.
jako předseda představenstva a GŘ, následně coby country manager ČEZ v Bulharsku či náměstek ministra průmyslu .
a obchodu zodpovědný za oblast energetiky. Ve společnosti Siemens zastává funkci ředitele divize Energy Management.
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Chytré sítě jsou
výsledkem evoluce,
ne revoluce

T e x t:  J o s e f  Ja n k ů

Nejúspornější a nejšetrnější k životnímu prostředí .
je kilowatthodina nevyrobená, říká Tomáš Hüner, šéf
divize Energy Management. Digitální technologie i další
novinky podle něj přinášejí celou řadu možností, jak
úspory uskutečňovat.

Vy jste si v energetice vyzkoušel vše mož
né, od práce na elektrárně přes státní
správu po různé manažerské funkce. Ale
stejně asi i vám musí připadat současný
vývoj nečekaný?
Především rozvoj obnovitelných zdrojů s sebou přináší úplně nové perspektivy. My jsme tu v ČR zažili fotovoltaický
boom, který vznikl v situaci, kdy byly poskytovány extrémně výhodné dotace na
relativně jednoduchou technologii, kterou můžete snadno stavět. Projevilo se
to raketovým růstem, který obnovitelným zdrojům jako celku podle mého názoru spíše uškodil, když vyčerpal peníze,
které mohly jít na zdroje, které v našich
geografických podmínkách dávají snad
větší smysl, třeba bioplynové stanice či
energetické zdroje spalující biomasu.
I těch ovšem přibývalo...
Ano, ale úplně jiným tempem. Jedním
důvodem je dostupnost paliva, samo-

zřejmě, ale i ten, že fotovoltaiku lze jednoduše postavit a jednoduše provozovat. Z hlediska klasické energetiky více
žádoucí zařízení jako bioplynové stanice či zdroje na biomasu už jsou podstatně složitější. Mají svůj palivový cyklus,
musíte se starat o kotel a turbínu. To už
není práce pro někoho, kdo má pouze
kapitál a chce ho investovat, jako to bylo
v případě fotovoltaiky. Množství investorů, kteří by něco takového mohli provozovat, je podstatně menší než v případě
fotovoltaiky. Tím chci jen ilustrovat, že
rozvoj energetiky je limitovaný celou řadou faktorů, a na to bychom neměli ani
do budoucna zapomínat.
Když jsme u budoucnosti:
jak bude vypadat? Co se dnes dá říci?
V České republice máme státní energetickou koncepci, která se sice rodila velmi dlouho a složitě, ale je podle mého
názoru dobře postavená. Koncepce v kaž-

dém případě říká, že v dohledné době by
měly základ výroby, tedy takzvaný baseload, zajišťovat velké zdroje jaderné a do
jisté míry také uhelné. Špičky ve výrobě
pak bude i nadále pokrývat z velké část
uhlí, ale do jejich podílu se postupně ve
stále větší míře budou zakusovat obnovitelné zdroje.
Jaké přesně?
V našich podmínkách to bude poměrně
náročné, protože máme takové přírodní podmínky, jaké máme. Hrubým odhadem si můžeme s dnešními technologiemi vyrábět z obnovitelných zdrojů vyrábět řekněme 25 % elektrické energie.
Například vodní elektrárny u nás mohou
vznikat reálně už pouze malé, včetně
takzvaných mikroturbín. Jsou jistě zajímavé a mají svůj potenciál, ale věcně
vzato z nich nemůžete získat výkony
v řádech tisíců megawattů. Biomasa
a bioplyn mají své velké výhody z hledis11
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ka energetického, ale už jsme se bavili
o tom, že počet investorů je v takových
případech omezený, a reálně omezené je
i množství dostupného paliva. U nás také
zdaleka nefouká tak jako třeba v severním
Německu, a tak zbývá fotovoltaika. Vhodné
jsou malé instalace na střechách domů či výrobních hal.
V případě České republiky platí, že největší část spotřeby bude muset být pokryta z jiných zdrojů, než jsou bohužel ty obnovitelné.
I tak bude zavádění nových zdrojů asi vyžadovat i nějakou změnu na straně sítě. Pomůže v tomto ohledu technika?
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Objevuje se celá řada nových a zajímavých
technologií, umožňujících zvyšování úspor.
Stále platí, že ta nejúspornější a nejšetrnější megawatthodina je ta nevyrobená. Jinými
slovy úspory. Možností, jak jich dosáhnout,
je celá řada a mají společné to, že vedou ke
zvyšování efektivity výroby, přenosu i spotřeby.
Můžeme být konkrétnější?
Jednou z technologií, která podporuje
efektivní fungování energetické sítě
a umožňuje úspory, je chytrá síť. Ta nabízí
celou řadu řešení: jednou možností je na-

příklad osazení sítě digitálními čidly, která
dokážou mnohem přesněji určit, co se v síti
děje. Především to, že je soustava přetížená, a zde ale například také to, že tam někdo krade a tak dále. Když s daty z těchto
přístrojů umíte pracovat, umíte je analyzovat, dá se z nich zjistit celá řada užitečných
věcí. Síť se tak dá lépe řídit technicky, například překonfigurovat podle momentální
situace, ale také řídit obchodně.
Tím myslíte…?
Chytrá síť dává obchodníkům nové
možnosti, jak tvořit tarify pro zákazníky

Pokud je řeč o klasické energetice,
nelze nezmínit Elektrárnu
Prunéřov II, jejíž kompletní obnova
byla pro Siemens největším
projektem posledních let.
Elektrárna má díky obnově vyšší
účinnost, výkon obnovených bloků
se navýšil z původních 3x 200 MW
na 3x 250 MW. Společnost Siemens
v rámci projektu zajišťovala formou
zakázky na klíč projekt, dodávku,
instalaci a oživení kompletní
elektročásti, tedy vyvedení výkonu
a vlastní spotřeby elektrárny,
řídicího systému elektrárny
a polní instrumentace.
Komplexní obnova byla zahájena
v září 2012, přičemž přípravné
a projekční práce probíhaly
v Prunéřově od roku 2010.

a přistupovat k tomu kreativně. Například se může ve stále větší míře využívat
možnost, kdy zákazník poskytne přístup
ke svému zařízení výměnou za snížení tarifu. V tu chvíli se stává síť pružnější, já si
s ní mohu více „hrát“ a její chod optimalizovat, šetřit technologii a zákazníkům
peníze.
Přijde mi, že toto musí být dost
obtížné...
Jde o procesy už do značné míry automatizované. Vše se děje tak rychle, že
nejde o práci pro člověka ani pro vyško-

leného dispečera. Ten samozřejmě bude
mít i nadále svou úlohu, ale bude jiná
než přímé řízení všech detailů v síti –
o to by se měla postarat sama. Lidé se stále častěji ocitají v situaci, kdy nedokážou
v reálném čase vhodně reagovat a vědět,
co vlastně daný prvek přesně dělá.
Jsou chytré sítě evolucí, nebo úplnou
revolucí?
Evolucí; technologický základ sítě zůstává stále stejný. Ale přichází s celou řadou nových prvků, které už dnes předbíhají v mnoha ohledech lidské schopnosti.

A tento trend bude pokračovat, protože
lidské schopnosti jsou v tomto ohledu
příliš omezené – nová technika je posune
ale mnohem dále. Abych byl konkrétní:
digitální čidla mohou například mnohem
rychleji zjistit, že na zařízení je problém
a jaký, a zařízení velmi rychle vyřadit
z provozu. To samozřejmě výrazně snižuje riziko dalších potíží. Energetika tedy sice už není nový obor a má za sebou
celou bohatou a velmi úspěšnou historii,
kterou se nevyplácí přehlížet, ale stále je
co zlepšovat na základě moderních technologií a poznatků vědy. 
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Ze spotřebitelů .
se stanou „prosumeři“
T e x t:   J o s e f  Ja n k ů

Největším trendem současné energetiky je decentralizace, .
říká šéf divize obchodu ČEZ Pavel Cyrani. Tradiční energetika
se tomu podle něj bude muset přizpůsobit.

Jak velkým problémem je propad silových
cen elektřiny posledních let z pohledu vý
robců, jako je ČEZ?
Energetika teď prochází největší revolucí za několik desítek let a do budoucna bude
sílit trend, kdy dosavadní centrální zdroje na
klasickém trhu soupeří s novým paralelním
trhem decentrálních a obnovitelných zdrojů.
Obchodní politika ČEZ je ale nastavena konzervativně, což se v posledních letech při klesajících cenách silové elektřiny ukázalo jako
správný tah. ČEZ vyrobenou elektřinu prodává na několik let dopředu, a zajišťuje se tak
proti cenovým výkyvům. I při poměrně nízkých cenách elektřiny je ČEZ na rozdíl od některých konkurentů stále v zisku, což v současné době není v energetice úplně obvyklé.
Na změny jste ovšem nepochybně reago
vali. Jak?
ČEZ se vnitřně rozčlenil na dva paralelní týmy Provoz a Rozvoj. Tým Provoz se stará o klasické zdroje, jako jsou jaderné, uhelné a paroplynové elektrárny, a tým Rozvoj se věnuje
mimo jiné právě hledání příležitostí v decentrální energetice. Pokud se chce ČEZ do budoucna udržet v první desítce evropských energetik,
musí obrátit svou pozornost i sem. Tým Rozvoj
tak například loni realizoval investice do větrných parků v Německu o kapacitě 100 MW,
začal nabízet malé energetické zdroje pro domácnosti – tedy střešní solární elektrárny, tepelná čerpadla, plynové kotle a jejich revize –
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a založil speciální dceru ČEZ ESCO pro energetické potřeby firem, obcí a institucí. Výsledky
ukazují, že jsme vsadili na správnou kartu. Například tržby ČEZ ESCO za prodej nekomoditních produktů a služeb, jako jsou kogenerační
jednotky, renovace tepelného hospodářství,
instalace fotovoltaických elektráren či projekty komplexních energetických úspor, loni přesáhly tři miliardy korun, což znamenalo meziroční nárůst o 60 %.
Jaké jsou z pohledu vaší firmy a podle vaše
ho názoru ty nejdůležitější technologické
trendy v dnešní energetice?
Tím největším trendem je nástup obnovitelných zdrojů a decentrální energetiky. To se týká jak velkých větrných a solárních parků, kde
probíhají aukce na stovky megawattů kapacity, tak i samovýroby v domácnostech. Z dosavadních malých spotřebitelů se budou do budoucna čím dál víc stávat takzvaní prosumeři,
kteří budou nejen spotřebovávat elektřinu dodanou ze sítě, ale také ji do ní prostřednictvím
vlastních malých zdrojů dodávat.
V čem vidí ČEZ největší příležitost a co vní
má naopak jako největší riziko?
Tento trend znamená samozřejmě příležitost,
ale zároveň i výzvu pro tradiční energetiku,
která se musí přizpůsobit. Důležitý bude například rozvoj chytrých sítí umožňujících regulaci
výroby a spotřeby v reálném čase prostřednictvím obousměrné komunikace mezi výrobní-

mi zdroji a spotřebiteli. ČEZ například testuje
chytré sítě a chytrá řešení v rámci smart regionu Vrchlabí. Určující pro další vývoj energetiky
také bude, jak rychle se podaří vyvinout cenově dostupná velkokapacitní bateriová pole, do
kterých bude možné ukládat elektřinu z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární či větrné
elektrárny. K velkému pokroku každopádně došlo u menších bateriových systémů pro domácnosti s vlastní výrobnou. ČEZ tak nyní nabízí zákazníkům z řad domácností i firem jak instalaci
fotovoltaických elektráren na střechy domů či
firemních objektů, tak bateriové systémy. Elektřinu vyrobenou fotovoltaikou přes den si tak
může například rodina uložit do baterek a večer, když jsou všichni doma, ji spotřebuje.
Ještě jedna otázka k OZE: vnímáte potenciál
jejich rozvoje v ČR jako významný, nebo
v českých podmínkách i ve střednědobém
výhledu jen jako velmi omezený?
Indikativní cíl vůči EU, tj. dosažení 13,5%
podílu výroby z obnovitelných zdrojů na celkové hrubé spotřebě energie v roce 2013,
Česko s rezervou splnilo. Další cíle v OZE pro
období 2021–2030 vyplynou ze zimního energetického balíčku Evropské komise. Ideálním
postupem pro českou energetiku je nárůst
kapacit v OZE realizovat postupně menšími
instalacemi v místě spotřeby, kde vidíme velký potenciál. Jde například o firemní fotovoltaiky umožňující vykrývat spotřebu během
špiček, čímž se omezí riziko překročení rezer-

d igi t a l izac e

Energetika teď
prochází největší
revolucí za několik
desítek let.
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vované kapacity a vysokých pokut. Stejně
tak roste zájem o zmíněné střešní fotovoltaické elektrárny pro domy, kterých jsme za
minulý rok připojili 150. Podobně vidíme velký potenciál v instalaci kogeneračních jednotek pro výrobu tepla a elektřiny v podnicích –
v tomto případě se sice nejedná přímo o OZE,
ale jde o zástupce zmíněného paralelního
trendu decentrální energetiky.
Jak vidíte vývoj ve výhledech do doby ko
lem roku 2050? A jak se vám daří to vše
plánovat, když přístup státu k energetice
není jasně formulovaný?
Stejně jako v případě každého podobného obsáhlého strategického dokumentu je

Pavel Cyrani
vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor mezinárodní obchod, a titul MBA v oboru finance získal v USA na Kellogg School of Management. Před nástupem do ČEZ, a. s., .
působil sedm let v management consultingu ve společnosti McKinsey
& Company, kde se specializoval
na sektor energetiky. Pavel Cyrani,
MBA, působí ve Skupině ČEZ od roku
2005 a kromě útvaru asset management řídil téměř čtyři roky útvar controlling v divizi finance.
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i u české energetické koncepce samozřejmě
výzvou to, aby dostatečně reflektovala nejnovější skutečnosti. To nyní platí pro energetiku dvojnásob, protože v ní teď dochází
ke změnám prakticky neustále, a to jak na
evropské úrovni, tak na úrovni významných
evropských národních hráčů. Globálně se například rychle snižují ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů, roste význam elektromobility,
každý rok dochází k pokroku v oblasti ukládání energie. Evropská unie zároveň diskutuje takzvaný zimní energetický balíček, který
bude určovat podobu evropské energetiky
na mnoho let dopředu – důležitá je například

revize směrnice o energetické účinnosti nebo
o obnovitelných zdrojích. Evropa se nyní baví
o energetických cílech do roku 2030 a výsledky této debaty samozřejmě ovlivní i následnou politiku do roku 2050.
A je něco jasné?
Jedno ano: energetika v té době bude zelenější s výrazným podílem obnovitelných
a obecně bezemisních zdrojů, bude i výrazně decentralizovaná s významnějším propojením výroby a spotřeby elektřiny přímo
u spotřebitelů. ČEZ chce být v každém případě u toho. 

www.siemens.cz/chytramesta

Energetika teď
prochází největší
revolucí za několik
desítek let

Chytrá města online
Koncept chytrých měst je často vykládán a vnímán z různých úhlů pohledu, liší se potřeby,
problémy i očekávání. Ale v zásadě platí jedno – lidé s pomocí nejnovějších technologií mohou přetvořit stávající města na prostor, v němž se jim bude lépe žít a pracovat. Chytré město
má optimalizovanou infrastrukturu a maximalizuje svou efektivitu i služby, které poskytuje
občanům. Využívá digitální propojení mezi jednotlivými systémy, získaná data umožňují
reagovat a zlepšovat  městské služby v reálném čase.

Naše
v do

Desigo C
Společnost Siemens spustila webové stránky www.siemens.cz/chytramesta, na kterých po celý
představuje projekty, technologie a řešení, které zefektivňují provoz měst a obcí, rozvíjejí jejich udržitelnost a pomáhají jim stát se lepším místem pro život.
              Nejaktuálnější informace o chytrých městech sledujte na Twitteru @chytramesta.
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Výroba elektřiny se ocitá
v rozbouřených vodách
T e x t: M ar e k V o n d ra

Při výrobě elektřiny se čas počítal v desetiletích. V těchto jednotkách se celkově
plánovaly a pak připravovaly a opravdu stavěly velké výrobní zdroje, v takových
jednotkách se také počítalo s jejich využíváním a pak uvažovalo o jejich rekonstrukci, .
a na takovou dobu se plánovala i jejich náhrada, když dosluhovaly. V týchž jednotkách .
je potřeba počítat i nyní, ale okolní svět to přestává umožňovat. A tak přestává být .
jasné, kam zamíří elektroenergetika už v nejbližších letech.

J

estli něco rozděluje odborníky na energetiku do dvou zcela protichůdných táborů, je to vztah ke změně klimatu. To
není problém čistě teoretický, má dopad na
současnost i budoucnost oboru.
Jeden tábor přijímá argumenty klimatologů, že vlivem spalování fosilních paliv přibývá v atmosféře oxidu uhličitého, který pod
sebou zadržuje teplo, jež už mění klimatický
systém planety. Energetičtí experti z tohoto
tábora považují změnu klimatu za velké ohrožení světa, a proto jsou, ve snaze zabránit jí,
ochotni zasahovat do energetiky politickými
rozhodnutími a ještě dále v ní narušovat beztak erodované tržní vztahy.
Energetičtí odborníci z druhého tábora nepovažují klimatické změny za nebezpečí, případně nesouhlasí s tím, že by je mohli způsobovat lidé. Proto se jim ježí vlasy na hlavě
z politických zásahů do energetiky a umělého omezování či rovnou zakazování fosilních
paliv. Do stejného tábora patří i experti, kteří
sice nebezpečí lidmi způsobené změny klimatu uznávají, ale současná opatření nepovažují
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za efektivní a rozumná, protože nízkouhlíkové technologie jsou drahé a ještě jsou – v případě slunečních a větrných zdrojů – nebezpečné pro stabilitu sítě.

„Klimatici“ u vesla
Momentálně ve světě i v Evropě vede první
tábor. Výsledkem je například Pařížská dohoda z vrcholné konference OSN o záchraně
klimatu z prosince 2015, která fakticky počítá
s tím, že svět prostě skoncuje s používáním

20
Orgány Evropské unie vytyčily nejbližší energetickou strategii se zalíbením
v čísle 20: cílem je snížit emise o 20 %,
zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na
spotřebě o 20 % a zlepšit energetickou
účinnost o 20 % – a to do roku 2020.

uhlí a ropy. Dohoda vstoupila v platnost loni v listopadu, protože ji už ratifikovalo více
než požadovaných 55 zemí reprezentujících
producenty alespoň 55 % globálních emisí skleníkových plynů. (Nyní už ji ratifikovalo
půldruhé stovky zemí světa.) Aby mohla být
Pařížská dohoda naplněna, musejí jednotlivé státy omezovat emise skleníkových plynů,
neboli také výrobu elektřiny z fosilních paliv.
Do české energetiky to může přinést těžko
řešitelné tlaky.
Není však úplně jisté, zda se bude obdobný
tlak skutečně projevovat v globálním měřítku. Svět dnes poněkud zmateně sleduje ne
zcela jasná slova nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se už vyjádřil
skepticky o lidském vlivu na globální změnu
klimatu a třeba v předvolební kampani slíbil
horníkům, že spalování uhlí v elektrárnách
bude pokračovat. Naopak americký prezident hovoří o zrušení podpory obnovitelným
zdrojům z federálního rozpočtu. Nyní naznačuje, že závazky z Pařížské dohody nebudou
Spojené státy plnit do důsledků. Je jasné, že

to, co se bude v USA opravdu v energetice
dít, ovlivní i energetiku ve světě. Jenom zatím není zřejmé, co to doopravdy bude, což
samozřejmě neprospívá plánování výhledů
energetického sektoru.

Německý obrat
Orgány Evropské unie vytyčily nejbližší energetickou strategii se zalíbením v čísle 20: cílem
je snížit emise o 20 %, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě o 20 % a zlepšit energetickou účinnost o 20 % – a to do roku 2020.
Energetická strategie do roku 2030 má za
úkol snížit emise o 40 % a podíl obnovitelných
zdrojů zvýšit na 27 %.
Jak to asi může jít, včetně vznikajících rizik,
ukazuje Německo. Vývoj v jeho energetice má
zcela zřejmé dopady i na elektrárenství v České republice. Německá energetická legislativa
vytyčená v roce 2010 se nazývá Energiewende čili „energetický obrat“ a zahrnuje odchod
od fosilní energetiky, avšak současně také od
energetiky jaderné, jejíž užívání má skončit už
v roce 2022. Tím se má těžiště výroby elektřiny přesunout na obnovitelné zdroje. Rychlost,
s jakou to Německo chce udělat, se už ukazuje
jako těžko zvládnutelná.
V číslech to vypadá pěkně. Německou spotřebu zajišťuje výroba 60 až 80 GW elektřiny. Současný instalovaný, tedy maximální možný výkon
ve větrných zdrojích činí 49 GW a v solárních
zdrojích 41 GW. Jenže v praxi to nestačí, jak se
ukázalo loni. Například dosavadní hrubá čísla ukazují, že mezi roky 2015 a 2016 Německo zvýšilo
instalovaný výkon větrných elektráren o 10 %.
Ale z větru v té době získalo jen o necelé procento víc elektřiny. V téže době instalovaný výkon
slunečních panelů vzrostl o 2,5 %. Ale množství
elektřiny získané ze slunce dokonce o procento pokleslo. Jak to? Vítr málo foukal a slunce
méně svítilo.
A protože německé jaderné elektrárny se
podle energetické koncepce postupně odstavují, osm ze sedmnácti německých reaktorů
přestalo od roku 2011 pracovat. Musely tedy
zaskakovat elektrárny na uhlí a zemní plyn.
O podstatném snižování emisí skleníkových
plynů tedy netřeba mluvit, ve skutečnosti lehce, o 0,9 %, vzrostly.
Obdobně letos v lednu, kdy málo foukalo,
vyrobily obnovitelné zdroje v Německu pouze
28,6 % elektřiny (a z toho ještě dodaly velkou
část zdroje na biomasu). Fosilní zdroje, u kterých dominovalo uhlí, vyrobily 60,2 %.

Problém s investicemi
Německo je pro Českou republiku poučné
tím, že má obdobné podmínky pro využití

- 40 %
Cena silové elektřiny v posledních
letech klesla o více než 40 % a dostala se do pásma, které neumožňuje
uskutečnit většinu dlouhodobých investic v klasické energetice a ovlivňuje jejich budoucí směrování.

obnovitelných zdrojů, s výjimkou větrného severního pobřeží; stále mu však chybějí linie velmi vysokého napětí, které by
transportovaly elektřinu z větrných farem
na severu do průmyslového Bavorska. Větrné
a fotovoltaické zdroje přidávají do německé
situace nejistotu, protože když se povede
a souběžně svítí slunce a fouká vítr, nastane přebytek výroby a obnovitelné zdroje je
nutné vypínat. Souběžně je však zapotřebí
výkon větrných zdrojů zálohovat a pokrývat
jejich fluktuace, které nejsou příliš předvídatelné. Tepelné elektrárny tedy stejně musejí pracovat, i když při nízkém výkonu, a musí
být připraveny na rychlý rozjezd v případě
potřeby.
Pro Českou republiku z toho plyne ponaučení, že i při instalovaném výkonu obnovitelných větrných a solárních zdrojů, který
odpovídá celkové spotřebě elektřiny, stejně
spočívá hlavní zátěž na zdrojích konvenčních.
Zastánci zelené elektřiny doufají, že se toto podaří překonat technologickým pokrokem, který jednak umožní elektřinu skladovat lépe než jenom v přečerpávacích elektrárnách, ale také ji efektivně přenášet
z míst, kde je jí právě přebytek. Protože
však meteorologické podmínky bývají v Německu a v Česku podobné, je to většinou
tak, že pokud nefouká vítr a nesvítí dostatečně slunce v Německu, je to u nás obdobné, takže si těžko touto energií vypomůžeme. Naopak, když hodně svítí i fouká v
Německu, bývá to obdobné i u nás, takže si
obě energetiky spíše konkurují, než že by
spolupracovaly.
Zatím Německo pokračuje v dalším deformování energetického trhu a exportuje své
nízké ceny silové elektřiny postavené na
povinných přímých dotacích rozvoje obnovitelných zdrojů uživateli elektřiny. Cena
silové elektřiny však v posledních letech
klesla o více než 40 % a dostala se do pásma, které neumožňuje uskutečnit většinu
dlouhodobých investic v klasické energe-

tice a ovlivňuje jejich budoucí směrování.
Doménou investic v energetice se staly zejména projekty dotované spotřebiteli nebo
takové, jejichž rentabilitu musí garantovat
vlády či sama Evropská unie. Tím jsou samozřejmě ovlivňovány nebo dokonce eliminovány investice i v České republice.
Je otázka, jestli Německo zůstane u současné podoby své Energiewende navzdory
finančním nákladům pro spotřebitele a neschopnosti včas posílit páteřní vedení mezi severem a jihem. Reálnou variantou by
mohlo být posunutí termínů uzavření jaderných bloků, což je však citlivá politická
otázka. Hodně tedy ukážou německé podzimní volby, po nichž nová vláda bude muset rozhodnout, zda v energetické politice
neudělat změny, které by samozřejmě měly
zase dopad i na sousedy.

Česko se reaktorů nevzdává
Česká republika nečiní tak radikální kroky,
jako je zavírání funkčních jaderných bloků;
v současnosti tvoří elektřina z jádra asi třetinu spotřeby. Státní energetická koncepce,

50 %
Jaderná energie by v České republice podle energetické koncepce dlouhodobě mohla přesáhnout padesátiprocentní podíl na výrobě elektřiny, a nahradit tak významnou část
uhelných zdrojů.

aktualizovaná v květnu 2015, nepředpokládá
uzavření funkčních reaktorů, naopak u čtyř
dukovanských bloků předpokládá prodloužení životnosti a také dostavbu jaderných bloků
s výrobou přibližně 20 TWh do roku 2035. Po
roce 2040 by pak mohly v Česku vzniknout
další jaderné zdroje. Jaderná energie by podle energetické koncepce dlouhodobě mohla
přesáhnout padesátiprocentní podíl na výrobě elektřiny, a nahradit tak významnou část
uhelných zdrojů.
Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR přijatý vládou rovněž v roce 2015
počítá kromě stavby bloku v Dukovanech
také se stavbou jednoho reaktoru v Temelíně a také s možností rozšíření na dva bloky
v obou elektrárnách. Už financování projektu nového bloku v Dukovanech však zůstává
nejasné. „Česká republika musí jasně deklaro19

elektřina

uhlí

výroba celkem: 83,9 mld. kWh

těžba celkem: 46,4 mil. t

vývoz elektřiny

těžba hnědého uhlí

těžba černého uhlí

38,2 mil. t

8,2 mil. t

28,7 mld. kWh

dovoz elektřiny

16,1 mld. kWh

spotřeba elektřiny v r. 2016  66,88

vat, že to není projekt jen ČEZ. Bez toho se
dnes v jaderném světě neobejde,“ zdůraznil
generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Také
vládní zmocněnec pro jadernou energetiku
Ján Štuller míní, že bez určitého zapojení státu
si lze projekt výstavby reaktoru v ceně přes
100 miliard korun těžko představit.
Premiér Bohuslav Sobotka k tomu říká, že
s variantami financování má přijít pracovní
skupina vedená ministerstvem financí. Vláda
podle jeho slov trvá na tom, že nebude dávat
žádnému soukromému subjektu, který bude
mít o stavbu jaderného reaktoru zájem, garanci na výkupní ceny elektřiny. Ján Štuller
to vysvětluje tak, že úloha státu nemusí být
zcela zřetelná a přímočará. Podle něj zájemci nepotřebují nutně garance, ale jistotu, že
projekt je prioritní a stát zasáhne, kdyby to
bylo nutné.
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TWh

hnědé uhlí vývoz/dovoz

0,9 / 1,1 mil. t

V současné chvíli se tedy plánuje zahájení
výběru dodavatele na klíč s tím, že financování projektu bude vyřešeno později a jaderný
blok by mohl začít pracovat někdy v polovině
třicátých let.

Zájem o elektřinu poroste
Heslo propagované Evropskou komisí, že
nejlepší energie je ta, kterou není třeba vyrobit, se týká spotřeby primárních zdrojů, nikoli elektřiny. Komise ve své strategické studii Energy Roadmap 2050 očekává, že role
elektřiny poroste na úkor ostatní energetické
spotřeby.
V České republice statistiky Energetického regulačního úřadu ukazují, že v roce 2016
spotřeba elektřiny v ČR vzrostla na rekordních
66,88 TWh, čímž padla dosavadní maxima
z roku 2008. Zajímavé může být srovnání s rokem 2009, kdy na Česko nejvíce dopadla eko-

černé uhlí vývoz/dovoz

3,6 / 12,8 mil. t

nomická krize – tehdy klesla spotřeba elektřiny na 57,1 TWh. Loňský rekord byl ovšem
podložen nejen poptávkou průmyslu, ale i domácností, protože loni bylo chladnější počasí
než o rok dřív.
Ani v Česku se tedy od spotřeby elektřiny
v budoucnu nečeká, že by snad celkově klesala. Jejím velkým spotřebitelem se navíc stanou
elektromobily, které budou nahrazovat vozy
se spalovacími motory, a elektřina tak vystřídá spalování ropných produktů. Státní energetická koncepce předpokládá, že v roce 2040
u nás pohltí elektromobily 3,4 TWh elektřiny
z předpokládané spotřeby nějakých 68 až více
než 80 TWh (podle typu scénáře předpokládaného vývoje).

Nechtěné uhlí potřebujeme
Českou elektroenergetiku si není možné
představit bez uhelných elektráren, které do-

plyn

ropa

dovoz celkem: 7,47 mld. m3

dovoz celkem: 7,13 mil. t

dovoz Rusko

71 %

dovoz Norsko

17 %

dovoz Ázerbájdžán

33,4 %

dovoz Rusko

dovoz trhy EU

12 %
těžba v tuzemsku  0,24

mld. m3

dovoz
Kazachstán  

9,9 %

těžba v tuzemsku  0,15

56,4 %

ostatní
dovoz  

0,3 %

mil. t
Údaje za rok 2015

dávají téměř 60 % vyráběné elektřiny. „Potřebu uhlí je Česko schopno pokrýt z domácích
zdrojů,“ uvádí Pavel Kavina, ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti ministerstva průmyslu a obchodu. Nicméně dostupná
je jen čtvrtina ložisek.
Elektrárny si dovážejí také levnější uhlí ze zahraničí, zejména z Polska. Česká těžba černého
uhlí na Ostravsku a Karvinsku, včetně toho pro
elektrárny, je už na nejbližší budoucnost zahalena temnotami a závisí na tom, jak bude stát
chtít řešit problémy, které zůstávají za zkrachovanou těžařskou společností OKD. Ukončení
těžby hnědého uhlí v Česku se pak zatím předpovídá zhruba na rok 2060 v lomu Vršany.
Státní energetická koncepce nepředpokládá,
z ekonomického ani bezpečnostního hlediska, že by do roku 2040 mohlo být uhlí v plné
míře něčím nahrazeno, očekává však pozvolný útlum jeho spotřeby provázený rekonstruk-

cí zbývajících zdrojů, které ho spalují, tak,
aby dosáhly vysoké efektivity. U případných
nových uhelných zdrojů pak koncepce rovněž požaduje vysokoúčinnou či kogenerační
výrobu s minimální roční účinností přeměny
energie 60 %.
Jako u mnoha skutečností v současné energetice je i v tomto případě nejisté, jak dlouho bude tato představa platit. Zhruba do roku
2019 budou členské státy EU muset sepsat
národní energetické a klimatické plány, ve kterých nastíní, jak chtějí dosáhnout evropských
cílů. Při jejich projednávání na evropské úrovni
se s vysokou pravděpodobností projeví další
tlaky na potlačení uhelné energetiky.
Příkladem tohoto přístupu může být třeba
současná snaha Evropské komise zpřísnit pravidla pro záložní tepelné elektrárny, které jsou
připraveny nahradit za nepříznivého počasí
obnovitelné zdroje. Do pěti let k tomu zřejmě

budou smět sloužit pouze zařízení s limitem
emisí 550 g oxidu uhličitého na kWh vyrobené elektřiny. Do tohoto limitu se mohou vejít
plynové, ale nikoli už uhelné elektrárny. Jak
dlouho se tedy nakonec bude v České republice opravdu vyrábět elektřina z uhlí, není úplně zřejmé, i když je právě tento domácí zdroj
z ekonomického (nikoli ekologického) hlediska
velmi přijatelný.
Další fosilní paliva v Česku, tedy domácí zdroje zemního plynu a ropy, jsou v celkové bilanci
nepatrné. A jestli má Česko ložiska břidlicového
plynu, tolik populárního třeba v USA, se ani neví, protože žádný výzkum neproběhl.
Máme-li tedy hovořit o budoucnosti výroby
elektřiny, vidíme, že její výrobci v tuto chvíli míří do neklidných a spíše neznámých vod.
Zkušenosti ze zahraničí, zejména ze sousedního Německa, jim, ale ani odběratelům elektřiny, na klidu přidat nemohou. 
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Akumulace

– to je A udržitelné energetiky   
T e x t: P e t r J e c h o r t

Slunci ani větru nelze poručit, nezbývá tedy než se smířit s faktem, že výkon
solárních a větrných elektráren zcela závisí na momentálních klimatických
podmínkách. Avšak s tím, jak se zvyšuje podíl těchto obnovitelných zdrojů, vzrůstá
i naléhavost problému, jak řešit výkyvy jejich výkonu. Jednou může být elektrické
energie málo, jindy zase příliš, je proto třeba hledat způsoby, jak ji ukládat do
zásoby. Jedním z klíčových témat současné energetiky je proto akumulace.  

A

kumulátory samozřejmě hrály důležitou roli již v minulosti, tehdy však
bylo jejich hlavním účelem eliminovat
kolísání spotřeby. Provázanost dnešních přenosových sítí již umožňuje vzájemnou výpomoc regionů při překonávání odběrových
špiček nebo při výpadku některých velkých
zdrojů energie. Přetrvávající technické odlišnosti jednotlivých zemí a jejich různé politické orientace však nedovolují řešit tento
problém v kontinentálním měřítku. Význam
akumulace tedy trvá.

Hlavní typy akumulátorů
Nejběžnější typy akumulátorů fungují na
elektrochemickém principu. Využívají přeměnu elektrické energie na energii chemickou, kterou lze následně transformovat zpět
na elektřinu.
Tepelné akumulátory ukládají energii ve
formě tepla. Většinou se jedná o speciální
zařízení nebo o součásti větších technologických celků (například teplovody), které
umožňují využít akumulovanou tepelnou

V dnešní době význam přečerpávacích vodních
elektráren stoupá především kvůli stále masivnějšímu začleňování obnovitelných zdrojů energie. PVE
totiž dokážou díky velmi rychlému „najetí“ (kolem
jedné minuty) jejich výkyvy spolehlivě vyrovnávat.
V úvahu je třeba vzít rovněž ekonomické
hledisko, protože elektrická energie je mimořádně žádaná komodita a její „dovoz“ ze
zahraničí je zvláště v dobách odběrových
špiček velmi nákladný. Proto je lépe se jejímu nákupu vyhnout a usilovat o co největší
energetickou soběstačnost, tedy akumulovat vlastními silami vyrobenou elektrickou
energii do zásoby.
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energii k přeměně na jiný druh energie (obvykle na elektrickou).
Mechanické akumulátory pracují s potenciál
ní nebo kinetickou energií. Do této kategorie patří například vodní přečerpávací elektrárny.
Elektromagnetické akumulátory jsou založeny na akumulování energie formou elektromagnetického pole kolem supravodivých

vodičů. Tento způsob akumulace se intenzivně zkoumá, v běžné praxi se zatím neuplatňuje.
K nejdůležitějším parametrům akumulačních zařízení bez ohledu na to, na jakém
principu fungují, patří jejich celková účinnost, objemová energetická kapacita, doba
přepnutí a doba akumulace.

Základním kamenem jsou
přečerpávací elektrárny
Neodmyslitelným prvkem elektrizačních
soustav jsou přečerpávací vodní elektrárny (PVE). V minulosti se využívaly hlavně
z ekonomických důvodů, protože umožňují
přeměňovat levnou energii na dražší (akumulovaná elektřina se pouští do sítě v době
odběrových špiček, kdy je její cena vyšší).
Využívaly se rovněž k vyrovnávání poptávky,
tak aby se nemusel nehospodárně regulovat
provoz jaderných elektráren. V dnešní době význam PVE stoupá především kvůli stále masivnějšímu začleňování obnovitelných
zdrojů energie. PVE totiž dokážou díky velmi
rychlému „najetí“ (kolem jedné minuty) jejich výkyvy spolehlivě vyrovnávat.
PVE je soustavou dvou výškově různě položených vodních nádrží spojených tlakovým
potrubím, na kterém je v dolní části umístěna reverzní turbína (nebo turbína a čerpadlo) a motorgenerátor. V době přebytku
elektrické energie v síti je možné ji využít

pro čerpání vody z dolní do výše položené
horní nádrže a naopak v době nedostatku se
prouděním vody z horní nádrže přes turbínu
elektřina vyrábí.
V ČR jsou největší PVE Dlouhé Stráně v Jeseníkách, které jsou i velkou turistickou atrakcí
– ročně je navštíví tisíce turistů. Elektrárna
má dvě Francisovy turbíny, každou o výkonu
325 MW, které využívají spádu přes 500 m
a průtoku až 75 m3.s-1. Horní nádrž je umístěna na vrcholku hory Dlouhé Stráně v nadmořské výšce 1 350 m, zabírá plochu 15,4
ha a má objem 2,7 milionu m3. Dolní nádrž
na říčce Divoká Desná ve výšce 825 m nad
mořem má plochu 16,3 ha a objem 3,4 milionu m3. Načerpat jejich horní nádrž úplně celou trvá 7 hodin. Poté může elektrárna
dodávat do sítě plný výkon po dobu 6 hodin.
V roce 2006 prošla elektrárna Dlouhé Stráně rekonstrukcí, na níž se významným způsobem podílela i společnost Siemens. Elektrárna získala nový řídicí systém, rozvaděče
a jejich ovládací obvody, čidla a snímače.

Nové možnosti
pro bateriové systémy
Bateriová úložiště jsou významným prvkem v oblasti transformace energetického
sektoru, protože umožňují bezproblémo-

vé začlenění větrných a solárních zdrojů do
elektrizační soustavy. Uplatnění nacházejí
i v menších instalacích – v domácnostech
nebo v automobilovém průmyslu.
Větší prostor se pro ně otevírá i tím, že například lithium-iontové baterie jsou cenově stále dostupnější. Společnost Tesla se
dokonce domnívá, že oblast ukládání energie tímto způsobem by pro ni mohl být vět-

Canyon, po které začaly mít problémy s dodávkou plynové zdroje, jež vypomáhají při
odběrových špičkách.

Modulární akumulační
systém Siestorage
Lepší integraci větrných a solárních elektráren do elektrické sítě a vyšší kvalitu do-

...například lithium-iontové baterie jsou cenově
stále dostupnější. Společnost Tesla se dokonce domnívá, že oblast ukládání energie tímto způsobem by pro ni mohl být větší byznys,
než jakým je dnes automobilový průmysl.
ší byznys, než jakým je dnes automobilový
průmysl.
Kromě Tesly staví dnes v Kalifornii akumulační bateriový systém také společnost AES
Energy Storage. Ta do roku 2020 plánuje
postavit dokonce úložiště o výkonu 100 MW.
Rozvoj a rychlou výstavbu bateriových systémů v Kalifornii podnítila především havárie v podzemním zásobníku plynu v Aliso

dávané elektrické energie zajišťuje i modulární akumulační systém Siestorage
(Siemens Energy Storage). Ten obsahuje
nejnovější elektroniku k omezení výkonových špiček v síti a nejnovější model výkonových lithium-iontových baterií, které
mohou poskytovat výkon až 8 MVA při kapacitě až 2 MWh. Připojení k lokální síti je
možné provést pro nízké napětí na hladině

Největší přečerpávací vodní elektrárnou v ČR jsou Dlouhé Stráně.
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Elektrolytická výrobna vodíku dokáže zužitkovávat nárazové produkční špičky a efektivně
eliminovat neduhy spojené s nadprodukcí elektřiny z obnovitelných zdrojů.
400/230 V, případně přes transformátor do
sítě vysokého napětí.
Siestorage se již osvědčil jako záložní
zdroj elektrické energie v ocelárně ArcelorMittal v německém Eisenhüttenstadtu. Vedle zařízení na výrobu tepla a elektřiny z vysokopecního plynu tam slouží i jako záložní
zdroj energie a spalovací turbína pracující
v tzv. kombinovaném cyklu. V případě výpadku hlavní napájecí sítě lze přepnout na
vlastní lokální distribuční síť, ve které po-

Power, se někteří domnívají, že by postupně
mohla nahradit PVE. Celý akumulační systém
je zabudován pod zem. Jeho potenciální energie je uložena v pístu, který se nalézá v horní
části šachty zaplněné vodou. Tato šachta je
spojena s reverzní Francisovou turbínou
a motorgenerátorem. Při výrobě elektřiny
klesá píst šachtou dolů a tlačí vodu potrubím
přes turbínu pohánějící generátor. V druhé
fázi cyklu turbína pracuje jako čerpadlo a tlakem vody vytlačí píst zpět na vrchol šachty.

Zařízení Silyzer, které je srdcem Energieparku
v německé Mohuči, je unikátní nejen svojí výrobní kapacitou, ale také schopností efektivně
zužitkovávat nadbytečnou energii z obnovitelných zdrojů při produkčních špičkách.
třebnou energii pro rozběhový motor turbíny zajistí právě tento akumulační systém.

Konkurence pro
přečerpávací elektrárny?
O technologii GPM (Gravity Power Module),
kterou vyvinula americká společnost Gravity
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Díky tomu, že se celý systém nachází pod
zemí, jsou jeho dopady na životní prostředí
jen minimální. Lze jej také bez větších obtíží
vybudovat i v zastavěných lokalitách. Očekává se, že v porovnání s PVE budou výrazně nižší i náklady na výstavbu. Podle společnosti Gravity Power by její systém měl
být rovněž o několik procent účinnější než

Inženýři společnosti Siemens vyvinuli
elektrolyzér založený na výměně protonů
s reakční dobou v řádech milisekund. Je
tedy vhodný pro nestabilní toky elektrické
energie.
klasická PVE, protože tlak vody protékající
turbínou by u GPM měl být zcela konstantní.
V současné době již v Bavorsku probíhá výstavba testovací elektrárny.

Největší vodíkové
úložiště energie na světě
Zajímavým projektem je rovněž Energiepark v německé Mohuči, kde byla v nedávné době uvedena do provozu největší elektrolytická výrobna vodíku na světě. Zařízení Silyzer, které je jejím srdcem,
je unikátní nejen svojí výrobní kapacitou,
ale také schopností efektivně zužitkovávat
nadbytečnou energii z obnovitelných zdrojů při produkčních špičkách. Výrobna dokáže během pouhých několika sekund od
zaznamenání zvýšené produkce elektřiny
pojmout výkon až 6 MW, což z ní činí největší zařízení svého druhu na světě.
Základem zařízení je vysokotlaký elektrolyzér se speciální membránou propustnou
výhradně pro protony, tedy ionty vodíku.
Tato tzv. protonově výměnná membrána
(Proton Exchange Membrane – PEM) vytváří přepážku mezi dvěma elektrodami,
na nichž dochází k elektrickému rozkladu vody. Po rozpadu vody u kladné elektrody je kladně nabitý vodíkový iont odveden přes membránu k záporné elektrodě,

kde vznikají dvouatomové molekuly plynného vodíku. Takto vzniklý plyn je pak dále
odváděn do zásobníků, přičemž tlak plynu
vystupujícího z elektrolyzéru dosahuje až
35 barů a pro další zpracování už tedy nepotřebuje více stlačovat. Mezi hlavní výhody membrány typu PEM patří zejména její
schopnost vést relativně velké množství
elektrického proudu na jednotku plochy.
Vodík vyrobený v Energieparku Mainz se
využívá v průmyslu, dopravuje se do vodíkových čerpacích stanic nebo se přidává
do stávající infrastruktury zemního plynu.
Pod elektrotechnickým řešením projektu je
podepsána společnost Siemens, za čištění, kondenzaci a uskladnění vodíku zodpovídá firma Linde. Vědeckou záštitu poskytla
RheinMainská univerzita.

Sůl a kamení
Technologie CSP (Concentrated Solar Power), která k ukládání energie využívá roz-

tavenou sůl, patří podle některých názorů
k momentálně nejvyspělejším akumulačním postupům. Oproti klasickým fotovoltaikám totiž zajistí přísun elektřiny i v noci
a v porovnání s nimi je údajně schopna vyprodukovat až dvakrát více čistého ročního
výkonu. K jejím přednostem patří rovněž
nulové emise a odpad a také jen velmi malá
spotřeba vody.
Centrální část elektrárny, vybudované v nevadské poušti, obsahuje rezervoár tvořený draslíkem a dusičnanem sodným, který
je rozehříván na 288 °C. Při této teplotě je
sloučenina v tekutém skupenství a cirkuluje v trubicích, které vedou do centrální
věže. Tam při kontaktu s odraženou sluneční energií vzrůstá teplota sloučeniny až na
560 °C a poté je zachycována v dalším rezervoáru. Roztavená sůl toto teplo udržuje,
díky čemuž lze elektřinu v parní turbíně vyrábět v jakoukoli denní dobu.
Další zajímavou a relativně velmi levnou
akumulační technologií je ukládání ener-

gie v „obyčejných“ kamenech. Přebytečná
elektřina se přemění na tepelnou energii
a horký vzduch následně zahřívá kamenné
úložiště na teplotu přes 600 °C. Takto akumulovaná energie se přemění zpátky na
elektřinu tak, že se do skladovací jednotky začne vhánět studený vzduch, který se
zahřeje a získané teplo v další fázi odevzdá
vodě v bojleru. Ta se změní na páru, která
se pak pod tlakem vhání do turbíny, jež vyrábí elektřinu.
Akumulační zařízení pracující na výše
uvedeném principu nese název Future
Energy Solution (FES) a vyvíjí je Siemens
ve spolupráci s technickou univerzitou
v Hamburku a společností Hamburg Energie. V současné době se testují tepelné
vlastnosti skladovacího zařízení. Jeho kapacita by měla dosahovat 36 MWh, přičemž objem kamenného úložiště bude
činit 2 000 m 3 . Zpočátku vědci očekávají
účinnost 25 %, celý koncept má ale potenciál až 50% účinnosti. 

Větrná elektrárna
Elektrická síť

 Areál, v němž se testují vlastnosti
skladovacího zařízení na bázi horkých
kamenů.
Nový systém skladování energie v horkých
kamenech využívá jednoduché, spolehlivé
a dobře známé principy. 

Oběh s úložištěm

Celé zařízení lze
uložit do země
Oběh s parní
turbínou

Skladovací
jednotka

Schéma termálního úložného systému
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Závod společnosti Siemens ve švédském Finspångu se specializuje na výrobu prostřednictvím 3D tisku.

Turbíny z 3D tiskárny obstojí
Společnosti Siemens se podařilo dosáhnout dalšího
významného mezníku v oblasti 3D tisku. Týmu jejích odborníků
se podařilo v plné zátěži otestovat lopatky spalovacích turbín,
které byly kompletně vyrobeny aditivní technologií. Testy
probíhaly po dobu několika měsíců ve zkušebním středisku
společnosti Siemens v britském Lincolnu.
T e x t: P e t r J e c h o r t

S

oučástky se testovaly při 13 000 ot/min
a teplotách přesahujících 1 250 ⁰C. Siemens otestoval rovněž kompletně přepracovanou geometrii vnitřního chlazení turbín,
rovněž vyrobenou aditivní technologií. Tým
vývojářů použil k výrobě lopatek 3D tiskárny
společnosti Materials Solutions, kterou v nedávné době získal do svého vlastnictví.

Průkopnický úspěch
Během pouhých 18 měsíců se mezinárodnímu týmu specialistů podařilo naplánovat ce26    Visions jaro 2017

lý výrobní proces – od návrhu jednotlivých
komponentů až po vývoj potřebných mate
riálů, vše podle nových metod kontroly kvality a simulace životního cyklu jednotlivých
komponentů.
„Je to průkopnický úspěch v použití aditivní
výroby při produkci elektrické energie, což je
jedna z nejnáročnějších oblastí, kde lze tuto
technologii uplatnit,“ řekl Willi Meixner, generální ředitel divize Power and Gas společnosti Siemens. „Aditivní výroba je hlavním
pilířem naší digitalizační strategie. Testy by

však nebyly úspěšné bez mimořádného úsilí
mezinárodního týmu složeného z inženýrů
společnosti Siemens z vývojových center ve
Finspångu, Lincolnu a Berlíně a také z odborníků z nové divize Materials Solutions,“ zdůraznil Willi Meixner.

Stoprocentní
i v mimořádně
obtížných podmínkách
Lopatky byly nainstalovány na průmyslovou spalovací turbínu typu SGT-400 o výkonu 13 MW. Byly vyrobeny z práškové polykrystalické superslitiny na bázi niklu
s velkou mírou odolnosti vůči vysokým teplotám a tlakům a také proti značným odstředivým silám. Lopatky totiž musejí stoprocentně fungovat i v extrémních podmínkách: při plném výkonu turbíny se lopatky
otáčejí rychlostí 1 600 km/h, tedy dvakrát
rychleji, než může letět letadlo Boeing 737,
a působí
naBigstock
ně zátěž až 11 t, což je přibližně
Foto:

Siemens dokáže pomocí aditivní technologie vyrábět vysoce
výkonné komponenty díky tomu, že disponuje rozsáhlými
znalostmi v oblastech, jako jsou materiálové vědy,
automatizace či simulace a kontrola výrobních procesů.

 Siemens úspěšně dokončil
zátěžové testy zcela nových lopatek
pro konvenční spalovací turbíny
vyrobených aditivní technologií.

Lopatky musejí vydržet až 13 000 otáček za minutu.

i v extrémních podmínkách  
váha plně naloženého londýnského dvoupatrového autobusu. Lopatky musejí rovněž odolávat vysokým teplotám, protože
když běží turbína naplno, plyn v ní se ohřívá až na 1 250 °C.

Místo dvou let
jen dva měsíce
Až dosud se lopatky pro spalovací turbíny buď odlévaly, nebo kovaly. Odlévání však
komplikuje fakt, že je k němu třeba zkonstruo
vat formu, což je složitý, časově náročný
a nákladný postup. Při aditivní výrobě se laserovým paprskem ozařují a žhaví tenké vrstvy
kovového prášku, který se tak spéká do požadovaného tvaru. Díky tomuto postupu se podařilo zkrátit dobu od návrhu nové lopatky
až po její výrobu ze dvou let na dva měsíce.
Siemens na počátku loňského roku ve
švédském Finspångu dokonce otevřel nový závod, který se na aditivní výrobu přímo
specializuje. V něm také byla již v červen-

ci 2016 zahájena komerční aditivní výroba
součástek pro spalovací turbíny.
„Technologie 3D tisku změní způsob výroby. Díky ní nyní můžeme vyvíjet prototypy
až o 90 % rychleji,“ uvedl dále Willi Meixner.
Nové spalovací turbíny jsou navíc účinnější
a cenově dostupnější. „Vyšší míra flexibility výroby, kterou skýtá aditivní výroba, nám
tak umožňuje řídit další vývoj i dodávky jednotlivých náhradních dílů přesně podle požadavků zákazníků,“ podotkl Willi Meixner.

Léta zkušeností
Společnost Siemens disponuje rozsáhlými
znalostmi v oblastech, jako jsou materiálové vědy, automatizace či simulace a kontrola výrobních procesů, což jí zajišťuje velmi
dobré předpoklady pro to, aby dlouhodobě
udávala tempo v objevování nových možností
průmyslového uplatnění 3D tisku. Současně
s tím má Siemens i více než stoleté zkušenosti v oblasti energetiky, díky čemuž dnes dokáže nabízet taková řešení, která jsou zcela

v souladu s nároky současného energetického průmyslu a zároveň i šitá na míru specifickým požadavkům svých zákazníků.

Tisknou se nejen lopatky
Technologie 3D tisku se ale dobře hodí také k opravě poškozených komponent. Český
Siemens ji například použil k opravě spalovací turbíny v brněnské teplárně Červený
mlýn. V loňském roce zde vyrobili metodou
selektivního tavení laserem tři hlavice hořáků, které při generální opravě turbíny nahradily poškozené původní hlavice. Díky této technologii bylo možné provést výměnu
komponent za několik dnů, zatímco kdyby
se měly obrábět klasickým způsobem z kovového polotovaru, celý proces by trval téměř rok. Takto tvarově složité díly totiž nelze klasicky vyrobit najednou, ale musejí se
obrábět po částech. Naproti tomu technologie 3D tisku z hlediska tvarů v podstatě žádná omezení nemá. V tom spočívá jedna
z jejích hlavních předností. 
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Rekordní projekt dodá
elektřinu Egyptu

T e x t: M ar e k V o n d ra

Zlepšit zásobování elektřinou v Egyptě má za úkol obří projekt stavby tří elektráren
na zemní plyn doplněný vybudováním soustavy větrných elektráren. Jeho první fáze
překonala všechna pozitivní očekávání.

R

ostoucí populace Egypta stejně jako
tamní průmysl trpí nedostatečnými dodávkami elektřiny.
Souvislosti zásobování elektřinou v severní
Africe přitom není někdy z pohledu Evropanů

snadné pochopit. Jejich následky jsou však dalekosáhlé. V minulosti například Egypt odebíral
část potřebné elektřiny ze sousední Libye. Už
neodebírá, protože libyjská elektroenergetika
se hroutí, nedokáže zajistit dodávky pro vlastní

území, natož aby ještě zvládla export. Kuriózním příkladem je výpadek elektřiny, který zasáhl v půli letošního ledna rozlehlé oblasti západní
Libye a zatemnil i hlavní město Tripolis. V některých oblastech trval až třicet hodin, což nebylo
příjemné už proto, že Libye právě prožívala nejchladnější zimu za dlouhá léta.

Následky kouření
vodní dýmky
Vysvětlení výpadku je zdánlivě kuriózní.
Koncem prosince se kmenové milice v Libyi
dostaly do sporu. Příslušníci jedné z nich,
z oblasti Zawiya, se zmocnili zásilky tabáku
do vodních dýmek, která však patřila obchodníkovi z kmene v oblasti Warshefana.
Okradený kmen tedy zajal rukojmí z oblasti
Zawiya a požadoval vrácení tabáku. Protože
se však jednání vlekla, jiná milice z oblasti
Zawiya uzavřela v lednu plynovod, který zásobuje prakticky každou elektrárnu na jihu
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a západě Libye, čímž vtáhla do jednání
i státní úředníky. Incident měl šťastný konec: tabák se vrátil majiteli, rukojmí se vrátili domů a plyn se vrátil do potrubí, takže
se z něj zase dala vyrábět elektřina, což
v daných oblastech znamená, že proud není
vypnutý neustále, ale „jenom“ pět až devět
hodin denně...
Incident popsal blízkovýchodní server Al-Monitor s připomínkou, že Libye vzhledem k vnitřní
nestabilitě ztratila i schopnost spolehlivě vyrábět elektrickou energii, natož pak ji ještě exportovat dřívějším odběratelům v Egyptě a Tunisku.

Nejisté vody Nilu
Také Egypt dnes trpí nedostatkem elektřiny.
Možnosti získávat ji ze sousední Libye zanikly
a problém je i s možnostmi výroby doma. Zejména v létě, kdy se zapínají klimatizační přístroje nebo třeba jen větráky, bývají výpadky
elektřiny na denním pořádku, poznamenává
server Middle East Eye. Nejhorší situace byla
v létě 2013, kdy výpadky elektřiny trvaly i deset
hodin každý den.
Mohamed El-Sobky, profesor elektrotechniky na Káhirské univerzitě, kterého server cituje, vidí tři hlavní příčiny potíží: „Jsou to špatná,
podfinancovaná údržba existujících elektráren,
kvůli níž pětina elektrárenské kapacity vůbec
nefunguje, dále nedostatek paliva a neefektivní
spotřeba. Znaky rostoucích problémů se projevovaly už posledních patnáct let,“ říká profesor
El-Sobky.
A potíže se mohou ještě stupňovat. Obří elektrárny Asuánské přehrady samozřejmě závisí na stavu hladiny Nilu. Jenomže vysoko proti
proudu veletoku, až na Modrém Nilu v Etiopii,
v současné době dobíhá stavba jiné obří vodní
nádrže. Hotova má být letos, v příštích letech se
naplní vodou – a Egypt se obává, že se tím změní vodní poměry na veletoku, což ohrozí egyptské zemědělství a samozřejmě také zkomplikuje
využití turbín Asuánské přehrady, takže zásobování elektřinou se stane ještě méně předpověditelným.

Podstatná změna
V této situaci není těžké pochopit, že egyptská vláda hledala zásadní řešení své energetické situace. Proto podepsala v červnu 2015

se společností Siemens smlouvy v hodnotě osmi miliard eur na podstavení tří vysoce účinných, zemním plynem poháněných
elektráren s kombinovaným cyklem o celkovém výkonu 14,4 GW, a také na vybudování
soustavy větrných elektráren. Nové plynové
a větrné elektrárny mají ve svém souhrnu
posílit kapacity výroby elektřiny v Egyptě
o 16,4 GW, tedy o plnou polovinu.
Plynové elektrárny začnou energii dodávat
po etapách. První fáze obřího projektu byla
dokončena v lednu. V ní mělo být připojeno
na rozvodnou síť zatím 4,4 GW nové kapacity, ale ve skutečnosti se už podařilo připojit
dokonce 4,8 GW. Oněch 400 s předstihem
dodaných MW představuje zásobování elektřinou pro více než milion Egypťanů.
„Podařilo se nám tak překonat všechny rekordy v moderní historii výstavby elektráren

mi turbínami SST-5000, které ještě využijí vznikající teplo. Po úplném dokončení
budou tyto tři elektrárny s kombinovaným
cyklem největší na světě.
Emad Ghaly, šéf Siemensu v Egyptě, připomněl, že díky tomu bude možné dodávat
energii pro miliony lidí a stabilizovat zásobování průmyslu elektřinou. „Projekt také Egyptu umožní ročně dosáhnout úspor 1,3 miliardy dolarů za palivo,“ dodal.

Česká stopa
Mimochodem, elektromotory do chladicích
věží nových elektráren dodal odštěpný závod
společnosti Siemens z Frenštátu pod Radhoštěm. Celkem 105 těchto zařízení zabezpečí chlazení horké páry a její přeměnu zpět do kapalné
podoby pro opětovné použití. Kvůli snížení elektromagnetického hluku bylo třeba vyrobit spe-

Tři egyptské elektrárny v číslech

20 000

16 000

pracovníků
přímo v místě
stavby

pracovníků
podílejících se
na výrobě
komponentů

na klíč,“ komentoval vývoj šéf Siemensu Joe
Kaeser.
Plynové elektrárny mají být komplexně
uvedeny do provozu v květnu 2018. Každá bude mít výkon 4,8 GW, v souhrnu tedy
14,4 GW. Vznikají ve spolupráci s egyptskými partnery Elsewedy Electric a Orascom
Construction. Elektrárny nesou pojmenování Beni Suef, Burullus a New Capital. Každ á bude poháněna osmi spalovacími turbínami Siemens třídy H, které byly
vybrány pro svůj vysoký výkon a rekordní účinnost. Doplněny navíc budou parní-

2 800 km 48 500 t

elektrických
a datových
kabelů

konstrukční
oceli

ciální rotory s jiným počtem drážek, než je standardní provedení.
Ale ještě zpět k celkové výstavbě v Egyptě:
Siemens rovněž dodá až dvanáct větrných farem pro Suezský záliv a oblast západního Nilu,
které mají výhodné větrné podmínky. Farmy
budou zahrnovat zhruba 600 větrných turbín
s instalovaným výkonem 2 GW. Polymerové listy rotorů budou vyráběny přímo v Egyptě.
Společnost Siemens rovněž školí 600 egyptských inženýrů a techniků. Také ti totiž budou
zapotřebí k tomu, aby pozvedli stav elektrárenské soustavy země. 
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Místo pluhů vyhřívané

Řešit zimní úklid komunikací jejich vyhříváním? Ač to
může znít nereálně, tak právě tento nápad před téměř
třiceti lety zrealizovali ve městě Holland v americkém
státě Michigan. A přestože tam o sníh v zimě rozhodně
nemají nouzi, řešení se osvědčilo.
T e x t:  pav e l  z á l e s k ý

K

aždý rok koncem podzimu, v době, kdy řada z nás netrpělivě vyhlíží první sněhovou
nadílku, přibývají silničářům a pracovníkům
technických služeb na čele vrásky. Nastává pro
ně období zimního úklidu. Čekají na ně pohotovosti, noční směny, lopaty, frézy, pluhy
a sypače, které za jednu sezonu jen po Česku rozvezou téměř 170 tisíc tun soli, 350 tisíc tun drtí a písku a přes 90 tisíc tun škváry,
strusky a dalších druhotných materiálů (data
ze studie prováděné v zimě 2000/2001). Při30    Visions jaro 2017

tom již dopředu jim je jasné, že zhýčkaným
řidičům a chodcům se opět nezavděčí. Obzvláště tvrdý oříšek představuje úklid sněhu
v nahuštěných centrech měst s nedostatkem
prostoru, úzkými komunikacemi, chodníky,
dopravními zácpami, zaparkovanými automobily, kontejnery, lavičkami a dalšími překážkami. Stačí pak déletrvající sněžení a na
kalamitu je zaděláno.
Ve městě Holland ležícím na břehu jezera
Michigan, jednoho z pěti Velkých jezer, sně-

ží v průměru dvaatřicet dní v roce. Chladné
severní větry vanoucí od Kanady dávají nad
rozlehlými vodními plochami vzniknout sněhovému efektu. Vločky se utvářejí přímo nad
hladinou, vítr je zvedá a unáší směrem k pobřeží. Důsledkem jsou extrémně hustá, vydatná a vytrvalá sněžení. Holland, oblíbené
turistické středisko známé pro svou bohatou
tulipánovou výzdobu, tak v zimě mizí pod bílou peřinou. Za sezonu tu napadne až 180 cm
sněhu. A to už pro život města může představovat problém.

Pomohlo odpadní teplo
Vedení města se proto již v roce 1988 rozhodlo pro radikální a značně netradiční řešení – systém vyhřívání ulic. Během modernizace centra
byl pod vozovky, chodníky a parkoviště instalován potrubní systém o celkové délce více než
300 km. Potrubí z plastu bylo uloženo v podloží
o tloušťce zhruba 8 cm, na kterém je buď přímo
natažen asfalt, nebo nasypána tenká vrstva písku a na ni položeny dlažební kostky. Systém byl

ulice
později rozšiřován, takže dnes pokrývá plochu
přibližně 46 000 m2. Tedy prakticky celé centrum města.
Potrubím původně protékala voda čerpaná
z jezera Macatawa, která byla ohřívána odpadním teplem z uhelné elektrárny ve vlastnictví
Hollandu na teplotu 80–90 °C. Při průchodu
systémem ztrácela své teplo a po ochlazení se
vracela zpět do vod Macatawy. Hlavní motivací pro investici za tři miliony dolarů byla snaha
zvýšit zájem podnikatelů o lokalitu a rozproudit tu investice a obchod. Během téměř třiceti
let provozu se tato očekávání více než naplnila.
Zatímco v řadě obdobných amerických měst
se aktivita přesunula do obchodních středisek na okraji, centrum Hollandu i dnes pulzuje
životem. Pravda, kritici namítají, že se na tom
více podepisuje výjimečnost města než suché
chodníky.
Díky termickému tání sněhu v každém případě není nutné používat k ošetření vozovek
a chodníků sůl. Ušetří se také na technice a práci
lidí. Výrazně ubylo též úrazů v důsledku uklouznutí. Využívané teplo je přitom odpadním produktem výroby elektřiny – a je tedy prakticky
„zadarmo“.

Brněnská stopa
Zřetelnou skvrnou celého elegantního řešení však donedávna byla zastaralá uhelná
elektrárna. Kromě jiných problémů se potýkala s nízkou účinností a v posledních letech již
Město Holland
v Michiganu vybudovalo největší podpovrchový potrubní
systém na rozpouštění sněhu v USA.
Pokrývá 46 tisíc
metrů čtverečních
města.

V Michiganu sněží
průměrně 32 dní v roce
a napadne až 177 cm
sněhu.

Potrubní systém je vyhříván parou
z brněnské parní turbíny a rozpustí
2,5 cm sněhu za hodinu i při teplotě
až -9° C.

neplnila americkými zákony stanovené emisní limity. Stala se proto dokonce předmětem
soudního sporu vedeného proti městu ekologickými aktivisty.
Vloni proto vedení Hollandu přistoupilo
k rozsáhlé renovaci. Nové zařízení začalo
fungovat na podzim a změna je impozantní.
Oproti původnímu stavu produkuje až o 50 %

méně emisí CO2. Nová moderní strojovna
elektrárny Holland Energy Park je vybavena
kombinovaným cyklem dvou spalovacích
turbín Siemens SGT-800 a parní turbínou
Siemens SST-400. Tu posledně jmenovanou
vyrobili v brněnském závodě Siemens Industrial Turbomachinery.

Palec za hodinu
Právě pára z brněnské turbíny již tuto zimu
vyhřívala i podzemní potrubní systém. „Brněnské turbíny se běžně využívají ve městech po
celém světě pro centrální zásobování teplem.
S vyhříváním chodníků se ale v naší více než
stoleté historii setkáváme poprvé,“ komen
toval dokončení nezvyklé zakázky Vladimír
Štěpán, ředitel brněnského závodu. Změny
se nedotkly jen elektrárny, ale také samotného potrubního systému. Ten byl nově uzavřen
a napuštěn 18 000 l upravené pitné vody. Stal
se díky tomu prakticky bezúdržbovým. Upravená voda totiž nevytváří žádné usazeniny
a nepoškozuje materiál.
Topný systém je dostatečně účinný na to,
aby rozpustil 2,5 cm sněhu za hodinu i při
teplotách okolo 9 °C pod nulou. Dokáže se tak
průběžně vypořádávat i s poměrně hustým
sněžením. A obyvatelé města se díky němu
mohou spolehnout na to, že v centru budou
celou zimu dokonale uklizené nejen silnice,
ale i chodníky. 
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Servisní lodě Siemens

Plovoucí servis na jedničku
T e x t: Pav e l o l iv í k

Větrné elektrárny na otevřeném moři mohou využívat
silnější a stabilnější proudění vzduchu než stejná zařízení
na pevnině, na druhé straně je mnohem náročnější jak
jejich výstavba, tak i údržba. Siemens na tuto výzvu
odpověděl flotilou speciálních servisních lodí, kterou
úspěšně provozuje od června 2015.

K

aždá porucha větrné elektrárny znamená výpadek výroby elektrické energie a v konečném důsledku prodloužení návratnosti investice
pro investora do „větrného parku“. Proto je velmi
důležitý rychlý a spolehlivý servis. U elektráren
postavených na otevřeném moři – často v areálech pokrývajících značnou plochu – to znamená
velkou výzvu, protože jejich efektivní servis vyžaduje dlouhodobé nasazení servisních specialistů
ve velké vzdálenosti od pobřeží, a to i za extrémního počasí.
Vzhledem k široké škále velmi specifických požadavků na servisní plavidla pro údržbu a opravy větrných elektráren postavených v moři bylo
zapotřebí vyvinout specializované lodě. Siemens
32    Visions jaro 2017

se jako poskytovatel kompletních řešení pro větrnou energetiku včetně servisu a údržby větrných turbín rozhodl pro spolupráci s dánskou
společností Esvagt, která vyvinula dvě plavidla
koncipovaná výhradně pro servis větrných elektráren na otevřeném moři.

Plovoucí servisní střediska ve službách společnosti Siemens dostala jména Froude a Faraday
na počest slavných vědců. Nároky na tyto lodě
byly značné. Prvním požadavkem byla vysoká
rychlost, aby bylo možné odstraňovat poruchy
co nejdříve po jejich nahlášení. Obě lodě se proto dokážou pohybovat po moři rychlostí až 14
uzlů, což je téměř 26 km/h. Posádky servisních
lodí Siemens si pochvalují také výbornou manévrovatelnost a mimořádnou stabilitu, a to i na
rozbouřeném moři.
Na klidném moři se servisní technici přepravují k elektrárně malou lodí. Je to nejrychlejší způsob, který je však závislý na rozmarech
počasí. Aby bylo možné pracovat i na rozbouřeném moři, je každá loď vybavena pětadvacetimetrovou přechodovou lávkou, která spojí
plavidlo s turbínou. Důmyslný elektronicky řízený hydraulický stabilizační systém vyrovnává pohyby lodi i ve vysokých vlnách a udržuje
loď v neměnné poloze vůči elektrárně. S touto
inovativní lávkou, kterou dodala nizozemská
společnost Ampelmann, lze bezpečně pracovat
i ve vlnách o výšce 2,5 m, zatímco dříve nebyl
přístup k turbíně možný, pokud dosáhla výška
vln hranice 1,5 m.
Servisní technici díky tomu mohou bezpečně
přejít z lodi na turbínu i za nepříznivých povětrnostních podmínek – jen během prvního roku
provozu obou lodí byla lávka využita 7400krát
bez jediného incidentu. Nová flotila lodí Siemens
tak mohla během prvního roku provozu vykonávat servisní činnosti po dobu 337 dnů v porovnání s 219 dny u servisu realizovaného klasickými
loděmi. Pro zákazníky to znamená výrazně vyšší
produktivitu větrných turbín s minimalizovanými výpadky.
Lodě Froude i Faraday s délkou 83,7 m a šířkou 17,6 m jsou vybaveny kajutami s kapacitou
pro 60 osob, z toho může být až 40 servisních
techniků. Pro maximální komfort během dlou-

Servisní flotila společnosti Siemens údržbě
a opravám větrných turbín věnovala celkem
více než 7 000 provozních hodin.
Foto: Bigstock
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hodobého pobytu na moři jsou lodě vybaveny
veškerým potřebným zázemím včetně jídelny,
tělocvičny, kina, společenské místnosti, lékařské
péče a komfortních lůžek. Skvělé vybavení obou
lodí umožňuje posádce strávit na moři bez přestávky až čtyři týdny.
Servisní flotila společnosti Siemens se během
prvního roku svého provozu starala o čtyři různé
areály větrných elektráren v Baltském a Severním moři. Údržbě a opravám větrných turbín
věnovala celkem více než 7 000 provozních
hodin. Servisní loď Froude zajišťuje servis pro
288MW „větrný park“ Baltic II v Baltském moři,
který je vzdálen od pobřeží 32 km a pokrývá
plochu 30 km2. Faraday slouží v Severním moři
v areálu větrných elektráren Butendiek.
Obě lodi mají nosnost 3 200 t a jejich podpalubí ukrývá velké skladovací prostory s plochou
430 m2 a místem pro 6 až 8 standardních šestimetrových přepravních kontejnerů s nejrůznějšími díly. Díky rozsáhlému skladu dílů – pro
větrnou elektrárnu na otevřeném moři existuje
přibližně 1 000 náhradních dílů – mohou posád-

ky servisních plavidel Siemens realizovat pravidelnou a preventivní údržbu, montovat nové
součástky, odstraňovat poruchy, uskutečňovat
drobné opravy a poskytovat podporu při výstavbě turbíny. V podpalubí se nachází rovněž celá
řada dílen a suché prostory pro speciální vybavení. Nedílnou součástí promyšleného servisního konceptu je nákladní výtah pro přepravu
těžkých náhradních dílů mezi palubou a podpalubím.
Nové servisní lodě Siemens jsou v neposlední řadě vybaveny ekologickým systémem diesel-elektrického pohonu Siemens Blue Drive
System, jehož spotřeba paliva je přibližně
o pětinu nižší než u konvenčních řešení. Vznětové motory pohánějí čtyři generátory, každý o výkonu 1 650 kW. Systém zvyšuje nejen
hospodárnost, ale významně snižuje rovněž
emise škodlivin pro maximální ochranu životního prostředí.
Úspěšné výsledky nové servisní flotily Siemens
připravují cestu pro její další rozšiřování. Koncem roku 2016 zahájila provoz nákladní loď typu

Ro-Ro s názvem Rotra Vente, specializovaná na
nákladově efektivní přepravu gondol turbín při
výstavbě větrných elektráren na otevřeném moři. Na jaře 2017 bude uvedena do provozu druhá loď stejného druhu. Obě lodě sníží náklady
na logistiku mezi výrobními závody v anglickém
Hullu, dánském Aalborgu a německém Cuxhavenu a místy výstavby větrných parků o 15 až
20 %. Nová nákladní loď disponuje teleskopickou střechou, která chrání přepravované gondoly před slanou mořskou vodou. Střecha je navíc
otvíratelná, aby bylo možné i nakládání jeřábem
v přístavech bez rampy pro kombinovanou přepravu typu Ro-Ro.
Siemens kromě toho postupně rozšiřuje svou
flotilu o další tři servisní lodě, které mají nejen
inovativní lávku s hydraulickou stabilizací, ale
nově také přistávací plochu pro vrtulník pro ještě
větší flexibilitu a širší možnosti servisní logistiky.
Prvním z těchto nových plavidel je tmavě modrá
servisní loď Windea La Cour, která od druhé poloviny loňského roku zajišťuje servis nizozemského projektu větrných elektráren Gemini. 
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Dr o n y
Nový inspekční
systém Siemens
využívá ke sledování
aktuálního stavu
potrubních
systémů, velkých
průmyslových budov
a sloupů vysokého
napětí drony.

Létající inspektoři
T e x t: A n d r e a  C e j n ar o vá

Zajistit pravidelné kontroly technického stavu rozlehlých potrubních systémů, velkých
průmyslových komplexů nebo sloupů vysokého napětí není vůbec snadné. V této nelehké
práci by lidem již brzy mohly začít pomáhat drony.

P

otrubní systémy protkávají zeměkouli jako žíly a tepny lidské tělo. Zásobují
nás vším – zemním plynem a ropou, pitnou vodou, a dokonce i pivem. Již celá desetiletí představují nejbezpečnější a nejefektivnější způsob, jak distribuovat komodity, které by se jinak musely dopravovat
mnohem dražším způsobem – nákladními
automobily nebo vlaky. Potrubní systémy
ale vyžadují pravidelnou kontrolu a péči,
a to bez ohledu na to, jestli jsou vedeny
nad zemí, anebo pod zemí.
U podzemních systémů představuje
množství zeminy, která je překrývá, důležitý bezpečnostní prvek. V Evropě, například, musí být potrubí vedoucí zemní plyn
a ropu minimálně 1 m pod zemí. Ve Spojných státech, na jejichž území se nalézá
65 % z celkového světového potrubního
systému, který měří neuvěřitelných 3,5
milionu km, je potrubí umístěno v hloubce 1–2 m.
Dosud se pravidelné kontroly potrubí
prováděly ze vzduchu pomocí helikoptér,
které nad daným územím přelétaly každé
dva až čtyři týdny. Tyto vizuální inspekce
byly ovšem velmi drahé a vrtulníky většinou nebyly vybaveny zařízením, které
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by dokázalo zjistit, jestli je vrstva zeminy,
která potrubí překrývá, stále dostatečně
silná. Drony v tomto směru nabízejí zcela
nové možnosti.

Kamery místo očí
Inspekční drony, které vyvinuli odborníci ze společnosti Siemens, jsou vybave-

Dnes jsou drony
stále ještě řízeny na
dálku lidmi. Brzy ale
již budou létat zcela
autonomně a budou
přispívat do stále
rostoucí databáze,
která bude základem
optimalizované
údržby infrastruktury.

ny kamerami pro barevné vidění a vidění
v blízké infračervené oblasti (NIR). V pravidelných intervalech létají podél dlouhých podzemních potrubních tras a snímají zemský povrch. V budoucnu by se pak
měly snímky z dronů posílat přes webové
rozhraní přímo do systému, který bude automaticky generovat, aktualizovat a analyzovat třírozměrný povrchový model celého
potrubního systému. A to vše s obrovskou
přesností. Dron dokáže změřit tloušťku
vrstvy zeminy v toleranci 10 cm.

bovávají k vytápění spoustu tepla. Toto
drahé teplo by ale mělo zůstávat v budovách, a ne z nich unikat kvůli špatné izolaci na fasádě nebo na střeše.
Drony vybavené infračervenými kamerami dokážou zobrazit teplo, které budova

ně. V dnešní době se většina stavebních
návrhů realizuje ve 3D, proto dává dobrý
smysl, aby se i monitoring a zobrazování reálné situace prováděly ve 3D. To ale
klasické fotografické snímky neumožňují.
Výborným řešením jsou proto drony, kte-

vyzařuje, a tyto snímky porovnat s klasickými snímky pořízenými ve viditelném
světle. Z výsledků potom lze sestavit třírozměrný model, který přesně identifikuje
místa, odkud teplo z budovy uniká.

 Díky speciálnímu senzorovému
vybavení mohou drony vidět lépe než
lidé. Nejenže mohou v práci nahradit
drahé vrtulníky, ale díky své snadné
manévrovatelnosti, malým rozměrům
a nízké ceně otevírají nové možnosti,
jak pečovat o stav a bezpečnost
infrastruktury.

Ani kapka nazmar
Obrovské ztráty působí po celém světě
netěsnosti potrubí, jejich poškození a nelegální odběr. Pokud začne docházet k těmto
ztrátám v nepřístupných oblastech, může
trvat až několik dní, než se příčina najde
a odstraní. I zde tedy mohou drony významně pomoci.
V praxi to vypadá tak, že se drony rozmístí
podél ventilových stanic, které bývají od sebe vzdáleny 30 až 50 km. Jestliže čidlo některého z kontrolních systémů zaznamená
anomálii, nejbližší dron ihned dostane pokyn, aby vzlétl a zmapoval příslušnou část
potrubního systému. Data, která dron shromáždí, se odesílají do řídicího systému, který situaci vyhodnotí a navrhne řešení.

Děravé budovy
Tato nová technologie se ale dá využít
i jinak. Například ke kontrole budov. Velké
kancelářské a průmyslové budovy spotře-

Paparazzi, který sleduje
troleje
S rozvojem elektrovozidel a zvláště pak
tzv. eHighways, tedy elektrifikovaných
dálnic, narůstá i nutnost průběžné kontroly dálkových elektrických vedení pro elektrovozidla, čili trolejí. I zde lze vyslat na
inspekci dron, který prolétne požadovanou trolejovou trasu a celou ji nafotí. Získané snímky poté vyhodnocuje speciální
software, který dokáže odhalit prověšené
kabely, porušené stožáry a další potenciální zdroje nebezpečí. Díky těmto informacím lze většině poruch předejít a nemusí
docházet k přerušení dopravy.

Stavba pod kontrolou
Již několik let fungují drony také například v rakouském Aspernu, kde monitorují
průběh stavby této nové a „chytré“ aglomerace, která vyrůstá na předměstí Víd-

ré dokážou daný objekt obletět ze všech
stran a pořídit natolik detailní záběry, že
z nich pak lze sestavit zcela přesný prostorový model.
V současnosti zatím ještě porovnávají
aktuální záběry s grafickým návrhem lidé. Do budoucna se počítá s tím, že systém bude sám schopen přiřazovat záběry
z dronů ke konstrukčním návrhům a sám
rovněž ihned odhalí a zobrazí odchylky.
Mohou to být například chybějící okna nebo špatně usazené stěny. Takto odhalené
chyby si pak stavitelé budou moci zobrazit
na velkoplošných obrazovkách v kanceláři
a nebudou muset vůbec chodit osobně na
potenciálně nebezpečné staveniště, aby si
zmapovali aktuální stav. 
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Zelená pro leteckou dopravu

Nastupují hybridní .
elektrické pohony
Zoll: Důvodem jsou také nařízení Evropské komise, která stanovují, že letecká doprava musí
do roku 2050 snížit emise CO2 o 75 % ve srovnání s rokem 2000, přestože trendy naznačují, že
letecký provoz se za tuto dobu zdvojnásobí.
Nüsseler: Tyto požadavky nemohou být
splněny pomocí konvenčních technologií.
To platí i pro plán snížit hlukovou zátěž o 60 %
a emise oxidů dusíku o 90 %. Dále předpokládáme, že hybridní elektrická letadla budou
potřebovat o 25–50 % méně paliva než ta
současná. To by velmi výrazně snížilo provozní náklady.
Nelze těchto cílů dosáhnout postupnou op
timalizací současných pohonných techno
logií, které jsou založeny na benzínu nebo
petroleji?

Martin Nüsseler

Joachim Zoll

Společnosti Siemens a Airbus se loni v dubnu dohodly
na tom, že do roku 2020 společně otestují možnosti
využití hybridních elektrických pohonů v letecké
dopravě. Projektový manažer Airbusu Martin Nüsseler .
a jeho protějšek ve společnosti Siemens Joachim Zoll .
v našem rozhovoru popisují cíle a perspektivy
spolupráce obou firem.
Proč se ale vlastně Airbus a Siemens spojily?
Joachim Zoll: Airbus je největší evropský výrobce letadel s desítkami let zkušeností. Pro zavádění hybridních elektrických pohonů v letecké dopravě je proto z našeho pohledu ideálním
partnerem.
Martin Nüsseler: Siemens na elektricky poháněných leteckých motorech intenzivně pracuje již řadu let. S aplikacemi mimo letectví má
dokonce zkušenosti delší než jedno století. Do-
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plňuje tak naše vlastní know-how. Tato spolupráce je tedy situací win-win.
Proč se obě společnosti domnívají, že v le
tecké dopravě budou klíčová elektrická ře
šení?
Nüsseler: Letadla poháněná elektrickými
a hybridně-elektrickými motory a letecká doprava s nulovými emisemi jsou největší průmyslové výzvy naší doby.

Nüsseler: Ne, tímto způsobem bychom se
dále nedostali. Je pravděpodobné, že technologie tryskových motorů se budou zlepšovat,
pokud však počty cestujících porostou podle
předpokladů, budeme prostě potřebovat přístupy nové. A ekonomická efektivita hraje také
velkou roli. Letecký petrolej dnes tvoří jednu
třetinu provozních nákladů, a pokud cena ropy
v nadcházejících desetiletích poroste, situace se ještě zhorší. I to je důvod, proč je pro nás
nezbytné zahájit výzkum a vývoj technologických alternativ již dnes.
Ano, a to je cílem spolupráce mezi vašimi
dvěma společnostmi, ale o co přesně v ní
jde?
Zoll: Do roku 2020 chceme pro letadla
vyvinout hybridní elektrické pohonné systémy
a na základní úrovni je otestovat. Půjde o pohonné systémy různých výkonových tříd, v rozmezí od několika set kW pro malá letadla až po
několik MW pro letadla zajišťující regionální
dopravu. Jedním z faktorů, který nám poskytne potřebnou pružnost, je integrace do projektu next47 – startupu společnosti Siemens.
Nüsseler: Budeme zkoumat a vyvíjet elektrické stroje, výkonovou elektroniku, řídi-

cí techniku, paměťová média a generátory
energie, jako jsou turbíny a palivové články.
V našem sídle Electric Aircraft, které právě
vzniká v prostorech Airbus Group v Mnichově-Ottobrunnu, budeme zjišťovat, jak všechny
komponenty kooperují, a otestujeme i technickou proveditelnost. Následně se rozhodneme, jakým směrem budeme pokračovat dále.
Kde spatřuje Siemens největší perspektivy?
Zoll: Přepokládáme, že elektrické a hybridní
elektrické pohonné systémy se do malých letadel začnou instalovat v příštích pěti letech.
V dlouhodobější perspektivě se stanou standardem i pro regionální lety na vzdálenost téměř 2 000 km. Chceme, aby se Siemens stal
poskytovatelem komplexních řešení v oblasti
leteckých hybridních elektrických pohonů
a aby veškeré komponenty měly optimální poměr výkon/hmotnost.
Stanou se elektricky poháněná letadla pro
Airbus atraktivnějšími i z ekonomického
hlediska?
Nüsseler: Určitě, protože hybridní elektrické pohonné systémy snižují spotřebu paliva
a emisí až o 50 % a v důsledku toho výrazně redukují celkové provozní náklady letadla.
Kromě toho jsou elektrické pohony tišší, díky
čemuž bude možné létat i v době, kdy se to
nyní kvůli nadměrnému hluku nesmí.
U elektromobilů jsou největším problémem
hmotnost baterií a jejich rozměry; jak tomu
bude v případě letadel?
Zoll: V případě malých letadel jsme si již
ověřili, že mohou strávit ve vzduchu až hodinu pouze na elektrický pohon. Díky novým ba-

Martin Nüsseler (uprostřed) a Joachim Zoll (vlevo) nad testovaným leteckým elektrickým
motorem o výkonu 260 kW.

První krok již byl učiněn: jádro týmu společnosti Siemens se loni v srpnu přestěhovalo do
nových kanceláří v areálu Airbusu poblíž Mnichova.

teriovým technologiím a lehkým konstrukcím
bude možné tuto dobu postupně prodlužovat.
Domníváme se, že hybridní elektrický pohon
je pro velká letadla přepravující na velké vzdálenosti velké množství cestujících tím pravým
řešením.
Nüsseler: Bateriové technologie jsou stále příliš těžké a zabírají v letadle příliš mnoho místa.
Konvenční akumulátory navíc mají v současnosti energetické hustoty kolem 100 Wh.kg-1. Pro
letectví proto nebudou zajímavé, dokud nedosáhnou hustoty 600 až 1 000 Wh.kg-1.
Zoll: To je také důvod, proč používáme k výrobě energie hořákové generátory nebo palivové články. Baterie může přispět dodatečnou
energií během startu a stoupání a v průběhu
letu se pak nabíjí. Tento přístup nám umožňuje ideálně kombinovat výhody konvenčních
a elektrických pohonných systémů a plnit tak
ekologické závazky.
Nüsseler: A z ekonomického hlediska je tato
kombinace rovněž velmi zajímavá. 
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Siemens Sitraffic Stream

Na zelené vlně
T e x t: Pav e l  O l iv í k

Myšlenka zelené vlny není žádnou novinkou, ovšem
s moderní bezdrátovou komunikací a vzájemným
propojením účastníků silničního provozu a dopravní
infrastruktury vznikají zcela nové možnosti pro
zvyšování efektivity dopravy i snižování ekologické
zátěže. Siemens již realizoval celou řadu projektů
zelené vlny v evropských městech.

Č

ervená na každé křižovatce při průjezdu
městem po hlavní komunikaci nebo zbytečné čekání na křižovatce řízené světelnými signály v noci s téměř nulovou dopravou
– to jsou pro většinu řidičů důvěrně známé
situace z jízdy po městě, při nichž dochází
ke zbytečným časovým ztrátám, ke zvýšené
spotřebě paliva i nadměrným emisím škodlivin a hluku, o zátěži nervové soustavy ani
nemluvě. Například podle studií německého autoklubu ADAC a technické univerzity
TUM v Mnichově by mohla inteligentní zelená vlna a plynulá doprava snížit emise oxidů
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dusíku ve městech o téměř jednu třetinu.
A to je zlepšení, jehož lze na rozdíl od dalšího
zpřísňování emisních limitů pro nová vozidla
dosáhnout rychle, s nízkými náklady a s vysokou efektivitou.

Optimální řízení složité městské dopravy se
značnou intenzitou provozu samozřejmě není
vůbec snadné, ale současná praxe ve většině
měst dosud ponechává bez povšimnutí obrovský prostor pro zlepšování, který se otevřel
s příchodem bezdrátové komunikační techniky
a bouřlivým vývojem informačních technologií. K realizaci zelené vlny již nejsou zapotřebí
vysoké investice do dopravní infrastruktury,
jak ukazuje například systém Siemens Sitraffic
Stream, který je zcela digitální a vyžaduje pouze
montáž malé palubní jednotky s integrovanými
anténami GPS a GPRS do příslušných vozidel.
Průkopníkem této moderní zelené vlny je
německé město Böblingen, které leží jižně od
Stuttgartu. Oddělení dopravních a městských
služeb města Böblingenu přišlo s nápadem realizovat systém zelené vlny pro autobusy městské hromadné dopravy a vozidla záchranných
služeb pomocí bezdrátové komunikace mezi
vozidly a střediskem pro řízení světelné signalizace. Ve vypsaném výběrovém řízení na dodavatele příslušné technologie zvítězila společnost Siemens, která ve spolupráci s městem
Böblingen vyvinula systém Siemens Sitraffic
Stream. Pilotní projekt byl spuštěn ve druhé
polovině roku 2012 a zahrnoval čtyři křižovatky, deset autobusů a dvě hasičská vozidla. Po

Pilotní projekt v Böblingenu byl spuštěn ve druhé
polovině roku 2012 a zahrnoval čtyři křižovatky,
deset autobusů a dvě hasičská vozidla.
Foto: Bigstock

úspěšném pilotním projektu dochází k dalšímu
rozšiřování tohoto systému, do něhož má být
nakonec zahrnuto 30 až 40 křižovatek, kompletní vozový park čítající 75 městských autobusů a pět hasičských vozidel.
Úspěšný projekt v Böblingenu ukázal, že
tímto způsobem lze s velmi nízkými náklady dosáhnout výrazného zlepšení plynulosti
městské hromadné dopravy i zrychlení příjezdu záchranných služeb na místo neštěstí. A to
nejsou zdaleka všechny přínosy. Zvýšila se také
bezpečnost jízdy záchranářských týmů na místo zásahu. Nepřetržité sledování polohy vozidel navíc otevřelo nové možnosti pro zvyšování úrovně služeb veřejné hromadné dopravy. Na zastávkách mohou být v reálném čase
zobrazovány doby odjezdu na základě aktuální
polohy autobusu. Díky systému zelené vlny nabízí veřejná hromadná doprava rychlejší přepravu, čímž se zvyšuje její atraktivita v porovnání s individuální automobilovou dopravou.
Důležitým faktorem je i skutečnost, že tento
způsob upřednostnění jízdy autobusů a vozidel
záchranných služeb na křižovatkách řízených
světelnou signalizací má jen minimální vliv na
ostatní účastníky silničního provozu. Zelená vlna v podání společnosti Siemens v neposlední
řadě snižuje zatížení životního prostředí emisemi, protože eliminuje zbytečné zastavování
a rozjezdy, při nichž mají spalovací motory nejvyšší spotřebu paliva a emise.
To jsou všechno výhody, které přesvědčují
stále více obcí. Zcela digitální systém Siemens
Sitraffic Stream (Simple Tracking Realtime
Application for Managing traffic lights and
passenger information) bez nutnosti zásahů
do dopravní infrastruktury používají již další
města v Německu, například Heilbronn, Bietigheim nebo Speyer, pro něž byly dosavadní
analogové systémy spojeny s příliš vysokými
náklady.
První zkušenosti se zelenou vlnou získává ve
spolupráci se společností Siemens také hlavní město Islandu. Reykjavík nainstaloval v roce
2016 na prvních šesti křižovatkách ve svém centru satelitní systém Siemens Sitraffic Stream,
který automaticky aktivuje zelenou pro vozidla
záchranných služeb a veřejné hromadné dopravy. Stejně jako u podobných systémů v německých městech jsou příslušná vozidla vybavena palubní jednotkou, která na základě GPS
určuje polohu vozidla s přesností na 5 m
a předává tuto informaci do řídicího střediska,
z něhož vycházejí pokyny pro semafory.
Zelená vlna, založená na vzájemné komunikaci vozidel přímo s ovládacím systémem světelné signalizace, však nemusí být omezena
pouze na vozidla městské hromadné dopravy
a záchranných služeb. Inteligentní komunikační systém Siemens se již osvědčil v pilotním projektu v britském Newcastlu, jehož se

zúčastnilo 12 sanitních vozů a několik elektromobilů. Stejně jako u systému Sitraffic Stream
získává řídicí centrála bezdrátovým přenosem
informaci o vozidle, které se přibližuje k semaforu. Rozdíl spočívá v tom, že vozidlo navazuje spojení s komunikační jednotkou instalovanou u světelné signalizace a prostřednictvím
standardu, který je navržen výhradně pro tyto
účely. Pokud je to možné, rozsvítí se na semaforu zelená, jakmile se vozidlo ocitne 200 m od
křižovatky. V opačném případě může řidič na
svém tabletu sledovat pomocí speciální aplikace například dobu, po kterou bude mít ještě

červenou, a zda se tedy vyplatí vypnout motor,
či jakou optimální rychlostí by měl pokračovat
v jízdě ke křižovatce, aby nemusel zastavovat.
Komunikace totiž v rámci systému není pouze
jednosměrná, ale probíhá oběma směry.
Výše uvedené systémy Siemens lze využívat také k optimalizaci celkové strategie řízení světelné signalizace, což s sebou nese další
zvýšení plynulosti provozu doprovázené vyšší
bezpečností, nižšími emisemi a spotřebou paliva a eliminací zbytečných časových ztrát. Je
to tedy řešení, z něhož mají užitek všechny zúčastněné strany. 
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Svoboda pohybu
pro handicapované

T e x t:  J o h a n a Hra b a l o vá

Dojet někam autem je dnes pro většinu lidí naprosto samozřejmé. Pro handicapované je
ale řízení vozu často nesplnitelným snem. Možností, jak pohodlně a bez cizí pomoci řídit
auto z invalidního vozíku, totiž moc není; a přitom právě možnost svobodného pohybu
je pro handicapované klíčovou otázkou. Řešením může být Elbee, unikátní vozidlo pro
handicapované, které vyvinula společnost Elbee Mobility.
Elbee není jen tak ledajaké auto. Na první
pohled trochu připomíná Smart: také s ním
můžete parkovat kolmo k chodníku. Tím ale
veškerá podoba končí. Místo dveří se mu otvírá celá přední kapota, kudy může řidič pohodlně vyjet na vozíku přímo na chodník.
Sám a bez jakékoliv cizí asistence. To činí
z „Elbíčka“, jak se vozítku v jeho domovských
Lošticích přezdívá, mezi vozidly pro handicapované opravdový unikát.

Jak se vozí vozíčkáři
Lidé na vozíku mají možnost cestovat autem
buď bez přesedání – to znamená, že zajedou
do auta i s vozíkem, anebo s přesedáním, kdy
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musí vozík opustit a přemístit se na sedadlo řidiče či spolujezdce. První způsob je pro handicapované rozhodně pohodlnější, ale bohužel
také velmi málo dostupný. Zajištění svobod-

ného pohybu těžce fyzicky handicapovaných
osob se v praxi obvykle řeší přestavbou většího automobilu, většinou dodávky. Z interiéru
vozu zmizí většina vybavení včetně sedačky řidiče, proběhne úprava na ruční řízení, přibude
nájezdová rampa nebo zvedací plošina. Jedná
se o náročnou proceduru, kterou může provádět jen autorizovaný úpravce vozidel a tomu
odpovídá i poměrně vysoká cena. V západní
Evropě stojí podobná přestavba okolo sto dvaceti tisíc eur, což je částka vysoce přesahující
možnosti většiny handicapovaných lidí, zvláště
pak v České republice. Navíc pro tyto úpravy se
hodí pouze velká auta, a to pro lidi s omezenou
hybností krční páteře může znamenat velký

problém při řízení i parkování. Druhou variantou, vhodnou ovšem jen pro paraplegiky se
zdravou a silnou horní částí těla, je úprava běžného osobního automobilu na vůz s ručním řízením a posuvnými dveřmi. Zde je však nutné
přesednout z vozíku do auta na sedadlo řidiče,
vozík složit a naložit do auta za sebe. Mladý,
silný a relativně „pohyblivý“ vozíčkář tyto úkony zvládne sám bez asistence, nicméně i tak je
přesedání a manipulace s vozíkem značně nepohodlná. Pro lidi, kteří ale silné ruce nemají,
jsou starší nebo mají rozsáhlejší stupeň postižení, tato varianta nepřipadá v úvahu.

I kvadruplegik může řídit
Kvadruplegikům, tedy lidem s omezenou
hybností všech čtyř končetin a trupu, slouží
k pohybu elektrický vozík, který v závislosti na
typu váží osmdesát až sto padesát kilogramů.
Do běžného auta se bez přesedání a pomo-

Elbee Mobility
je sesterská firma společnosti  Závody .
lehkých konstrukcí Loštice (ZLKL). .
Výroba komponent pro Elbee (jak prototypových, tak sériových) probíhá na strojích
s řídicím systémem Sinumerik společnosti
Siemens v závodě ZLKL.
ci asistenta nedostanou. Elektrický vozík není
skládací a ukládá se do kufru auta pomocí vestavěného jeřábku, který s ním umožňuje manipulovat. To však handicapovaný nezvládne
a jde o úkol asistenta.
Skupina lidí, kteří sami bez přesedání a bez asistenta auto řídit nemohou, je poměrně velká –
jen v Česku je na vozík připoutáno okolo padesáti tisíc osob. A právě pro ně je Elbee ideálním

Ladislav Brázdil ml.,
jednatel společnosti Elbee
Mobility: ukázalo se, že
podobný produkt na českém
i světovém trhu chybí a je zde
poptávka po jeho naplnění
řešením. Navíc to není klasické auto, ale čtyřkolka, čemuž odpovídají i jízdní vlastnosti vozidla a podmínky pro jeho řízení. Stačí k němu řidičský průkaz skupiny B pro osobní automobily
nebo B1 pro čtyřkolky, který je možný získat od
sedmnácti let. Pro postižené již dnes existují i
speciální autoškoly, kde se učí řídit pro ně upravené automobily.
Uživatelé Elbee si také mohou zvolit řadu individuálních úprav včetně fixace vozíku. Vozidlo je dvoumístné, přičemž sedadlo spolujezdce je umístěno vzadu za řidičem. Toto sedadlo
je sklopné, a pokud vozíčkář cestuje sám, může
volné místo využít třeba pro uložení nákupu
nebo zavazadel.

vozíčkáře,“ pokračuje Ladislav Brázdil. Myšlenka je nadchla a navíc se i ukázalo, že podobný
produkt na českém i světovém trhu chybí a je
zde poptávka po jeho naplnění.
První prototyp přišel na svět v roce 2007
a o tři roky později byl model homologován pro
český a v roce 2013 pro evropský trh. Původní
myšlenka pana Brázdila se tak naplnila a Elbee
se mohlo začít v Lošticích oficiálně vyrábět.

Elbee jede do světa
„Myšlenka na Elbee vznikla v roce 2003, kdy
několik našich významných zákazníků začalo přesouvat svou výrobu do Asie,“ vysvětluje
Ladislav Brázdil ml., jednatel společnosti Elbee
Mobility a syn majitele společnosti ZLKL. „Tehdy jsme nevěděli, jak dlouho tento stav potrvá,
ani jaký bude mít rozsah, a proto jsme chtěli
mít pojistku pro kontinuitu našeho výrobního
závodu v podobě vlastního produktu. Začali
jsme se proto rozhlížet po možnostech na trhu a seznámili se s konstruktérem, který nosil
v hlavě plány na vývoj městského vozidla pro

K polovině loňského roku je Elbee dostupné
v pěti evropských zemích, a to v Česku, Francii,
Itálii, Spojeném království a Švýcarsku a nedávno byla podepsaná smlouva pro Nový Zéland
a Austrálii. Výroba momentálně počítá s třiceti
kusy ročně, během několika málo let by však
v Lošticích rádi vyráběli za rok stovky kusů. Víc
se jich v dohledné době ani moc vyrobit nedá,
protože každý kus je do jisté míry originál, který se individuálně upravuje podle požadavků
a potřeb jeho budoucího řidiče. Klasická sériová výroba tak není možná. I to je důvod, proč
velké automobilky dosud žádný ze svých projektů vozidel pro handicapované nedovedly
k realizaci.
Příběh speciálu Elbee je teprve na začátku.
Zatím jich po evropských silnicích jezdí první
desítka, ve výrobě jich ale již čeká další řada
a objednávky přicházejí. A s nimi naděje pro
lidi upoutané na invalidní vozík, že se budou
moci o trochu svobodněji pohybovat. 
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arc h i t e k t ura

Wings

T e x t:  T e r e za  Va lv o d o vá

jedinečné setkání
technologie s uměním
Vstup do jednoho z nejmodernějších a „nejzelenějších“ kancelářských komplexů na světě
– nového sídla vedení společnosti Siemens – zdobí jedno z křídel obdivuhodného sousoší
„Wings“ z dílny amerického umělce Daniela Libeskinda. Tisíce LED světel na desetimetrové
soše symbolizují ústřední téma digitalizace.
42    Visions jaro 2017

Námětem pro vytvoření „Křídel“ byla Libeskindova idea spojit témata výstavy (zdraví, energie, udržitelnost a technologie) s její lokalitou.
Zdrojem inspirace mu byl slavný milánský malíř
Giuseppe Arcimboldo a jeho netradiční tvorba. Ten v promyšleném pořadí ztvárnil nápadité portréty hlav, jejichž profily vytvořil z různorodých prvků, jako je ovoce, zelenina, květiny,
ryby či knihy. Podnětem a zároveň výchozím
bodem pro „Křídla“ se staly Arcimboldovy série
kreseb „Čtyři živly“ a „Čtyři roční období“.

Zrod „Křídel“

V

květnu 2015 se ve městě módy, průmyslu a kultury otevřely dveře světové
výstavy EXPO. Půl roku se v centru výstavy,
na milánském náměstí známém jako Piazza
Italia, tyčily čtyři interaktivní desetimetrové
sochy „Wings“ vzniklé ze spolupráce architekta a umělce Daniela Libeskinda a společnosti Siemens. Více než 20 milionů návštěvníků z celého světa tak mohlo obdivovat možnosti sochařství 21. století.

Pro tvorbu „Křídel“ bylo třeba sofistikovaných
technických procesů. Podle nákresů Daniela
Libeskinda byl vytvořen 3D model a inženýři
následně zpracovali funkční model pro výrobu.
Po převedení architektonického modelu se stejně jako u budov začalo s výpočty pro stanovení
množství a tloušťky hliníku, který byl pro výrobu soch s ohledem na vlastnosti a estetické požadavky zvolen jako ideální materiál.
Výroba desetimetrového sousoší nebyla žádný med. Jednotlivé části konstrukce byly vyřezány z hliníkového plátu a poté tvarovány. Všechny čtyři části se v továrně vyráběly ve stejný čas,
čímž konstruktéři ušetřili spoustu materiálu.
Monumentální čtrnáctitunové konstrukce byly
ve finále rozděleny do dvanácti částí a převezeny do Milána.
Kromě unikátního tvaru a postavení „Křídel“
sloužily jednotlivé sochy také jako komunikační zařízení. O propojení dynamického umění
a technických inovací se svými animacemi postaraly londýnské firmy Immersive a Innovision,
které spolu se Siemensem sochám „vdechly“
interaktivitu. Na jedné soše se zobrazovala projekce hejna ptáků, na druhé atomy, další dvě doprovázely zvukové efekty. Sochy byly vytvořeny
tak, aby mezi sebou vzájemně komunikovaly,
současně se s nimi mohli dorozumět i návštěvníci výstavy. Každý příchozí s chytrým telefonem či tabletem mohl pomocí Siemens aplikace
aktivovat prvky rozšířené reality a udělat si například vlastní „digitální“ selfie.
Na každou sochu bylo instalováno více než
5 000 světelných bodů. Spolu s komplexním

„Mojí myšlenkou bylo
spojit umělecký objekt
s technologiemi v sochařství.
Měl jsem vizi, že vytvořím
ve velkém měřítku sochy,
které by zachycovaly
vzrušení z EXPA s použitím
interaktivních prvků ve
stěnách. Přednesl jsem tento
nápad Siemensu, společnosti
celosvětově spojené
s chytrými inovativními
technologiemi. A tak se
zrodila „Wings“.“

Daniel Libeskind
animačním softwarem tak vytvořily mimořádný
efekt, díky němuž se z „Wings“ stala ikona moderního umění.

„Křídla“ stráží vstup
do Siemensu
„Křídla“, stejně jako téma EXPA 2015, přesáhla časový rámec výstavy. Po uzavření expozice
byl jeden z velikánů přesunut do Mnichova
a v současnosti je tato socha umístěna přímo
na mnichovském náměstí Oskar-von-Miller-Ring
před novou centrálou společnosti Siemens. Další dvě sochy jsou instalovány v největším sídle
Siemensu v Erlangenu a v Berlíně, na místě, kde
byla společnost založena. „Křídla“ tak nejsou jen
impozantním uměleckým dílem, ale i významným symbolem propojujícím jednotlivé části
města i firmu samotnou. 
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Události

Ceny Wernera

Letos rekordní počet            
Již po devatenácté ocenil český Siemens
nejlepší mladé vědce, studenty a pedagogy .
v prestižní vědecké soutěži Cena Wernera von
Siemense. Na slavnostním večeru v Betlémské
kapli převzalo ceny celkem 11 vítězů. I letos
bylo uděleno zvláštní ocenění za překonání
překážek při studiu a cena za nejlepší disertační
práci napsanou ženou. Vítězové si rozdělili
finanční odměny v celkové výši 1 milion korun.

D

Generální ředitel
Siemens Česká republika,
Eduard Palíšek:
„To, jak se chováme k našim pedagogům a jak dokážeme motivovat talentované studenty, považuji za jeden z důležitých ukazatelů stavu naší společnosti.
Prostředn ictvím Ceny Wernera von
Siemense se již 19 let snažíme přispět
k tomu, aby vzdělanost byla vnímána jako důležitá hodnota a byli oceněni ti, kdo
ji předávají. Letošních 346 přihlášek napříč
technickými a přírodovědnými obory
a jejich rok od roku rostoucí kvalita jsou pro
mne důkazem, že české technické a přírodovědné vysoké školství vytváří pevný základ
budoucí konkurenceschopnosti naší země.“
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o 19. ročníku soutěže, která
se zaměřuje zejména na práce
z oblasti technických a přírodovědných oborů, se přihlásilo rekordních téměř 350 soutěžících z 19 českých vysokých škol.
V kategorii o nejvýznamnější vý
sledek vývoje a inovace byl za vývoj miniaturního glukometru ve formátu kreditní karty oceněn Marek
Novák. Nový glukometr má možnost
bezbateriového provozu a navíc je
propojený se smartphonem pomocí
NFC, kdy telefon slouží k zobrazování
dat a interakci s uživatelem, zatímco samotné zařízení slouží pouze ke
zpracování dat z biosenzoru. Fakt,
že je smartphone nedílnou součástí
zařízení, lze využít ke snadnému přenosu dat do cloudu, odkud k nim může mít, na rozdíl od dnešních řešení,
přístup např. ošetřující lékař, matka
diabetického dítěte apod. Díky svým
malým rozměrům se snadno vejde
ke smartphonu nebo do peněženky,
neomezuje tedy uživatele tolik jako
dnešní glukometry.
Za nejvýznamnější výsledek zá
kladního výzkumu si cenu odnesl
tým Petra Šittnera (AV ČR), který se
zabývá studiem slitin s tvarovou pamětí a jejich technických aplikací pro
průmyslové využití v medicíně, robotice, leteckém a automobilovém
průmyslu. Práce kolektivu mladých
vědeckých pracovníků z Fyzikální-

ho ústavu AV ČR a Ústavu Termomechaniky AV ČR vysvětluje mechanismus lokalizace deformace v tahově
namáhaném superelastickém drátu
ze slitiny s tvarovou pamětí NiTi.
Tým dlouhodobě patří mezi přední
pracoviště v oboru martenzitických
transformací a slitin s tvarovou pamětí ve světě.
Jako již tradičně se nejvíce soutěžících přihlásilo v kategoriích o nej
lepší diplomovou a disertační práci
– více než tři čtvrtiny. Ocenění
si zde odnesli: Tomáš Pikálek (VUT
v Brně) za nejlepší diplomovou práci,
v níž vyvinul novou metodu pro měření indexu lomu vzduchu, a Martin Ullrich (VŠCHT Praha) za nejlepší
disertační práci, ve které jako první
zrealizoval prototyp funkčního chemického robota, tj. strukturované
mikročástice schopné nést obsah,
který lze řízeně uvolňovat.

Cena pro nejlepšího
pedagoga a zvláštní
ocenění
Siemens opět udělil zvláštní ocenění studentovi, který překonal potíže dané zdravotním postižením
a dosáhl navzdory němu mimořádných studijních nebo výzkumných
výsledků. Získal ho Roman Švec
(UJEP), který se věnuje studiu a výzkumu digitalizace kulturního dědic-

von Siemense předány

            přihlášených soutěžících

tví. Roman Švec od počátku studia
bakalářského oboru Dokumentace památek prokazoval nejen velké nadání, ale i nadšení. Zapojil do
skupiny studentů, která spolupracovala na projektech Centra dokumentace a digitalizace kulturního
dědictví FF UJEP. Průběh jeho studia přerušilo velmi závažné onemocnění, které ho zcela paralyzovalo. Navzdory tomu prokázal
odvahu, vynaložil velké úsilí a byl
nezlomný ve fázi rehabilitace, kdy
se učil znovu hýbat, mluvit, překonal fázi, kdy se pohyboval na vozíku a nakonec se mu podařilo znovu nastoupit do studia. V krátké
době úspěšně složil bakalářskou
zkoušku, obhájil bakalářskou práci
a od září 2016 byl přijat do magisterského studia. Od září 2016
pracuje v projektu NAKI (Program
aplikovaného výzkumu a vývoje
národní a kulturní identity v rámci
Národního památkového ústavu)
Dokumentace historických staveb
sloužících pro zpracování chmele,
je členem terénního týmu, který
realizuje plošný průzkum v oblasti
Žatecka, Lounska a Úštěcka.
Cenu pro nejlepšího pedagoga
si odnesl Richard Hindls, vedoucí
katedry statistiky a pravděpodobnosti z Vysoké školy ekonomické,

který je uznávaným odborníkem
v oblasti statistiky. Učí úctyhodných téměř 90 semestrů ve všech
stupních studia. V anketách studentů patří tradičně k nejlépe hodnoceným. Založil několik nových
studijních oborů vč. oborů meziuniverzitních, zasloužil se o výrazný nárůst studentských mobilit na
VŠE, založil Středisko handicapovaných studentů VŠE pro integraci studentů s postižením. Jeho
články, napsané s kolegy z VŠE

a Matematicko-fyzikální fakulty
UK, které analyzují formy výuky
statistiky a didaktická rizika, jsou
mezinárodně uznávané. Je členem International Association for
Statistical Education jako národní
koordinátor statistického vzdělávání. Je spoluautorem uznávaných statistických učebnic, které
dnes tvoří páteř výuky statistiky
na řadě fakult.
Cenu pro nejlepší disertač
ní práci napsanou ženou si

odnesla Neda Neykova (ČVUT),
která se věnovala hydrotermální syntéze nanotyčinek a nanosloupků ZnO (oxidu zinečnatého) pro použití ve fotovoltaice
pro tenkovrstvé sluneční křemíkové články. Elektrické, optické a povrchové vlastnosti ZnO
nanosloupků, které jsou rozhodující pro vysokou účinnost slunečních článků, byly zkoumány
pomoci optické a fototermální
spektroskopie. 

Do dalšího, jubilejního 20. ročníku se mohou studenti, vědci a pedagogové přihlásit již letos na jaře.
Více na stránkách soutěže www.siemens.cz/cenasiemens.
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Werner von Siemens: zrození úspěchu (16)

Báječný svět telefonu
S prvními krůčky telekomunikací je neodmyslitelně spojeno i jméno Wernera von Siemense.  
T e x t: M I L A N B A U M A N   
Svět telekomunikací, bez něhož
si dnes život nedokážeme vůbec
představit, ve svých počátcích
procházel pozoruhodnými peripetiemi. Byla to doba, kdy Ale-

ního způsobu sdělování k analogovému. Předcházející vynález sdělovací techniky, elektrický
telegraf Morseova typu, totiž ve
své podstatě digitální byl.

Historický nástěnný telefonní přístroj (model
M99) firmy Siemens & Halske používaný
v Německu na železnicích a poštách.
xander Graham Bell v roce 1876
vynalezl telefon a už ve stejný rok
při jeho předvádění lidé na světové výstavě ve Filadelfii s úžasem
naslouchali slovům vysloveným
kdesi na opačném konci drátu.
Až příští generace v této souvislosti překvapivě zhodnotí pozoruhodnou skutečnost: lidstvo se
v této chvíli navrátilo od digitál46    Visions jaro 2017

kdo příslušné kódování systému
teček a čárek ovládal, nešlo o nic
náročného, ale pro ostatní ano.
Proto se nelze příliš divit, že digitální Morseův telegraf byl záhy

Stolní telefon společnosti Siemens & Halske
z roku 1896.

Ačkoli to v dnešní době zní jako
paradox, hlavní nevýhodou telegrafu byl právě jeho digitální charakter. Z něho vyplývala nutnost
zprávy pro potřeby přenosu kódovat. (První zprávu tohoto typu
Morse odvysílal – přesněji řečeno
„odklepal“ – v roce 1845 na vzdálenost 64 km mezi městy Baltimore a Washington). Pro toho,

zastíněn analogovým telefonem,
který dokázal přenášet přímo lidský hlas – srozumitelný každému.

Zlatá éra fandů
a nadšenců
Byl to právě Siemens, kdo se
zasloužil o rozmach vynálezu ručičkového telegrafu, tedy

elektrického přístroje schopného přenášet na dálku jednotlivá písmena. Sestrojil jej
v roce 1847 ve svých 31 letech.
Z dnešního pohledu to byl prapočátek elektrické pošty, ale
i významný krok na cestě k poště elektronické. Od tohoto data
se také odvíjí slavná siemensovská tradice, vedoucí až ke
zrodu dnešní společnosti
Siemens AG.
Siemens pak v roce 1877 převzal v Německu Bellův telefon,
technicky ho zdokonalil a spolu s generálním poštmistrem
německých pošt Heinrichem
von Stephanem řídil zavádění této „mluvící hračky“, kterou
Stephan nazval Fernsprecher.
Zkušený elektrotechnik a podnikatel Siemens ještě do Vánoc
vyrobil prvních 700 přístrojů.
Na rozdíl od Bella u nich použil
dvoupólový elektromagnet
a větší membránu. Zájem
o ně byl obrovský.

Značka Siemens
& Halske se stala
známou i u nás.
V Praze se telefony začaly zavádět od roku 1887. V roce 1889
pak byl zahájen telefonní provoz
mezi Prahou a Vídní.
Ne vždy se však telefonní
„boom“ setkal s porozuměním.
Například v Berlíně mnohým vadily zvuky, které vyluzovaly telefonní dráty, a přes izolátory se
proto musely navlékat kožené
čepičky. 
/Pokračování životopisu
Wernera von Siemense příště/

CSR

Siemens zvítězil v soutěži .
o „Nejudržitelnější firmu“
Rok 2016 byl nejteplejším rokem v historii měření teplot na
zeměkouli. Není proto divu, že význam udržitelnosti opět
vzrostl. A uvědomují si to i největší světové společnosti. .
Od roku 2005 zveřejňuje časopis Forbes spolu s výzkumnou
společností Corporate Knights seznam nejúspěšnějších
firem z hlediska trvalé udržitelnosti. V letošním roce
stanula na příčce nejvyšší společnost Siemens.   

S

polečnost Corporate Knights provedla průzkum ve 4 000 firem s celkovou tržní hodnotou kolem 2 bilionů dolarů a ve 14 kategoriích.
Výsledek tohoto průzkumu byl nedávno zveřejněn na každoročním Světovém ekonomickém
fóru v Davosu. Na prvním místě se letos umístila společnost Siemens a byla prohlášena energeticky nejefektivnější firmou. Žádná jiná firma
na světě nevyrábí elektřinu tak efektivně jako
společnost Siemens, a proto právem zvítězila ve
všech kategoriích. Siemens například definuje
standardy ve snižování uhlíkové stopy, a to nejen ve výrobě, ale také v rámci svých obchodních
jednotek. A laťku umístil velmi vysoko: do roku
2030 hodlá být zcela uhlíkově neutrální. Pouhý
rok poté, co Siemens vyhlásil program
„Siemens’ CO2-neutral Business Operations“, dokázal snížit svoji uhlíkovou stopu o více než 20 %.

Aby se firma mohla umístit na předních mís
tech tohoto hodnocení, musí splňovat čtyři
klíčové body:
 musí být energeticky efektivní,
 musí zavádět decentralizované energetické
systémy,
 musí optimalizovat vlastní vozový park
 a musí vyrábět elektřinu z obnovitelných
zdrojů.
Oceněné TOP 100 firmy ale vykazují i jiné
zajímavé vlastnosti, které bychom si na první
pohled s udržitelností možná nespojili, přesto ale s ní velmi úzce souvisejí. Asi nepřekvapí, že vedení všech oceněných firem je zainteresováno na plnění cílů směrem k udržitelnosti osobními bonusy. Mimo toto pořadí
nalezneme podobnou motivaci pouze u 23

% firem. Oceněné firmy mají rovněž společné
to, že přispívají svým zaměstnancům na důchod
téměř dvojnásobně ve srovnání s ostatními. 28
% vrcholných pozic v těchto firmách zastávají ženy, zatímco běžných bývá méně než 21
%. Nabízí se rovněž myšlenka, že společnosti,
které masivně investují do udržitelnosti, mají

Země s nejvyšším počtem
udržitelných firem:
Spojené státy americké
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Francie

11

Kanada

6

Německo

6

Nizozemsko

5

asi vyšší náklady, a proto jsou pravděpodobně
méně ziskové. Všech 100 oceněných firem
nás ale přesvědčuje o opaku. Z každých 100
dolarů, které tyto firmy investovaly v roce
2005, měly v roce 2016 232 dolarů. Stejný
příklad u ostatních firem vedl k výslednému
zisku 208 dolarů v roce 2016. Tzn., že kumulovaný zisk je u udržitelných firem o 24 procentních bodů vyšší, než je standard. 
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Jeden rok po zveřejnění interního
programu nulové uhlíkové stopy
se emise CO2 snížily o 20 %.
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Fluktuace
zaměstnanců.

36 mld. euro
Environmentální portfolio - hnací .
síla dekarbonizace vygenerovala .
36 mld. euro zisku ve fiskálním roce
2016. Tvoří tak podíl 46 % na celkovém
zisku společnosti Siemens.
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Naše životy začínají
v dokonalém prostředí.
Desigo CC vám zajistí dokonalé prostředí
po celý život, jak v práci, tak ve volném čase.

siemens.cz/desigocc

