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Answers for the environment.

Hospodárné nakládání s energií šetří životní prostředí. Znamená to vyrábět a přenášet energii s maximální možnou efektivitou. Zatím 
 existuje jediná firma na světě,  která přináší účinná řešení pro výrobu,  přenos i rozvod energie. Vždycky je někdo první. Neustále 
vyvíjíme technologie pro další snižování emisí. Nejúčinnější plynová turbína na světě v elektrárně s kombinovaným cyklem 
   v německém Irschingu pomáhá zásobovat energií třímiliónovou městskou aglomeraci a přitom snižuje emise o 40 000 tun CO₂ ročně. 
www.siemens.com/answers

Odpověď Siemens: Nejúčinnější plynová turbína na světě. 
Snížení emisí CO₂.

Jak dodávat energii
a neničit životní prostředí?
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Vážení čtenáři, milí přátelé,
dostává se vám do rukou druhé letošní číslo časopisu 

Visions. V době, kdy naši mysl v celosvětovém měřítku
trápí řada problémů, se pokrok vědy a techniky nezastavil,
a tak nás stále udivuje svou rozmanitostí či razantností,
s jakou se klube na svět. Některé jeho aspekty zachycují 
i následující stránky. 

Vydáme se v nich do interiérů budov, které naznačují
další cestu k energetickým úsporám v administrativních 
i dalších objektech. Citlivé senzory a jiné současné techno-
logie v nich dokážou významně redukovat spotřebu ener-
gie. Nová 52poschoďová budova na Manhattanu vyda  va te-
le známého listu New York Times, postavená v roce 2007,
díky nim spotřebovává o 30 procent méně energie než
běžné administrativní výškové budovy.

Ve výzkumných pracovištích firmy Siemens se vyvíjejí
senzory, které monitorují kvalitu vzduchu v budovách. Ty
by měly být schopné měřit nejméně čtyři parametry – tep lo -
tu, vlhkost, koncentraci plynů a zápachy.

Pokračuje i vývoj nečipových senzorů, jakými jsou lase-
rová optická zařízení, která dokážou dálkově zjišťovat, ve
které části místnosti se koncentruje nejvíce plynů. Moder -
ní technika však čím dál více podporuje úspory energie
v běžných obydlích. Třeba společnost Energie AG z Lince

vybavuje rakouské domácnosti novými elektroměry firmy
Siemens. V letošním roce jich bude připojeno 100 tisíc a do
roku 2014 až 400 tisíc. Tyto inteligentní přístroje měří spo-
třebu elektřiny, ale pokrývají navíc celý dodavatelský řetě-
zec – od elektrárny až po odběratele. Datový koncentrátor
na transformační stanici sbírá data o spotřebě elektrické
energie z jednotlivých měřidel, monitoruje stav elektrické
rozvodné sítě a přenáší tato data do účtovacího systému.
To je však jen část z řady zajímavostí, které naleznete na
stránkách Visions. 

Existuje všeobecná shoda v tom, že cestou z krize jsou
věda, výzkum a inovace ve všech oblastech. Konkurenční
výhody se evidentně přesunují z oblasti výroby (made in)
do oblasti vývoje (invented in). Všechny firmy, které tento
trend nezaspí, mají dobré šance na úspěch.

Přeji vám příjemně a užitečně strávené chvíle při čtení
druhého vydání našich Visions.

Ing. Pavel Kafka
generální ředitel Siemens, s. r. o., a Country CEO
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Ultratenké vrstvy diod OLED

Diody OLED nejsou tlustší než polovina jedné tisíciny milimetru. Díky tomu se dají nanést
na jakýkoliv povrch. Protože jsou průhledné, v budoucnosti je bude možné vkládat třeba 
i do oken. Na snímku vidíte výzkumníka z laboratoře společnosti Osram v Regensburgu při
kontrole srovnání diod OLED po použití metody physical vapour deposition (PVD). Při té se
tenké vrstvy ukládají na materiál metodou kondenzace a odpařování. 
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Dárek od Spidermana
Vědci z Institutu Maxe Plancka v německém
Halle vyrobili materiál, který je třikrát pevnější
než pavučina. Obyčejné pavoučí vlákno se při-
tom považuje za nejpevnější přírodní materiál.
Je například pevnější než ocel stejné tloušťky.
Skládá se z fibrinu, který pavouci „vyrábějí“
pomocí slinných žláz. Výzkumnému týmu,
který vede Seung-Mo Lee, se podařilo vyrobit
supersilnou pavučinu tak, že do ní přimíchali
malé množství zinku, titanu a hliníku, čímž
zlepšili její vlastnosti. Využili na to takzvanou
technologii nanášení vrstvy atomů ALD 
(Atomic Layer Deposition). Atomy kovů se tak
usadily nejen kolem pavoučího vlákna, ale
pronikly i do jeho vnitřku, kde zreagovaly se
stavebními proteiny. Badatelé nyní přemýšlejí
nad tím, jak stejným způsobem obohatit 
pavučiny i dalšími materiály včetně umělých
polymerů, jako je například teflon. Touto 
technikou by bylo možné vyrobit superpevná
vlákna, která by našla uplatnění při výrobě
pevných textilních a zdravotnických materiálů.

Baterie sestavená z virů
Vědci z Massachusettského technologického
institutu (MIT) dokázali, že geneticky uprave ný
virus dokáže sestavit obě elektrody lithium ion-
tové baterie. Jak informovala vedoucí týmu
Angela Belcherová, výroba nového typu baterie
není příliš náročná. Uskutečňuje se při poko-
jové teplotě a obejde se bez organických roz-
pouštědel a toxických materiálů. Před třemi
roky vědci z MIT popsali geneticky upravené
viry, které na sebe dokázaly nabalit molekuly
zlata a oxidu kobaltu a sestavit se do formy
nanodrátku, čímž de facto vznikla anoda. Nyní
se skupina vědců zaměřila na výrobu katody,
která by s anodou vytvořila funkční pár. Upra-
vený virus ze skupiny takzvaných bakteriofá -
gů, které napadají bakterie, ale pro lidi jsou
přitom neškodné, se nejprve zaobalí do mole-
kul fosforečnanu železitého, a potom se na-
váže na uhlíkové nanorourky, čím vznikne síť
vysoce vodivého materiálu. Laboratorní testy
ukázaly, že baterie s dvojicí virusových elektrod
lze bez jakékoli změny vlastností nabít a vybít
až stokrát. Informoval o tom MIT News.

Palivo z hořícího ledu
Nová metoda získávání metanu ze dna oceánů by mohla nejen přinést nový zdroj energie, ale
vyřešit i ukládání oxidu uhličitého. Dno oceánů obsahuje velké množství takzvaných metano-
vých hydrátů, které vypadají jako obyčejný led. Ve skutečnosti jsou to klatráty vody neboli ja-
kési klícky tvořené molekulami vody, uvnitř kterých jsou uzavřené molekuly metanu. Někteří
vědci se však obávají důsledků těžby metanu ze dna oceánů a upozorňují, že i když se při jeho
spalování uvolní méně oxidu uhličitého než při spalování jiných fosilních paliv, stále budeme
zatěžovat naši atmosféru. Ale nová metoda extrakce metanu by problém mohla vyřešit. Fyzi-
kální struktura klatrátů vody totiž způsobuje, že tyto klícky raději uchovávají oxid uhličitý než
metan. Takže pokud se do metanových hydrátů napumpuje oxid uhličitý, vytlačí metan a zaujme
jeho místo. Díky tomu by bylo možné z hydrátů čerpat metan a zároveň do nich ukládat ne  -
ch těný oxid uhličitý. Informace přinesl magazín New Scientist.



Sporťáky na elektřinu
Siemens vyvinul pohonné systémy pro prototypy
elektrických aut švýcarského výrobce konceptů
Rinspeed a německé firmy RUF. In tegro vané po-
honné systémy jsou složeny z motoru a generá-
toru, elektroniky a rozhraní pro připojení
aku mu látorů. Oba projekty se také zaměřily i na
zkoumání širších možností souvisejících s kom-
plexní elektromobilitou. Alois Ruf, výrobce spor-
tovních automobilů z Pfaffenhausenu, vybavil
svůj Electric RUF 911 centrálním elektromoto-
rem s potenciální kapacitou 270 kilowattů
(zhruba 370 koní), krouticím momentem 
950 Nm a dojezdem asi 200 kilometrů. iChange
od švýcarského Rinspeedu zase ukrývá elektrický
motor s výkonem 149 kilowattů (204 koní). Auto-
mobil vysoký 1,03 metru a dlouhý 4,28 metru
dosahuje maximální rychlost 220 kilometrů za
hodinu. Z nuly na sto kilometrů zrychlí jen 
za 4,2 sekundy. Tři lithiumiontové baterie je
možné nabít za tři hodiny pomocí konvenční
230voltové elektrické zásuvky. 

Vlak Velaro odolá krutým sněhovým bouřím
Nejnovější vysokorychlostní vlak rodiny Velaro prošel testem odolnosti v extrémních podmínkách.
Před dodávkou do Ruska technici vyzkoušeli vlak v klimatickém aerodynamickém tunelu Rail Tec
Arsenal ve Vídni, kde je možné simulovat i silnou sněhovou bouři. Potvrdilo se, že vlak Velaro bu -
de schopen jezdit rychlostí víc než 250 kilometrů za hodinu i v drsném počasí na 650 kilometrů
dlouhé trati mezi Moskvou a Petrohradem. Testy též ukázaly, že cestující nepřízeň počasí nijak ne-
pocítí. Zatímco venku bude zuřit sněhová bouře provázená silným větrem a teplotou minus 40
stup ňů Celsia, ve vlaku bude zajištěna správná teplota, vlhkost, tlak a cirkulace vzduchu. Díky do-
konalé tepelné izolaci budou cestující stále v příjemném teple. Velaro RUS, první vysokorychlostní
vlak v Rusku, začne jezdit koncem tohoto roku. Ruská státní železniční společnost RŽD zakoupila
osm těchto vlaků. Jedna vysokorychlostní jednotka dokáže přepravit 604 cestujících, přičemž na
jednoho cestujícího spotřebuje v průměru jen ekvivalent 0,33 litru benzínu na 100 kilometrů.

Luxusní loď Celebrity Solstice 
se rozsvítí 
Výletní loď Celebrity Solstice dosahuje díky
efektivnímu osvětlení Osram 15procentní
energetickou úsporu, a tento systém pomáhá
dokonce snížit i spotřebu paliva. Lineární mo-
duly světelných diod (LED) nahradily v lodním
kasinu, diskotékách a restauracích osvětlení
neonovými trubicemi. Diody LED vyzařují
méně tepla, takže snižují i zatížení klimatizace
na lodi. Verze modulů s proměnlivými barvami
nabízejí kombinace různých barevných tónů.
Osvětlovací tělesa dlouhá čtyři metry, široká
jeden centimetr a tlustá několik milimetrů je
možné nainstalovat do jakéhokoli tvaru, čímž
se otevírají úplně nové designérské možnosti.
Celková délka osvětlení je 6,4 kilometru. Sou-
částí koncepce osvětlení jsou též velmi efektiv -
ní fluorescenční zářivky Lumilux T5 a úspor né
halogenové žárovky Decostar Energy Saver 51.
Výletní loď Celebrity Solstice je první z pěti lodí
luxusní třídy, které budou vybavené osvětle-
ním Osram. Zkonstruoval je Meyer Werft, jeden
z nejinovativnějších konstruktérů lodí na světě.

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.siemens.cz/visions
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Obrazy 3D pro biometrickou bezpečnost budoucnosti  
Společnost Siemens představila zařízení schopné trojdimenzionálního skenování tváře, systému
cév na rukách i otisků prstů. Podstatně zdokonalí biometrickou identifikaci osob v bankovních
terminálech budoucnosti. Při 3D skenování videokamera snímá stovky infračerveně nasvícených
paralelních pásků na tváři návštěvníka. Počítač potom na základě údajů vytvoří v reálném čase 3D
model tváře či ruky. Tento proces se nazývá color-coded triangulation. V porovnání s identifikací
pomocí fotografie je 3D model mnohem spolehlivější a bezpečnější. Po vytvoření nahrávky tváře
nebo ruky mohou uživatelé otáčet 3D obrazem na displeji a rozeslat ho třeba i e-mailem. 

Pitnou vodu ohlídá automatický laborant
Na monitorování pitné vody se doposud často používaly ryby. Jakmile se začaly chovat podivně,
voda ihned prošla důkladnou kontrolou. Zároveň aspoň jednou do týdne laboratorní pracovníci
udělali její detailní analýzu na toxiny. Změnu ale přináší plnoautomatický systém na zjišťování
toxických látek v pitné vodě, který vyvinuli výzkumníci ze společnosti Siemens. Vzorky vody do-
káže analyzovat za patnáct minut, přičemž je schopen odhalit víc než sto toxinů včetně insekti-
cidů a chemických bojových látek. Srdcem systému je biosenzor, který měří aktivitu speciálních
enzymů. Protože se signál přenáší elektricky, systém je velmi rychlý, mimořádně citlivý a odolný.
Vzorky odebírá nepřetržitě z vodovodního kohoutku a nevyžaduje žádné vyškolené laboranty.
V současnosti se diskutuje o dalším vývoji systému a o možnostech jeho uplatnění na trhu. 

Inteligentní třídicí systém sleduje
každý balík
Zásilkové společnosti musí denně roztřídit
enormní množství balíků. Například UPS
transportuje každý den bezmála 16 milionů
položek do celého světa. Společnost Siemens
vyvinula nový logistický centrální třídicí 
systém, který v porovnání se současnými 
vyžaduje mnohem méně prostoru. Unikátní
Visicon Singulator používá inteligentní ka-
merový systém propojený s dopravním pá -
sem, který se dokáže v různých úsecích
pohybovat různou rychlostí. Jakmile kamery
rozpoznají velikost a polohu přicházejícího
balíku, vypočítá se rychlost, jakou se bude
pás pohybovat. Každý balík tak buď zpomalí,
nebo zrychlí, čímž se dosáhne správné vzdá-
lenosti mezi jednotlivými položkami. Pak 
je možné automaticky načítat štítky s adre-
sami nebo s čárovými kódy na balících a indi-
vi duál ně je transportovat. Díky tomu se
zásilky nemusejí vracet do třídicích systémů
a vyhnou se zbytečně opakovaným transport-
ním smyčkám. Zařízení Visicon Singulator
umožňuje v jediném pracovním kroku vytří-
dit devět tisíc balíků za hodinu.



Získá si vaše srdce
Pouhý jeden jediný úder srdce stačí nejnovějšímu ultrazvuku na to, aby
získal jeho 3D obraz. To značně ulehčí práci lékařům. Proč? Jednak je
možné vyšetřit více pacientů za den a zvýšit tak kvalitu i přesnost ná-
sledné péče, a navíc bude možné lépe vyšetřovat nespolupracující pa-
cienty. Sestavení 3D obrazu srdce je možné jen díky pokročilým
technologiím, které nový systém Siemens Acuson používá. Ultrazvuk je
určen hlavně pro vyšetření orgánů krevního oběhu, tedy hlavně tepen 
a srdce. Zařízení z dílny Siemens stojí na špici mezi nejmodernějšími
technologiemi. Letos je tomu právě 56 let od doby, kdy tato firma před-
stavila první ultrazvuk pro vyšetření srdce.

Energie z nejvyšší přehrady na světě
Nejvyšší přehradu na světě byste nalezli v čínské provincii Sečuan pod
názvem Jinping I. Tedy zatím byste zde našli pouze obrovské staveniště,
přehrada bude dostavěna v roce 2012. Její stěna je vysoká celých 
305 metrů. Její součástí je samozřejmě vodní elektrárna s výkonem
3 500 MW. Elektřina z elektrárny putuje zajímavým spojem, který je
izolovaný plynem. Nejde tedy o klasický kabel, tedy kovový vodič oba-
lený nevodivým materiálem. Tento vysokonapěťový spoj (500 kV) po-
vede energii vertikálně v tunelu ve stěně nádrže na vzdálenost 220
metrů. Technologie izolace plynem je nejen výrazně efektivnější než
běžné vysokonapěťové systémy, ale hlavně je mnohem bezpečnější.
Riziko vzniku požáru je totiž víceméně nulové. Navíc na rozdíl od běž-
ných kabelů se prakticky neopotřebovává. Obrázek ukazuje pohled do
nitra spoje.

Mozek jako na dlani
Magnetická rezonance má pro lékaře stejný význam jako radar pro le-
tecké piloty. Ukazuje to, co je běžným očím neviditelné. Vytváří detailní
3D snímky lidského těla, aniž by pacienty vystavovala rentgenovému
záření. Technologie využívá slabých magnetických vlastností jader vo-
díku. Ten se totiž ve velkém množství vyskytuje zejména v lidských
měkkých tkáních. Přístroje magnetické rezonance vytvářejí velmi silné
magnetické pole. To ve sledované části těla pole vyrovná osy atomu vo-
díku. Poté k nim přístroj vyšle silný elektromagnetický impulz, který je
rozkmitá. Když se atomy v magnetickém poli znovu vyrovnají, přene-
sou radiové vlny, díky nimž počítač vypočítá pozici atomů a vytvoří sní-
mek tkáně. Neuvěřitelné síly magnetického pole 9,4 tesly, tedy až
200 000krát většího než magnetické pole Země, dosáhli 29. dubna le-
tošního roku ve výzkumném centru v Juelichu. Díky tomuto zařízení od
společnosti Siemens budou moci vědci zobrazit mozek s rozlišením až
100 mikrometrů. Běžné přístroje, které se dnes používají v nemocni-
cích, pracují s magnetickým polem okolo 1,5 tesly. Obrázek zobrazuje
vedení nervů v lidském mozku.
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Mám ráda lidi a svou práci
AUTOR: JIŘÍ NEDAL
FOTO: ARCHIV AI DESIGN

Sehnat paní Evu Jiřičnou dá pěkně zabrat. Nakonec se to přeci jen povedlo a my bychom vás
rádi seznámili se ženou architektkou, známou a uznávanou osobností, především v zahraničí. 
Ale také s neuvěřitelně sympatickou a skromnou ženou, která dokáže vdechnout prostoru kouzlo.



Žijete v Londýně. Je zřejmý nějaký rozdíl
mezi životem tam a tady, v Praze?
Jsem v Praze málo, a pokud se tam dostanu, jsem
pořád v kanceláři. Takže vlastně vůbec nevím,
jak se v Praze žije, kam chodí lidé, kde se baví.
V Praze jsem vždy dva dny. Za poslední dva roky
jsem byla jednou v divadle a jednou na koncertě.

Takže jste vlastně pořád v práci…
Je to tak. Jeden den přijedu večer, jedu do ho te lu,
pak do kanceláře. První den tam většinou sedí -
me do osmi do deseti večer, podle toho, co je
třeba udělat. Pak jdu do hotelu a ráno zase do
kan  celáře. V pět hodin jedu taxíkem na letiště
a letím do Londýna. Tak to dělám už spoustu let.
Soudit to, jak se v Praze žije, zpoza oken ho te lu
nejde.

Které město vám přirostlo nejvíce k srd ci?
Londýn, kde žijete, Praha, kam jezdíte, nebo
Zlín, kde jste se narodila?
To je strašně těžké říct. V Londýně žiju čtyřicet
let, v Praze 23 let, především jako studentka.
A pět let jsem žila ve Zlíně, kde jsem se naro-
dila. Ale ke všem místům mám samozřejmě
nějaký vztah a hrají i určitou sentimentální
roli v mém životě. Ale doma jsem v Londýně.

V mnoha článcích o vás se píše, že vás
fascinují schodiště…
Mě že fascinují schodiště! Začali jsme je dělat,
protože je to v interiérech skulpturální element.
A když už je musím dělat, tak chci, aby to bylo
dobré a nějak konstrukčně i esteticky zajímavé.
A jak jsme je začali navrhovat, najednou je
všich ni chtějí. Já tedy schodiště mít nemusím,
ale když už někdo řekne, abychom ho navrhli, 
tak pro mě je to úkol, ale vlastně i výzva, takže
se snažím to vždy udělat jinak. 

Hotel Josef je vaše práce. Na mě působí
chladně, a přitom je přátelský. Dělala byste
ho dnes jinak?
Víte, každý člověk novou práci udělá trošku

jinak. Ale jak, to nelze říct, protože pokud si 
k tomu nesedne a nezačne přemýšlet, navr hovat,
tak se to dá těžko popsat. Je to už devět let, co
jsem na něm pracovala – a to je dlouhá doba, 
za kterou se spousta věcí změnila. Lidé, atmo-
 sféra, zkušenosti, vše je jiné. Záleží i na tom,
jakým způsobem se ten hotel má v jaké době
prezentovat, jaký člověk ho provozuje: to všech -
 no jsou věci, které ovlivní konečný výsledek.
My jsme na realizaci tehdy měli strašně málo
peněz, ale myslím si, že Praha tehdy moderní
hotel potřebovala, protože tu žádný nebyl. Dnes
je situace úplně jiná. Přála bych si, abychom
na příští návrh měli víc prostředků a abychom
tam měli lepší kontraktory a stavitele.

Pro mě je hodně originální točité scho diš tě
v hotelu Josef, které vede do konferenč ních

sálů. I ten „výběh“ na trávník z nich, při-
pa dá mi to opravdu lehké, svěží. Ale vy
jste dělala i jiné věci, například rekon-
strukci kláštera svaté Anny. 
My jsme ale nedělali celý klášter. Dělali jsme
pro Havlovu nadaci pouze rekonstrukci kostela
svaté Anny, který je součástí komplexu kláštera. 

A děláte raději nové věci, nebo spíše
berete jako výzvu rekonstrukci starších
objektů? 
Podívejte se, já jsem takový blázen, že mě baví
úplně všechno. Prostě si nevybírám. Když
někdo přijde, tak se do toho zblázním a udělám
to. Nemám v těchto věcech žádné preference,
což je trochu jiné než u některých ostatních
architektů. Ti se snaží dělat nové domy, ale pro
mě jsou i staré domy výzvou. Už proto, že je
někdo musí zachránit, že jo. Nejde dělat vše jen
nové. A pokud se staré domy zrekonstruují,
zase chvíli vydrží. Mají určitě i své kouzlo, úplně
jiné než nové stavby. 

Staré a nové. Londýn má šišku a třeba
obří kolo. Jak to přijímají běžní lidé?
Víte, ve všech zemích je to stejné. Moderní ar-
chitektura některé lidi šokuje, jiní jásají. Vždyc ky
to tak bylo, už od středověku nebo ještě dřív,
od antiky, lidé si na nové věci musí zvykat.
Většina jich je totiž ve své podstatě konzerva-
tivní a nerada přijímá nové věci. Je i spousta
lidí, kteří se snaží předstihnout to, co už jiní
udělali. Něco je žene kupředu, aby byli jiní,
odlišili se. 

Eva Jiřičná se narodila v roce 1939 ve znamení Ryb. Vystudovala architekturu na ČVUT a na AVU
v ateliéru architekta Jaroslava Fragnera. V roce 1968 odjela na stáž do Londýna, odkud jí i jejímu
bratrovi tehdejší nastupující komunistický režim zakázal vrátit se zpět do vlasti. Profesní kariéru
zahájila v Ateliéru Louis de Soisson a v roce 1984 založila vlastní studio Eva Jiricna Architects.
Do Prahy se vrátila až v roce 1990, kde pracuje ve studiu AI Design. 
Je členkou královské společnosti pro design a architekturu, majitelkou několika čestných
dokto rátů, dokonce komandantkou Britského impéria (CBE). Zasedá v mezinárodních porotách
a publikuje v renomovaných časopisech.
Eva Jiřičná se podílela na mnoha stavbách i úpravách, z nichž nejznámější bezpochyby jsou
projekt konstrukce oranžérie na Pražském hradě, hotel Josef (první designový hotel ve východ ní
Evropě) získal řadu cen. Možná to nevíte, ale Eva Jiřičná se podílela i na návrhu kavárny Černá
Labuť, vytvořila interiéry v Tančícím domě a v novém sídle Britské rady. V rodném Zlíně se
podílela na projektu Dvojčat, univerzitního a kongresového centra. Pro centrum Nadace
Vize 97 Václava a Dagmar Havlových navrhla vnitřní úpravu gotického kostela sv. Anny na
pražském Starém Městě, který má sloužit jako multikulturní objekt. 

Schodiště: Jsou doméhou paní Evy. Ona sama to však nerada slyší.
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A kam architektura kráčí? Jde o exhi bi ce,
nebo je přátelská či spíše surová vůči okolí?
To je právě to, co jsem už říkala. Lidé jsou 
no vými věcmi šokováni. A taky většina lidí je
ješitná. Takže i v architektuře, ale nejen v ní!
Tady čím dál víc rozhoduje jméno. Stejně tak
je tomu i u designérů. Dříve někdo něco zají-
mavého udělal, lidem se ten objekt líbil. Nebyli
ale schopni říct, kdo to udělal. Dneska se vše
spíš kloní ke známým jménům a je spousta
lidí, kteří se snaží tlačit svá jména a vyhodit ty
ostat ní od válu. S tím úzce souvisí i úloha médií,
která to podporují. Opěvují jména v designu,
architektuře, módě, takže když máte tričko 
a není na něm napsáno Calvin Klein nebo Gucci,
tak jste totálně out. Takže člověk, který za celý
svůj život nic neudělal a nedokázal, si nese
hrdě na svých prsou slavné jméno. Upozor nit
na sebe. Podobně je to někdy i v architektuře.
Je to taková zvláštní věc, ale já doufám, že se
z toho někdy dostaneme. 

Jasně, jen ať sousedovi chcípne koza!
No, tak to je závist, co myslíte. Ale možná, že to
je i tím, že ta naše země tolik a dlouho trpěla.
A lidé, kteří za komunistů měli víc, to dávali
najevo, čímž způsobili, že lidi si začali právě

spoustu věcí závidět. A tohle bohužel s komu-
nismem neumřelo, ale zůstalo to mezi nimi.
Zatím.

A když jsme u toho, jaký to pro vás byl
pocit, nemoci se vrátit zpět do rodné
vlasti? 
Na začátku jsem to nebrala vůbec vážně, já jsem
si tehdy myslela, že se to za dva měsíce změní
zpět. Ale pak si na to člověk zvykne, že se ne bu de
moci nikdy vrátit. Já jsem nikdy netrpěla ukřiv -
děností – a teď nevím, jestli to je mamin činou
výchovou –, ale smiřuji se s tím, co je. Když
mi někdo řekne, že tohle třeba nemohu nikdy
dostat, tak dělám něco jiného, na co dosáhnu.
Nemůžu mít černé vlasy nebo krásné černé oči
s dlouhými řasami. Škoda, ale v příš tím životě
si to zařídím jinak! (smích)

Tužka a papír, nebo počítač? 
Tužka a papír. Jednoznačně. Chodím kolem
stolu, čmářu po papíře, ti ostatní to poslou cha jí,
a pak to dají do počítače a pak to někdo zkriti -
zuje (smích). Ne, vážně, já jsem se něco s po čí-
tačem naučila, ale nejsem v tom tak perfektní,
jsem pomalá, takže pro mě to je vlastně ztráta
času. Mladí lidé jsou o hodně šikovnější a schop-

 nější a taky na to mají víc času, takže já to s tou
tužkou doklepu, myslím. Že bych byla počíta -
čový génius, tak to už vím, že nebudu nikdy.
To mi uteklo. Ale zase si myslím, že v budouc-
nosti se počítače naučí mnohem lépe a přiro -
zeněji přijímat pokyny lidské ruky a ne vše
řídit myší, která cestuje po stole. Když pomocí
ní uděláte na počítači křivku, tak to je hrůza!
Já ji krásně nakreslím rukou, zatímco na počí-
tači je to jeden zub vedle druhého… Ale jednou
se to změní – počítače jsou v obrovském vývoji
a budou umět dělat všechno lépe. Hlavně si
však myslím, co je důležité pro umělce, archi -
tekty a designéry, aby neztratili ten pohyb
ruky, který je koordinovaný hlavou – je to
víceméně komunikace lidského těla s vnějším
prostorem. Počítač zatím v tomto pohledu
nenabízí to, co oni potřebují. 

Chobotnice. Jaký vy na dění kolem ní máte
názor? Prý byste tento projekt mohla i pod-
 pořit…
Chobotnici musí podpořit vláda. Pak se uvidí,
co s tím. Ale osobně si myslím, že to velkou
naději nemá. Tedy kvůli tomu, v jakém stavu
vláda je. Chobotnice byla zneužívána různými
politiky pro prosazení jejich názorů a zájmů.

Kostel svaté Anny: Citlivá ruka paní Evy z něj dokázala udělat multikulturní objekt.



Místo toho, aby se postavili k tomu, jestli ta ko vá
budova pro Prahu je vhodná, nebo ne. To mě
velmi mrzí a považuji to za trochu trapnou
záležitost. Pro všechny strany. 

A myslíte si, že se Chobotnice postaví?
To nevidím v brzké době reálně. Ostatně nemá
ani místo ani nikoho, kdo by ji postavil. Je to
hodně vzdálená budoucnost, i když si myslím,
že Praha krásnou knihovnu potřebuje. Dou fám,
že se dožiju toho, že na tom někdo začne pra-
covat. Chobotnice udělala aspoň něco – rozví řila
Prahu, a ta se o architekturu zajímá. A také že
se odvalili političtí představitelé, kteří se chovají
naprosto nevhodně k uměleckým dílům. Víte,
móda má tu výhodu, že tou nikoho neovlivníte.
Když si něco vezmu a nelíbí se to, tak si to
příště nevezmu. Ale není to nic, co by zůstalo
navždy. Na rozdíl od budovy, která tam navždy
zůstane. Třeba jako Tančící dům – kdyby lidé,
co tu stavbu prosadili, nebyli, tak by tam nebyla
a Praha by byla ošizena o jednu ze svých novo-
 dobých architektonických památek.

V jednom rozhovoru jsem četl, že se rá da
hádáte. 
Já si ráda za svým názorem stojím, až do oka m  ži -
 ku, kdy zjistím, nebo mě někdo přesvědčí, že
je můj názor špatný. Hádám se jen v případě, 

že jsem stoprocentně přesvědčena o své pravdě.
Člověk musí zastávat svůj názor. Nemohu být
jeden den na jedné straně, druhý den na druhé.
To prostě nejde.

Prý máte velký smysl pro humor…
Člověk musí mít tu možnost – a to měl můj
tatínek – a my jsme to snad po něm všichni
zdědili, že v jakékoli situaci, ať byla jakkoli
tragická, tak se dovedl zasmát. A v okamžiku,
kdy se zasmějete, nic není tak hrozné, ztra títe
vztek, který může někomu i ublížit. Smích
zboří všechny překážky.

Jste nositelkou spousty cen a ocenění.
Jakého si vážíte nejvíc?
Já když cenu dostanu, tak pěkně poděkuju, dám
ji do krabičky, a když je to medaile, tak to dám
tatínkovi nebo mamince na obrázek, poněvadž
by si ji zasloužili víc než já. Tím okamžikem
je to pro mě minulost. Nikdy jsem se žádnou
odměnou nepyšnila a ani na klopu si ji nepři -
pínám. 

Je nějaká osobnost, které si vážíte nej víc?
No, víte, těch osobností, které mě fascinují, je
mnoho. Mě totiž fascinuje lidská statečnost.
Když v televizi vidím soud s Milenou Horá ko vou
nebo slyším pořad o paní, která prošla peklem

komunismu – strašným týráním –, nebo slyším,
že v Číně jsou zavřeni lidé dvacet i více let v těch
nejhorších podmínkách. Jsou to lidé, kteří pro-
 testovali proti režimu, tak k těmto lidem mám
ten největší obdiv. Obdiv pro ty, kteří mají od va -
 hu. Takže pro mě nejsou osobnosti, ale obyčej  ní
lidé, kteří mnohdy dokážou udě lat ohromné
věci. A dělají to jen pro své čisté svědomí. 

Ráda čtete knížky. Prý francouzsky, je to
pravda?
No jasně, abych tu řeč nezapomněla! (smích)
Jestli mám nějakou oblíbenou, to vám neřek nu,
protože nejvíc oblíbená je vždy ta, kterou dočtu.
Oblíbených knih mám plnou knihovnu, která je
na všech stěnách mého bytu. Knihy jsou jedi né
umění, které mám, nevisí mi tam žádné obrazy,
nestojí žádné plastiky, mám tam velkou hro-
madu knih. 

Jak se udržujete v kondici, prý děláte
jógu? Máte na to vůbec čas?
Ano, dělám, v sobotu ráno a v neděli pilates.
A mezitím, když mám deset minut, tak cvičím,
bez toho bych nemohla být. A proto jsem na
víkendy vždy v Londýně, protože když to 
ne zvládnu, tak to pak dlouho cítím ve všech
kostech. Takže k duševnímu vypětí musím
mít i fyzickou námahu. 

Oranžérie: Snad nejznámější dílo architektky paní Evy Jiřičné se stalo skutečnou architektonickou ozdobou zahrad Pražského hradu. 
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D
oporučení Evropského parlamentu
k energetické politice EU navrhuje
do roku 2050 zvýšit podíl obnovi tel-
ných zdrojů na 60 % celkové

spotřeby. V České republice v roce 2008 tento
podíl dosáhl pouze 4,7 %. Daří se jej však
zvyšovat – nejrychleji v oblasti větrné a slu -
neční energie. 
V ČR bylo v roce 2008 na 310 solárních 
elektrá ren s celkovým výkonem 4,85 MW.
Protože je u nás intenzita slunečního záření
poměrně nízká, používají se fotovoltaické
články, které vyrábějí elektřinu přímo. 
V zemích s vyšší intenzitou záření nalezneme
i ekonomicky výhodnější technologii, 

nazývanou CSP – Concentrated Solar 
Power (koncentrovaná sluneční energie).
Sluneční záření se pomocí soustavy zrcadel
koncentruje na skleněné potrubí s teplonos-
nou látkou. S pomocí této horké látky se
vytváří pára, která pohání parní turbínu pro
výrobu elektřiny.  

Sluneční eldorádo v Nevadě
Třetí největší solární elektrárna na světě se
staví v Nevadské poušti. Nevada Solar využívá
technologie zrcadlových polí ve tvaru para-
bolických žlabů. Ty na ploše 160 hektarů
vytvářejí dlouhé řady, které se jako skleněné
slunečnice otáčejí podle pohybu slunce 

Solární energie se využívá pro výrobu páry od počátku 20. století. Věděli jste například, že už
v roce 1912 postavil  Frank Shuman obří parabolické solární kolektory v egyptském hlavním
městě? Každý z nich byl čtyři metry široký a 70 m dlouhý a byl vybaven zařízením pro změnu
orientace vůči slunci. Tepelná energie z kolektorů byla použita k výrobě páry pro pohon vodních
čerpadel. A kde stojí svět nyní, o sto let později?

AUTOŘI: JIŘÍ NEDAL, LENKA KUCHTOVÁ
FOTO: SIEMENS

Specifika parních turbín pro solární aplikace
Ve zmíněných projektech byly využity parní turbíny Siemens řady SST-700 a SST-900. Speci-
fikem turbín pro solární elektrárny je nutnost každodenního velmi rychlého startu. Řada
SST-700 má lehký rotor diskového typu a modifikovanou skříň pro snížení termálních na-
pětí, nízký minimální výkon, který umožňuje maximum provozních hodin bez nutnosti čer-
pání tepla uschovaného v roztavené soli v akumulátoru. 
Další informace o turbínách Siemens jste si mohli přečíst v minulém čísle magazínu Visions.

Energie ze slunce v zásuvce

Obrovské řady zrcadel v Nevadské poušti pomocí para-
bolických zrcadel soustřeďují sluneční záření na skleněné
potrubí s olejem, které je vedeno v ohnisku žlabu.



a zachytí jeho paprsky už 10° nad obzorem.
Sluneční záření se pomocí parabolických 
zrcadel koncentruje na skleněné potrubí 
s olejem, které je vedeno v ohnisku žlabu. 
V něm zahřívá teplonosný olej na 400 °C,
který je veden do výměníku. Tam ohřívá vodu
na páru o teplotě 371 °C. O výrobu elektřiny
se poté postará 74MW parní turbína.
Projekt se prosadil díky podpoře státu Ne-
vada: do roku 2015 zde plánují vyrobit 20 %
energie z obnovitelných zdrojů. Solární 
energie z toho má tvořit nejméně 5 %. 

Solární věže v Kalifornii
Princip tzv. solárních věží je poněkud
odlišný. Využívá opět zrcadel, avšak místo
aby se energie „sbírala“ do potrubí, odrážejí
všechna zrcadla sluneční paprsky na jedno
jediné místo – do výměníku tepla na solární
věži. Od roku 2011 bude dodávat energii pro
35 000 domácností. 
Každé ze zrcadel má plochu 7 m2. Složitý
řídicí systém jimi otáčí tak, aby sledovala
pohyb slunce a stále odrážela jeho energii do
jediného bodu. Obrovská energie, která se ve

výměníku na vrcholu 100 m vysoké solární
věže koncentruje, přeměňuje vodu na pře-
hřátou páru o teplotě nad 520 °C. Ta poté po-
hání turbínu o výkonu 123 MW. 
Díky přímé výrobě páry v solární věži se účin-
nost elektrárny zvýší z běžných 14 % na 23 %.
A teplota páry ve výměníku je dokonce na
úrovni parních turbín s kotli na fosilní palivo. 

Největší evropský 
projekt ve Španělsku
V Evropě leží ve slunečním pásu s vysokou in-
tenzitou záření Španělsko. V projektu Andasol
využijí parabolických zrcadel ve tvaru žlabu na
ploše odpovídající 70 fotbalovým hřištím, tedy
asi 50 hektarů. Po dokončení pokryje spotřebu
většího krajského města. 
Zdejší konstruktéři řešili dilema, co se sluneční
elektrárnou v noci. Část energie přes den scho -
vají do „baterií“ – dvou nádrží s rozta ve nou
solí. Jejich náplň tvoří 25 000 tun soli s teplotou
mezi 292–384 °C a skladovací kapacitou až 
880 MWh. Ta přes noc bohatě stačí na vykrytí
provozu turbíny po dobu až sedmi hodin.
Ušetří tak čas potřebný na nastartování turbíny

a prodlouží její životnost. Navíc elektrárna přes
noc nezahálí. 
Účinnost přeměny sluneční energie dosahuje
25 %, roční průměr je 15 %. Elektrárna ročně
ušetří oproti stejně výkonné uhelné 150 tisíc
tun CO2. 

Hybridní elektrárna se solárním
kombinovaným cyklem v Alžíru
Alternativou ke zmíněným technologiím je tzv.
solární kombinovaný tepelný cyklus.  U něj je
solární energie pouze jedním ze dvou zdrojů
energie. Příkladem jsou dosud pouze dvě hy-
bridní elektrárny – jedna se nachází u Hassi
R´Mel v Alžíru, druhá v Aïn Béni Mathar 
v Maroku. Solární část elektrárny pracuje na
principu CSP. Spolu s elektrárnou s kombino-
vaným cyklem na zemní plyn vytváří zdroj 
o výkonu 150 MW. Klasická elektrárna využí va-
jící kombinovaný cyklus s plynem jako pali -
vem dosahuje účinnosti 50–55 %. Zde je do
cyklu zařazen další výměník využívající ener -
gii uchovanou v nádržích s roztavenou solí.
Díky „nulovým“ nákladům na energii slunce 
je výtěžnost elektrárny nad 70 %.

Systém zrcadel je obrovským systémem, který je třeba přesně řídit. Zachytí sluneční 
paprsky už od 10° nad obzorem a zahřívají olej v nich proudící na teplotu až 400 °C. 

Mohutné pole zrcadel leží ve slunečním pásu Španělska s vysokou intenzitou záření. 
Plocha odpovídající 70 fotbalovým hřištím pokryje spotřebu většího krajského města. 
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Nejdříve překřtili Norimberčané červenobílé soupravy metra na nové lince U3 na „vlak duchů“.
Ale jen do doby, než si zvykli na to, že za panoramatickým čelním oknem vlaku nesedí řidič jako
obvykle a že místo něj mohou jízdu vlaku sledovat přímo cestující. Přesto nebo spíš právě proto
jezdí rychleji, ve stanicích na centimetr přesně zastavují a otevírají i zavírají dveře.

Metro bez 
strojvedoucích

AUTOŘI: JAN TŮMA, MARKUS HONSIG
FOTO: SIEMENS

Nové vozy metra v Norimberku si okamžitě získaly
spousty nadšených příznivců.



B
ezobslužným metrem se v současné
době můžeme svézt již v patnácti
evropských městech. Automatika na
rozdíl od člověka optimálně rozjíždí

a brzdí vlaky jedoucí v hustém sledu za sebou
tak, aby na vteřinu přesně dodržovaly jízdní
řád. Zároveň šetří až 10 % stále dražší elek-
trické energie. Odbavování a obracení
souprav na konečné je rychlejší a ve špičkách
nebo při návalu cestujících může dispečer
vyslat na trať posilové soupravy pouhým
stisknutím tlačítka. Obdivovaná automatická
metra – největší v Londýně a Paříži – se
stavěla „od A do Z“ jako nové samostatné
linky. Norimberská dopravní společnost VAG
se jako první rozhodla zautomatizovat,
zmodernizovat a rozšířit starší linky, aniž by
jejich přestavbou došlo k totálnímu kolapsu
městské dopravy. V Norimberku navíc museli
vyřešit ještě jeden problém. V úseku Rathenau-
platz – Rothenburgerstrasse, v němž leží šest
stanic, totiž nová linka U3 sdílí trať se staršími
vlaky linky U2 řízené strojvedou cími. Od
slavnostního zahájení provozu 4. června
2008 se tak poprvé na světě v tunelech metra
pod historickým centrem této bavorské
metropole střídají virtuální řidiči s těmi
opravdovými.

Pod taktovkou počítačových systémů
Roli řidiče plní inteligentní palubní počítačo -
vé systémy, které nepřetržitě spolupracují
s traťovým zabezpečovacím systémem. 
O bezpečnost cestujících se stará automatický
zabezpečovací systém. Vzájemné spojení
mezi stojící či jedoucí soupravou, traťovým 
a zabezpečovacím systémem a dispečinkem
zajišťují optické kabely, traťové smyčky mezi
kolejnicemi i rádiový signál. Na jakýkoliv 
výpadek spojení reaguje palubní počítač
okamžitým spuštěním nouzové brzdy. 
K zastavení vlaku dojde také v případě, když
radar nebo senzory zjistí, že se na trati před
soupravou nachází jakákoliv překážka – tou
může být třeba uvázlá souprava nebo živá 
bytost, ať už člověk či zvíře. 
Díky technickým vymoženostem mohou
vlaky na společném úseku tratí obou linek
zkrátit jízdní intervaly z obvyklých tří až pěti
minut na polovinu, při návalech (v době festi-
valů, veletrhů nebo sportovních akcí) až na
90 sekund. Z dispečinku připomínajícího
kontrolními pulty s monitory a velkoplošnými
obrazovkami spíše středisko kosmických letů,

rozjíždí směnový dispečer ranní provoz
stisknutím tlačítka. Zvolí aktuální program
(normální, ve špičce, nouzový) a soupravy
z depa poslušně vyjíždějí na trať podle napro-
gramovaného jízdního řádu. Zrychlují, brzdí,
na centimetry přesně zastavují ve stanicích 
a otevírají dveře, jejichž optické senzory
střeží, aby v nich nikdo neuvázl. Reagují i na
sevřenou vlající kravatu nebo vodítko psa. 
Na konečných nebo v rozbočení trati přesta -
vuje výměny řídicí systém Simatic. S jeho 
pomocí mohou dispečeři dálkovým „ranžíro -
váním“ soupravy odstavovat nebo naopak
nasazovat.  

Soupravy s designem od Porsche
Červenobílé soupravy s designem Porsche jsou
sestaveny z páru spřažených vozů Sie mens
s motory, které umožňují rychlý rozjezd
se zrychlením 1,25 m/s2 na traťovou rychlost
80 km/h. Každá ze třiceti plně průchozích jed-
notek nabízí pohodlné sezení 82 cestujícím,
při návalech se do vozů vejde dalších až 238
stojících pasažérů. Interiér byl proti soupra -
vám na linkách U1 a U2 během dvouletého
testování přepracován, aby odolal vandalům,
nenabízel místa k odhazování odpadků a umož -
ňoval noční směně rychlý úklid. Velké plošiny
u šesti dveří pamatují na vozíčkáře, kočárky 
i bicykly, nájezd usnadňují automaticky výsuv -
 nými můstky, které ve stanicích překlenou
mezeru mezi hranou nástupišť. Všechny
prostory jsou pod kontrolou videokamer a tři
dispečeři ve vzdáleném řídicím centru mo hou
při jakýchkoliv nepřístojnostech nebo problé -
mech v soupravách zasáhnout zastavením
vlaku se zablokovanými dveřmi v nejbližší
stanici, kam mezitím dorazí přivolaná policie.
Reproduktory a mikrofony umožňují smě -
novému dispečerovi udržovat s cestujícími
oboustranné hlasové spojení a vysvětlit
příčinu problému. 
Projekt, který přišel na 612 milionů eur, ne -
končí. Na automatický provoz má přejít i nej -
živější linka U2 spojující centrum Norim ber ku
s letištěm, což zvýší její kapacitu až na 60 000
osob za hodinu. Zdá se, že tyto systémy před-
stavují budoucnost v městské hromadné do-
pravě. Dalším městem, které jejich zavedení
plánuje, jsou například Helsinky. Uvidíme,
zda se dočkáme také v Praze – jednou z va riant
výstavby nové linky D z Hlavního nádraží přes
Kačerov do Písnice by mohlo být právě auto-
matické metro. 
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S
taré budovy, obytné domy, administra-
tivní budovy a další stavby spálí zhruba
40 procent celkové primární energie,
kterou lidstvo každý rok spotřebuje.

Průmysl a doprava dohromady jen 30 procent.
Ani při emisích skleníkových plynů nezaostá-
vají: 34 procent jich má na svědomí průmysl,
21 procent budovy a 14 procent doprava. Zby -
tek přísluší zemědělství a lesnímu hospodářství.

Jak zvýhodnit stavebníky
Redukce spotřeby energie v budovách má při -
tom obrovský potenciál. Správa z mezi vlád -
ního panelu o klimatických změnách z roku
2007 konstatuje, že efektivnější techno logie
umožní do roku 2030 snížit emise oxidu 
uhličitého z obytných domů o 40 procent.
„Hodně vlastníků budov však velmi dlouho
zvažuje prvotní investici do takových řešení.
Často přitom upřednostňují nejlacinější 
techno logie,“ vysvětluje Ulrich Brickmann,
expert na energeticky efektivní řešení budov
ze společnosti Siemens.
U obytných budov je problém v tom, že maji-
tel nebo pronajímatel, který má tuto investici
uskutečnit, není tím, kdo bude mít ze snížení
energetické náročnosti výhodu. Ta se týká ná-
jemců. „Tyto okolnosti značně brzdí ochotu
stavebníků dosahovat maximální energetické
efektivnosti budov. A to se bude muset
změnit,“ tvrdí U. Brickmann. Jde přitom o re -
lativně jednoduchá opatření, mezi něž patří
především účinná izolace a elektricky úspor -
né osvětlení s efektivními zářivkami nebo
LED diodami. K dalším je možné zařadit kom-
binovanou výrobu elektřiny a tepla přímo na

místě, stejně jako senzory a systémy na auto-
matické řízení klima a osvětlení v budovách.

Řešení pro celá města
V Londýně produkují budovy přibližně dvě
třetiny emisí oxidu uhličitého, ale už do roku
2025 je chce hlavní město Velké Británie
snížit pomocí běžně dostupných technologií
o milio ny tun. Z dosažených energetických
úspor bude možné zateplit asi 90 procent
budov. Nižší spotřeby energií je přitom
možné dosáhnout bez ohledu na věk budov.
Spojené arabské emiráty staví nové město
Masdar City pro padesát tisíc obyvatel, které
bude neutrální z hlediska produkce oxidu 
uhličitého. Solární plachty a panely budou
poskytovat stín před neúprosným sluncem
a zároveň vyrábět elektřinu. Štíhlé stínicí
aleje se budou starat o přirozené ochlazovaní
horkého klimatu. Auta by měla být z velké
části nahrazena elektrickými vlaky. 
Tyto příklady ilustrují, jak lze dosáhnout ener-
getické soběstačnosti budov a jaký obrovský
potenciál existuje při redukci spotřeby energie
a ochraně životního prostředí.

Povinné certifikace budov
Evropská unie už několik roků vytváří legisla-
tivu, která prosazuje efektivní hospodaření
s energií v budovách. Členské státy ji postupně
přebírají. Při výstavbě, prodeji nebo pronájmu
se tak budovy posuzují i z hlediska energetické
hospodárnosti, přičemž musí splňovat přede -
psané technické parametry. Energetickou bilanci
vyjádřenou v roční spotřebě energie na podla-
hovou plochu dokonce musí obsahovat i pro-

jekt. Podle toho se potom budovy zařazují do
energetických tříd, podobně jako je tomu 
u elektrospotřebičů. Vlastník tak získá přehled
o budoucích nákladech na provoz budovy.
Zároveň je to pro realitní trh signál, že budovy
zařazené do vyšších energetických tříd by měly
mít vyšší tržní hodnotu. Hlavním přínosem
jsou však úspory energie.

Čtyři zvěstovatelé pravdy
Když vloni v červnu pavoučí muž Alain Robert
vylezl na fasádu nové budovy společnosti New
York Times, aby upozornil na problém globál-
ního oteplování, nezvolil si ke svému protestu
ten správný objekt. Sídlo vydavatelství, na
kterém se pokusil rozvinout transparent
s výzvou na ochranu klimatu, bylo projekto-
vané tak, aby právě tento problém řešilo. Více
než padesátiposchoďová stavba na Manhattanu
je příkladem, jak mohou moderní technologie
bez omezení komfortu přispět k šetření energií
a ke snížení emisí oxidu uhličitého. Budova,
kterou otevřeli v listopadu roku 2007, spotře-
bovává o 30 procent méně energie než běžná
administrativní výšková budova.
Podobnými technologiemi je vybaven druhý
nejvyšší mrakodrap ve Španělsku – Torre de
Cristal v Madridu. Integrovaný systém mana -
gementu budovy řídí spotřebu energie.
Všechny informace, například o osvětlení, kli-
matických podmínkách nebo vytápěcích 
systé mech, se zobrazují na panelech, které
pomá hají řídit provoz a chod budovy. Využí-
vají i informace ze senzorů na regulaci toku
vzduchu a teploty v jednotlivých sektorech
budovy. Pokud se nějaká část budovy právě

Zhouba pro klimatické podmínky
Když německý magazín Der Spiegel loni publikoval analýzu, podle níž jsou budovy hlavním škůdcem
klimatu na Zemi, laikům to připadalo jako velmi odvážná teorie. Dosud se totiž za největší žrouty
energie považovaly automobily a továrny. Fakta však hovoří o něčem jiném.
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nepoužívá, vypne se zde osvětlení i větrání.
Další energeticky úspornou stavbou je
190metrová budova Turning Torso v Malmö ve
Švédsku, dokončená v roce 2005. Muzeum
moderního umění v New Yorku ji zařadilo mezi
25 nejpřitažlivějších mrakodrapů světa. Klí čo -
vým prvkem designu Turning Torso je světlo.
Únikové koridory osvětluje šestnáct tisíc LED
diod Osram se symetrickým bílým světlem.
V roce 2005 rozhodla o jejich instalaci zejména
jejich dlouhá životnost. Tehdy při stej ném svě -
telném výkonu spotřebovávaly tolik elektřiny
jako fluorescenční zářivky. Dnes jsou LED diody
v porovnání s rokem 2005 ještě o dvě třetiny
úspornější.
Působivá estetika a energetická efektivnost se
nemusejí navzájem vylučovat. Potvrzuje to 
i komplex administrativních budov 30 The
Bond v Sydney. Jde o první objekt v Austrálii,
který dostal čtyři hvězdičky od ratingové agen-
tury Australian Building Greenhouse Rating
Scheme hodnotící budovy podle emisí
skleníkových plynů. Ty jsou v případě 30 The
Bond přibližně o třetinu nižší než v podobných
budovách. Návštěvník si v prvním momentě
ani neuvědomí, že se nachází v administrativní
budově. Velké osmiposchoďové atrium

pomáhá ochlazovat stavbu. Zadní stěna je celá
z pískovce a střechu tvoří soustava zahrad. 
Energii šetří integrované systémy manage-
mentu budov, které se starají o klimatizaci
v kan ce lářích. Speciální chladicí technologie
pracují namísto vzduchu s vodou. Komplex
díky tomu produkuje zhruba o 30 procent

méně emisí skleníkových plynů oproti stan-
dardním administrativním budovám. Nižší
jsou též náklady na energii. Vláda Nového
Jižního Walesu zavedla certifikační systém
s cílem podpořit majitele staveb, kteří používají
pokrokové technologie na úrovni pro minima-
 lizaci spotřeby zdrojů. 

Ekologie na splátky
Legislativní tlak sám o sobě ještě nemusí postačovat. Efektivní řešení budov si totiž vyžadují
zprvu značné investice a pro investory jsou často velkým dilematem. Společnost Siemens proto
uplatňuje model, který nabízí investičně zajímavé systémové řešení. Zákazníci nemusí vynaklá-
dat žádné vstupní investice na úsporné technologie, ale platí za ně na základě energetických
úspor, kterých dosáhnou. Znamená to, že peníze, které ušetří díky nižší spotřebě například
zemního plynu, se použijí na splacení investičního úvěru.
Jen v Německu bylo takto renovováno už na tisíc šest set budov. „Investovali jsme do efektivních
technologií asi 120 milionů eur. Související úspory nákladů na energii přitom dosahují výše
160 milionů eur,“ říká U. Brickmann. Společnost nyní hledá další partnery, se kterými by mohla
pokračovat v podpoře energetické efektivnosti budov.
Siemens se takto zapojil do Programu zelených budov, který se v Evropské unii uplatňuje už od
roku 2005. Cílem je dosáhnout v komerčních budovách energetické úspory. Pokud účastník
programu zredukuje spotřebu primární energie nejméně o 25 procent, Evropská komise mu
udělí statut Green Building Partner. Do programu se už zapojilo více než sedmdesát evropských
společností vlastnících budovy. Certifikátem se mohou pochlubit třeba Berlínská univerzita
umění nebo sídlo UniCredit Bank v Miláně. Budova italského bankovního gigantu dnes spotře-
buje o 32 procent méně elektřiny.

K
dyž fyzik Rainer Strzoda ráno přijde
na své pracoviště v budově výzkum-
ného centra společnosti Siemens
v Mnichově, stačí mu podívat se na

malý přístroj na stěně, aby zjistil, zda klimati-
zace dobře funguje. Tento prototyp lasero vé -
ho optického senzoru právě indikuje kon  cen  -
traci oxidu uhličitého 400 ppm neboli čtyři
sta částic z milionu. „To je vcelku dobrá hod-
nota, pokud bereme v úvahu, že naše atmo-
sféra obsahuje 380 ppm oxidu uhličitého,“
konsta tuje R. Strzoda. Znamená to, že vzduch
v místnosti obsahuje jen o malé množství
oxidu uhličitého víc, než je v okolním vnějším
prostředí. Přes den však jeho koncentrace
stoupá. Když vý zkum níci pracují, diskutují
a přitom dýchají, obsah oxidu uhličitého ve
vzduchu postupně naroste až na hodnotu 600
až 700 ppm.
Ani tato hodnota však není pro R. Strzodu 
a jeho kolegy kritická. Vzduch ve většině kan-
celáří na světě obsahuje podíl oxidu uhličité -

ho, který překračuje hodnotu tisíc ppm, což
je úroveň, při níž se už lidé necítí pohodlně
a začínají být unavení a nesoustředění. Větši na
budov však nemá senzory na takové měře ní.
To by se podle Maximiliana Fleischera, který
vede výzkumnou skupinu, kde pracuje i R.
Strzoda, mohlo už brzy změnit. Jeho tým vy-
produkoval mnoho vynálezů souvisejících se
senzory, které byly použity v nových výrob-
cích Siemens. Elektromechanické mikrosysté -
my na měření plynů, vyrobené z křemíkových
čipů s oxidační vrstvou, jsou však stále v rané
fázi vývoje a ještě nějaký čas uběhne, než se
do sta nou n a t rh.

Experti na úspory
Dosud se senzory v budovách používaly jen
zřídka, protože byly velmi drahé, těžko se in-
stalovaly a udržovaly. Ale vývoj senzorů na
bázi křemíku, které jsou vybaveny vlastním
zdrojem elektrické energie a rádiovým modu-
 lem, výrazně pokročil a jeho výsledky vzbu-

 dily zájem provozovatelů budov. Mohou totiž
přinést výrazné úspory. Intechno Consulting
odhaduje, že v budoucím roce by mohl svě-
tový obchod se systémy plynových senzorů
dosáhnout zhruba 2,9 miliardy eur. „Na domy
se přestaneme dívat jako na prázdné mušle.
Budou to inteligentní systémy, které budou
umět komuni kovat se svými obyvateli,“ tvrdí
Osman Ahmed, který řídí vývojový tým v oblasti
technologie budov v Buffalo Grove v americ-
kém Illinois. 
Provozovatele budov zajímají především sen -
zorové systémy, které mají potenciál vytvářet
velké úspory. Andreas Haas ze společnosti
Siemens ve Švýcarsku odha du je, že špičkové
senzory na snímání ovzduší a kvality vzdu-
chu v místnostech, stejně jako senzory na
zjišťování přítomnosti osob pomohou snížit
množství energie, která se používá na topení,
osvětlení, větrání a klimatizaci přibližně 
o 30 pro cent v porovnání s budovami, které
využívají konvenční auto matizační technologie.

Budovy se smyslovými orgány
Senzory dovolují budovám vidět, cítit a poslouchat. Vědci pracují na univerzálním čipu, který bude
schopen zpracovat celé spektrum informací.



Miniaturní strážci
V laboratořích Siemens vyvíjejí nové senzory
na monitorování kvality vzduchu v budovách.
„Po tře bujeme takový čip, který bude měřit
nej mé ně čtyři parametry – teplotu, vlhkost,
koncentraci plynů a zápachy,“ zdůrazňuje 
M. Fleischer. Jeho vývojový tým hledá materiál
schopný co nej lé pe reagovat s příslušnými
plyny. 
V zařízení na katodové pokovování s tajuplným
modrým plazmovým plamenem vyvíjejí sen -
zory s povrchem tenkým jen několik miliontin
metru. Za dveřmi ve vedlejší místnosti výz -
kumníci experimentálně ověřují zařízení na 
sítotiskovou techniku nanášení aktivní vrstvy,
která je schopna detekovat přítomnost plynů.
Která procedura bude vhodnější na měření
koncentrace plynů, se však ještě ukáže.
Výzkumníci nanášejí materiály na čip v po-
době tenké oxidační vrstvy, která má na čipu
vedlejší tranzistorový účinek. Kombinují
oxidy barya, titanu a mědi, jež se hodí na de-
tekci oxidu uhličitého ve vzduchu. Oxid galia
s jemně rozptýlenou platinou zase detekuje
zápachy.

Živé senzory
Vědci pracují i na vývoji nečipových senzorů,
jako jsou laserová optická zařízení, která doká-
žou na dálku zjišťovat, kde se v místnosti kon-
centruje nejvíc plynů. V jednom z mni chov-
 ských sídel společnosti Siemens se nachází 
laboratoř na výzkum laserových optických 
senzorů, kde studentka doktorandka Rebekka
Kubischová pracuje s Petriho miskou plnou
červené tekutiny. Misky se používají na pěsto-

vání buněčných kultur pro „živé“ senzory,
které dokážou například měřit kvalitu vody.
„Namontujeme takovéto buňky na čipy, vysta-
víme je účinkům toxinů a pozorujeme výsledné
reakce,“ konstatuje R. Kubischová. Živé senzory
poskytují obrovské výhody oproti senzorům
pracujícím na chemickém základě, protože živé
buňky reagují na všechny toxiny, zatímco 
u chemických senzorů je třeba dopředu vědět,
jaké chemické látky se budou testovat.

Úsporné, soběstačné a nezávislé
Platby za telefonické volání nebo surfování po internetu směřují k paušálním sazbám. U elektřiny
se však s paušály hned tak nesetkáme. Kdo spotřebuje víc, musí i víc zaplatit. Toto pravidlo bude
v ještě přísnější podobě platit i v budoucnosti. Dokud budete používat pračku a sušičku v době
energetické špičky, zaplatíte víc. Ale když budete prát v noci, když je spotřeba elektrické energie
nízká, dostanete slevu. A o víkendech by mohla být elektřina dokonce zadarmo. Namísto pevných
sazeb za spotřebu elektrické energie se možná co nejdříve objeví diferencované sazby za rozličné
části dne. V Rakousku se už taková vize uskutečňuje. Společnost Energie AG v Linci vybavila tisíc
domácností elektroměry společnosti Siemens. Letos se takto připojilo sto tisíc a do roku 2014 se
připojí až čtyři sta tisíc domácností. Siemens Automated Metering and Information System se ne-
podobá žádnému dnes používanému inteligentnímu měřicímu systému. Nejenže měří spotřebu
elektřiny, ale pokrývá celý dodavatelský řetězec od elektrárny až k odběrateli. Datový koncentrá-
tor v transformační stanici sbírá data o spotřebě elektrické energie z jednotlivých měřičů, moni-
toruje stav elektrické rozvodné sítě a údaje přenáší do účtovacího systému.

Výzkum pokračuje: Kerstin Wiesnerová testuje citlivost plynového senzoru, jednoho
z mnoha typů, které začal vyvíjet Maximilian Fleischer.

Diferencované sazby: Pracovník testovací laboratoře
Energie AG v Rakousku kontroluje komunikační vlast-
nosti inteligentních elektroměrů před jejich expedicí
zákazníkům.

Živé senzory: Studentka doktorandka Rebekka Kubischová měří okysličení, impedanci 
a respirační poměr buňkových senzorů. Senzory s buňkovou kulturou reagují 
na spektrum toxických látek.

Na věku nezáleží: Nižší spotřeby energií je možné dosáhnout bez ohledu na věk staveb.

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.siemens.cz/visions



Budova knihovny dýchá prostorem: Mottem této 

inteligentní budovy je kromě úschovy jednoho a půl

milionu svazků knih i šetření energií. 

B
udova je bezpochyby unikátem. Nejen
architektonickým ztvárněním, ale i vý-
bavou. Zvenku působí jako skleněný
válec se čtyřmi vchody. Vnitřnímu pros-

toru dominuje obrovské atrium, které pů sobí
velmi prostorně, nenásilně a elegantně. Naj de te
v něm informační počítačové stojany a stolek
pro obsluhu příchozích. V celém objektu hraje
hlavní roli symbolika – často na první pohled
neviditelná. Na zemi najdete třeba geometrický
střed, podle něhož jsou orientována všechna
světla. Tedy zářivkové trubice jsou umístěny
ve směru pomyslných přímek protínajících
tento bod. Takovéto propojení moderní ar-
chitektury a technologií bylo často oříškem.
Světla se mu se la nastavit tak, aby zároveň
plnila úmysl archi tekta i svou funkci, totiž 
osvětlovat daný prostor.

Inteligentní budova jedna báseň
Tím se pomalu dostáváme k důvodu naší návště-
vy. Jde totiž o jednu z prvních opravdu inteli -
gentních budov v České republice, která je
takto projektována už od samotného začátku.
Navíc s architektonickým návrhem i designem
navýsost zajímavým. Například rozvody jsou
umístěny na stropech, a místo aby byly ukryty
pod stropními podhledy, jsou připevněny do
betonových bloků, ze kterých je stavba posta -
vena. Kupodivu nejsou na obtíž. Naopak, půso bí
v mase betonu odlehčujícím dojmem, protože
hrají barvami, které šedivý beton s černými
malbami oživují. 
Rozvody jsou určeny nejen pro osvětlení, ale 
i k ovládání oken a další elektroniky. Vše se
schází ve velíně na 4. podlaží, odkud se celá
budova také řídí. Siemens je dodavatelem

tech nologií měření a regulace pro vytápění 
a chla zení, systémů elektrické požární signa li -
zace a postaral se také o datovou integraci
životně důležitých technologií. „Chytré“
topení je umís tě no v betonových podlahách 
a topí v noci – okolní beton absorbuje teplo, 
a to pak následně ve dne vy za řuje. Cílem je
„nabít“ budovu v době, kdy je lev ný elektric -
ký proud (v noci) a během dne pomocí účin -
né vzduchotechniky rozvést teplý vzduch
tam, kde je ho třeba. V létě, kdy je potřeba 
na opak chladit, funguje vše podobně – jen 
se do trubek vhání místo teplé vody studená. 
Inteligentní je i systém větrání. Budova je pro špi-
kována čidly CO2. Pokud zjistí, že koncentrace
oxidu uhličitého překročila nastavenou mez,
informuje řídicí systém. Ten pak zjedná ná pra -
vu – například začne intenzivněji větrat. K tomu

Možná tak trochu ve stínu Kaplického Chobotnice se skoro potají a potichu vyloupla v areálu vysokých
škol v pražských Dejvicích Národní technická knihovna. Dílo architektů z ateliéru Projektil architekti
bude otevřeno 9. 9. 2009, ale už nyní se do ní stěhují knihy a další dokumenty. Bude jich celkem
na půl druhého milionu. Nová stavba je situována do místa vedle fakult technické univerzity (ČVUT)
a je ohraničena zadní budovou Vysoké školy chemicko-technologické a Fakultou architektury.

Inteligentní knihovna
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slouží vzduchotechnika s regulací, laicky ře če no
klimatizace. Funguje na principu přirozeného
větrání. Dvě stovky elektronicky ovládaných
oken se za příznivého počasí automaticky ote -
vírají a k větrání není třeba vzduchotechnika.
Ta se zapíná jen v nezbytných případech. I takto
lze šetřit energií. Systém větrání je navržen pro
zachování maximální energetické účinnosti 
a pro minimalizaci tepelných ztrát. Řeší ale 
i zdánlivé detaily. Třeba aby nenastal průvan,
který by odnášel učebnice nebo listy papíru
položené na stolech. V úvahu se bere i síla větru
a povětrnostní podmínky – proto najdete na
střeše budovy vlastní meteorologickou sta ni ci.
Její zprávy opět končí ve velíně. Do budovy se
dostává díky vzduchotechnickému vybavení 
a jeho elektronickému řízení vždy jen tolik
vzduchu, kolik je ho v daný okamžik třeba. 
Budova má i kanceláře a technické zázemí. Jde
o velké místnosti typu „open space“, najdete
zde však také menší místnosti. V nich jsou
umístěny regulátory topení – ovšem opět na -
pojené na ovládací systém. Chovají se tedy
také „chytře“ – jakmile někdo v  místnosti
otevře ručně ovladatelné okno, ihned se přeruší
vytápění v této místnosti. Kdo by koneckonců
topil pánubohu do oken, že? Mimochodem,
systém pamatuje i na lidské chyby. Pokud by
někdo zapomněl zavřít okno a hrozilo by za -
mrz nutí místnosti, topení se opět zapne.

Mozkem budovy je velín
Už několikrát jsme zmínili místo, které je moz-
kem celé budovy. Právě tady se scházejí všech ny
informace o budově. Velín řídí sku tečně skoro

vše. Systém ovládá osvětlení v budově, proto
zde prakticky nenajdete žádné vypínače. 
S pomocí ovládacího softwaru je možné v pří-
padě nouze ihned vypnout elektřinu na
okruzích, kde je to třeba – napří klad v pří-
padě požáru a při zásahu hasičů. Je možné
regulovat teplotu, ovládat světla, okna, chladit
místnost, ve které se nacházejí ser ve ry, sle-
dovat stav odběru energie, i třeba ovládat
záložní dieselový agregát. 
Všechny důležité informace jsou pod kontro -
lou. Jakmile se dos tane nějaký parametr mimo
povolenou mez, ihned zazní výstražný signál,
na dohledové obrazovce se objeví varovné
okno s informačním hlášením a obsluha má
ihned informaci o mezním stavu na obrazovce
přímo před sebou a může se podle toho zařídit. 
Ovládání se děje pomocí intuitivního grafic ké -
ho rozhraní, přesně odpovídajícího cha rakte -
ru ovládání i situačnímu rozložení jed  not livých
prvků v budově. 

Zelená stavba
Profil zelené, s energií velmi hospodárně 
za chá zející budovy, dotváří zelená koruna.
Do slova a do písmene. Celá střecha je totiž 
osá ze ná ros tlinami. Při pohledu z vyšších
pater okolních budov působí sebejistě a su-
verénně – i klidně, právě díky svému ze-
lenému „klobouku“. 
Pod ním tiše pracují nízkonapěťové elektronic -
ké systémy, které ovládají stroje s vysokými
příkony, jako je třeba klimatizace nebo topení.
Společně už jen čekají na první návštěvníky.
Bude to stát za to… 

Nová NTK: V Dejvicích je budova uzavřena mezi budovami ČVUT - Fakultou strojní a Fakultou architektury. Za ní je
pak druhá budova VŠCHT (vlevo vzadu).

Sem se hned tak někdo nedostane: V podzemí 
najdete rozvody teplého i chladicícho vzduchu 
do jednotlivých částí budovy.

Inteligentní budova: Základem návrhu betonové
stavby byly i odkryté rozvody pro ovládání a řízení
chodu inteligentní budovy. 
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M
agnetická rezonance s extrémní
silou sedmi tesel je unikátní
přístroj. Ve světě jich není mnoho,
počet nepřevyšuje dvacet. Na

starém kontinentu byste je našli v Německu,
Švýcarsku, Holandsku a ve Velké Británii. 
Od loňského srpna se jím ale může chlubit 
i nedaleká Lékařská univerzita ve Vídni. 
Po čtyřech letech příprav zde spustili sed-
miteslovou magnetickou rezonanci, kterou
vyvinuli ve společnosti  Siemens.

Špičková medicína
Silná magnetická rezonance poskytuje pohled
do nitra lidského těla s mimořádně velkou
přesností. „S pomocí takového přístroje
můžeme detailně prozkoumat i nejmenší
struktury lidského těla, buňky, procesy látkové
výměny nebo nitra orgánů. Zatím jde 

o výzkum, ale v budoucnosti bude možné
rozpoznat onemocnění mnohem dříve 
a samozřejmě i rozpracovat nové metody 
diagnostiky a terapie,“ vysvětluje profesor 
radiologie Siegfried Trattnig.
Už umístění sedmiteslového přístroje s cenou
asi 8,5 milionu eur a o hmotnosti 35 tun byla
mimořádně technicky náročná operace. 
Válcový supravodivý magnet 340 centimetrů
dlouhý s průměrem 240 centimetrů „osazo-
vali“ několik dní a vyžadovala se přitom abso-
lutní přesnost. „Jde o největší, ale i nejdražší
lékařský výzkumný medicínský projekt 
v Rakousku,“ netají hrdost S. Trattnig. Spolu
s profesorem fyziky Ewaldem Moserem ho 
v odborných kruzích považují za „otce“ 
rakouského projektu.
Pro přístroj postavili v areálu Univerzitní
nemocnice ve Vídni speciální budovu, která ho

izoluje od vnějších vlivů, ale chrání i okolní
prostředí před magnetickým polem tomo-
grafu. „Stíní“ ho přibližně dvě stě tun oceli.

Od mozku ke koleni
Systémy s magnetickým polem sedm tesel jsou
170tisícnásobně silnější než magnetické pole
Země, které na povrchu planety dosa huje 
intenzity asi 40 militesel. Dosud se v medicíně
využívaly jen pro zobrazování mozku a až díky
přístrojům 7 Tesla se výzkum posouvá i do
jiných oblastí, například srdečně-cévních,
onkologických, neurologic kých, abdominál-
ních onemocnění nebo onemocnění pohybové
soustavy. Přístroj ve vídeňské Univerzitní
nemocnici začal zkušební provoz sledováním
kolenního kloubu.
„Zkoumáním změn chrupavek chceme vyhlá -
sit válku artróze, druhé nejrozšířenější

Hlubší pohled do našeho nitra 
V medicínské terminologii se objevil nový termín – 7 Tesla. Označuje sedmiteslovou magnetickou
rezonanci, unikátní přístroj s extrémně vysokou rozlišovací schopností.

AUTOŘI: BRANISLAV JANÍK,
ELISABETH DOKAUPIL

FOTO: SIEMENS



chorobě po onemocněních srdečně-cévního
systému,“ říká S. Trattnig. „Tak začala ve Vídni
nová éra využívání absolutně dokonalé a de-
tailní zobrazovací techniky. Dosáhli jsme toho 
i díky úzké kooperaci při výzkumu technických
a fyzikálních vlastností nukleární magnetické
rezonance se společností Siemens. Vždyť práce
na instalaci přístroje 7 Tesla u nás trvala něko-
lik let,“ dodává S. Trattnig.

Stále méně bílých míst
Medicína získala podstatně lepší diagnostické
možnosti, obraz s výrazně vyšším rozlišením 
a s mnohem vyšší citlivostí. Nová zobrazovací
vyšetřovací metoda je jako jediná schopná zo-
brazit nejen struktury, ale i funkce v těle. Na
vídeňském pracovišti společně působí lékaři 
i přírodovědci, aby spojili biomedicínský zá  -
kladní výzkum a funkční klinický výzkum.

„To je v celosvětovém měřítku ojedinělá kon-
cepce,“ vysvětluje E. Moser. Výzkum se orien-
tuje zejména na diagnostiku molekulové,
funkč ní a metabolické úrovně mnohých one -
mocnění, například mozkových nádorů, roz -
troušené sklerózy, Parkinsonovy a Alz heime -
 rovy choroby, neurologicko-psychiat rická
onemocnění nebo choroby látkové vý mě ny. 
E. Moser zdůrazňuje, že s funkčním zařízením
7 Tesla se nedá zjistit jen to, kde se v mozku
cosi přihodilo. „Bude též možné po cho pit sílu 
a neuronové aktivity mozku s vyso kým pros-
torovým rozlišením a díky tomu zkoumat
emoce. Bílých míst v mozku ubude. Můžeme
zkoumat i účinky léků na neurologické a psy-
chiatrické onemocnění, průběh terapie.“
Přístroj přinese nové impulzy i pro výzkum
rakoviny, protože mimo jiné dovolí přesněji
zhodnotit stupeň závažnosti nádo rového

onemocnění. Vyšetření může reálněji objasnit,
zda je nádor ostrý, ohraničený nebo infiltruje
do okolí. Rovněž přesnost lokalizace nádoru se
zvyšuje s intenzitou magnetického pole. Lepší
obrazy se přitom mohou přenášet neurochirur-
govi přímo do operačního mikroskopu.

Sedmiteslovými přístroji vývoj silných magne-
tických rezonancí nekončí. Cílem německo-
francouzského výzkumného projektu
INUMAC, který odstartoval v roce 2006, je
zkonstruovat první přístroj o intenzitě 11,7
tesly, nejsilnější magnetickou rezonanci na
světě. Od roku 2011 bude vyšetřovat pacienty
v novém Centru Neurospin v Saclay u Paříže.
Ve Výzkumném centru v německém Juelichu
(Forschungszentrum Juelich) je zase od konce
dubna k dispozici 9,4teslový přístroj.

Kloubová chrupavka: Vídeňský přístroj začal zkušební
provoz sledováním tkání pohybové soustavy.

Silná magnetická rezonance: Nabízí pohled do nitra lidského těla s mimořádně velkou přesností.

Speciální izolace: Pro přístroj 7T MR postavili v areálu Univerzitní nemocnice ve Vídni budovu, která ho izoluje od vnějších magnetických polí. Tomograf „stíní“ 200 tun oceli.



M
iliarda PET lahví skončí ve spa lov -
nách, na skládkách a mnohdy také
v přírodě, kde přežijí celá staletí.
To je pravděpodobně způsobeno 

i tím, že jen málokdo si dokáže představit další
využití tohoto specifického odpadu. Jedním z pří -
kladů použití drtě z prázdných PET obalů může
být nový, ekologicky šetrný provoz pro výrobu
speciálních polyesterových pryskyřic v ústec kém
Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Tato
akciová společnost, jejíž historie se datuje již
od roku 1856, je veřejnosti známa také jako
Spolchemie. 
Výrobní portfolio firmy obsahuje přibližně
500 různých chemických produktů, rozdě le ných
do tří hlavních výrobkových oborů. Jsou to
syntetické pryskyřice, základní anorganické

sloučeniny a speciální anorganické slou če ni ny.
Tyto produkty nacházejí uplatnění prakticky
ve všech průmyslových oborech – od chemie
a petrochemie přes farmacii, potravinářský prů-
mysl a úpravu vody až po papírenský, sklářský
či elektrotechnický průmysl. Využívány jsou
též ve strojírenství, energetice, ve stavebnictví
a při výrobě nátěrových hmot.

PET lahve znovu slouží
Provoz, který nese označení PETSPOL, tvoří dvě
výrobní linky. První z nich produkuje pryskyřici
s obchodním označením ChS Polyester 050, dru-
há polotovar nazvaný Polylite PD 3500. „Tyto
nenasycené polyesterové pryskyřice se použí-
vají například při výrobě umělého kamene, na
sanitární techniku, potrubní systémy a na vý ro -

bu dekorativních sošek. Pryskyřice ChS Polyes-
ter 050 se používá jako komponenta do hyb -
rid ních práškových nátěrových hmot, které 
se aplikují např. na bílou elektroniku nebo 
na automobily," vysvětluje vedoucí provozu
Petr Švarc. Stavba nové výrobny byla zahá-
jena v květnu loňského roku, na konci roku
pak úspěšně proběhl zkušební provoz. Pro-
jektovaná výrobní kapacita je 7 000 tun Poly -
li tu a 6 000 tun ChS Polyesteru za rok, při čemž
ročně se zde zpracuje 8 000 tun na ře za ných
PET lahví zbavených etiket a víček – tzv. PET re-
cyklátu. Ten je nakupován od firem, které se
na recyklaci tohoto obalového materiálu specia-
li zují a meziprodukt následně dodávají dalším
zpracovatelům.
Pryskyřice Polylite PD 3500 se vyrábí z PET 

Recyklace
– šance na lepší budoucnost
V České republice se každý rok vyrobí dvě miliardy PET lahví. Z toho pouze jedna miliarda skončí
v kontejnerech na separovaný odpad a je využita k následné recyklaci.

AUTOR: MAREK ZOUZALÍK
FOTO: SIEMENS
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Vše pod kontrolou: Výrobu má dispečer na obrazovkách 
díky schematickým obrázkům pod kontrolou.



recyklátu typu B, který je připraven z barev ných
lahví. Ten je rozpuštěn pomocí glykolů, což jsou
alkoholy či jejich směsi, užívané např. v nemrz-
noucích kapalinách. Proces označovaný jako
alkoholýza probíhá za vysokých teplot, které
činí až 240 °C. Finálním výrobkem je kapalina
modré či zelené barvy – za normální teploty
polotuhá, obrazně řečeno medovitá a při tep -
lotě nad 70 °C dobře čerpatelná. Tato viskózní
kapalina je následně přefiltrována a zpracovává
se v dalších provozech Spolchemie. 
ChS Polyester 050 se vyrábí z PET recyklátu
typu A. Ten je na rozdíl od recyklátu typu B
připraven z čirých, tj. bezbarvých lahví.
Výroba tohoto produktu je rozdělena do tří
fází, při čemž první z nich – alkoholýza – před-
 stavuje shodný proces, který je využíván při

výrobě pryskyřice Polylite PD 3500. V druhé
fázi do chá zí k tzv. esterifikaci, kdy se k vy-
robenému polotovaru nadávkuje anhydrid
organické kyse liny a prakticky dochází ke
vzniku finálního produktu. Ten představuje
látku, která je za normální teploty tuhá, ale
při zahřátí nad 140 °C tvoří bílou či nažlout-
lou dobře viskózní kapa li nu. Vyrobený ChS
polyester 050 je přečerpá ván na chladicí pás,
kde ztuhne. Na konci chladicího pásu je na lá -
mán a rozdrcen mlýnem na šupiny o roz mě -
rech přibližně 3 x 3 milimetry. Tyto šu piny se
plní do pytlů a expedují k odběratelům.

Inteligentní provoz
Protože se v obou případech jedná o tzv. dáv ko -
vý výrobní proces, byla při projektování těch to

výrobních linek věnována zvýšená pozornost
zejména vývoji jednoduchého recepturního
systému, který vede obsluhu jednotlivými 
vý robními cykly, a značně tak přispívá ke stan-
dar dizaci celého výrobního postupu. 
Systém zá ro veň zabraňuje opomenutím 
a chybám způ sobeným lidským faktorem.
Součástí výrobních linek na ChS Polyester 050
a Polylite PD 3500 je celá řada produktů
značky Siemens, a to od jednotlivých snímačů
a čidel až po řídicí systém. Měření hladin teplo -
nosného média v topném systému reaktorů
vzhledem k vysoké provozní teplotě zajišťují
radarové snímače Sitrans L řady LG200 ve
vysokoteplotním provedení. Ty jsou prvními
přístroji tohoto typu, které byly insta lovány 
v České republice. 

Přesné dávkování: Při výrobě polylitu a polyesteru poslouží jako zdroj 8 000 tun nařezaných
PET lahví.

Informace jsou třeba: I přímo na lince jsou k vidění pro obsluhu důležité parametry.

Jako v chemické laboratoři: Moderní chemická výroba se neobejde bez 
moderních materiálů, regulačních prvků, ale hlavně čidel poskytujících 
informace pro řídicí systém.
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S
eznamte se, prosím. To je Jack, váš digi -
tální dvojník. Jack je virtuální po sta va.
Dokonalý, biomechanicky přesný digi -
tální model člověka – s přirozenými

pohyby, rozsahy kloubů a reálnými vlastnost mi,
vycházející ze studie vytvořené americkým
Národním úřadem pro letectví a kosmonautiku
(NASA). Jack žije v prostředí stejnojmenné soft-
warové aplikace Tecnomatix Jack, která před-
stavuje unikátní nástroj pro komplexní
ergo nomickou analýzu a zároveň disponuje
množstvím pokročilých funkcí pro tvorbu
variantních návrhů řešení. 

Jack předchází onemocněním
Ergonomie jako taková představuje vědeckou
disciplínu zabývající se vztahy mezi člověkem
a ostatními prvky pracovního systému. Využívá
poznatků biologických, společenských i tech-
nických vědních oborů o postavení člověka 
v pracovním procesu, a to s cílem přizpůsobit
podmínky práce jeho smyslovým, psychickým
a fyzickým schopnostem. Využívání poznatků
této mezioborové vědní disciplíny v praxi na po -
máhá mimo jiné ke snížení výskytu závaž ných
onemocnění nervů, svalů, šlach a opěrných
nosných struktur lidského těla, tzv. muskulo -
skeletárních onemocnění. V zemích Evropské
unie představují muskuloskeletární onemocně -
ní 53 % nemocí z povolání. Česká republika je

na tom výrazně lépe. I přes skutečnost, že jsou
zde tato onemocnění druhou nejčastější pří či-
 nou pracovní neschopnosti, představují jen
33 % podíl na celkovém počtu nemocí z povo -
lání. Vzhledem k faktu, že počty takto po sti že -
ných pracovníků neustále narůstají, nalezla
povinnost zaměstnavatelů uplatňovat poznat ky
této vědy i v reálném životě oporu také v legis -
lativě. Podle platných předpisů týkajících se
ochrany zdraví při práci, jsou zaměstnavatelé
také odpovědni za poškození zdraví zaměstnan-
ců při práci.

Simulace lidského faktoru
Aplikace Tecnomatix Jack je schopna vytvořit
virtuální trojrozměrné prostředí a simulovat
tak situace, ve kterých se může člověk při práci
nacházet. Do tohoto virtuálního prostředí je
umístěn digitalizovaný model člověka – Jack –,
kterému je přidělen pracovní úkol. Jack může
mít různou velikost, hmotnost a může být i růz -
ného stáří. Aby byla simulace dokonalá, může
Jack změnit i pohlaví. Výkony tohoto virtuální ho
pracovníka jsou následně analyzovány. Integro -
vané analytické nástroje umožňují celou řadu
analýz, a to od těch jednodušších, jako je např.
dosah, uchopení, viditelnost či kolize, až po
pokročilé biomechanické, ergonomické či pra-
covní analýzy. Návrhář tak může zjistit, co
pracovník na daném pracovišti uvidí, kam

dosáhne, jak pohodlně se bude cítit a také kdy
a proč mu bude hrozit únava, nebezpečí pora -
nění či bolesti. Zjištěné hodnoty pak mohou
být porovnány s příslušnými normami a dopo-
ručeními vyplývajícími z legislativy a také s údaji
z rozsáhlých ergonomických studií.

Lepší produktivita, komfort 
i bezpeč  nost
Jednou ze společností, která aplikaci Tecnoma tix
Jack využívá, je firma Continental Automo tive
Systems Czech Republic. S přibývajícím obje-
mem zakázek hledali technici a ergono mové 
v průmyslovém inženýrství možné způsoby, jak
dosáhnout vyšší produktivity práce při zachová -
ní nezbytných standardů bezpečnosti práce. „Ja -
ko nejvhodnější nástroj pro řešení této proble-
matiky nám připadala aplikace Tec nomatix Jack
ze společnosti Siemens Product Lifecycle Mana -
gement Software,“ říká To máš Baroň, který zde
pracuje v oddělení prů mys lo vého inženýrství
jako technik tvorby pracovišť. „Investice vložená
do nasazení této aplikace se nám vrátila v po do -
bě nižších nákladů na vývoj jednotlivých praco -
višť, a to díky úspoře kapacity několika pra cov -
níků, kteří by na ná vrhu strávili mnohem více
času. Simulace nám ihned ukázala prostorové
možnosti, přičemž jsme mohli jednoduše kom-
binovat návrhy, které postupně přicházely od
zainteresova ných techniků. Díky simulaci jsme

Zde pracuje Jack!
Ergonomie – věda, která pomáhá chránit lidské zdraví. 
Díky pokročilým nástrojům pro analýzu a simulaci pracovního
prostředí dostává tato vědecká disciplína zcela nové rozměry.

AUTOR: MAREK ZOUZALÍK
FOTO: TOMÁŠ BAROŇ



se vyvarovali i řady chyb, které v rámci návrhů
jednotlivých pracovišť nebyly na první pohled
zřejmé. Zá ro veň jsme prostřednictvím biome-
chanické ana lýzy zjistili, jak se bude operátor
cítit v námi určené poloze a získali i konkrétní
údaje o mož né rizikovosti těchto pracovišť.
Výsledným efektem nasazení aplikace Tecno-
matix Jack je vyšší produktivita operátorů 
a zvýšení jejich komfortu i bezpečnosti.“ 

Jack nejen v Continentalu
Již v průběhu prvního roku využívání této apli -
kace ve společnosti Continental Automotive Sys-

 tems Czech Republic bylo jejím
prostřednic tvím simulováno více
než 30 pracovišť, z nichž na pros tá
většina byla následně i realizo -
vána. Kromě společnosti Conti-
nental Automotive Systems Czech
Republic využívají aplikaci Tecno-
 matix Jack i další české firmy, jako
např. Aero Vodochody, Preciosa či
Linet. Mezi velké mezi národní
společnosti, které tento softwarový
produkt využívají, dále patří např.
Boeing, Levi’s, Volvo nebo Xerox. 

Vyzkoušeno Jackem: Rozestavění pracovního prostoru má na svědomí Jack. Jak vidíte na obrázcích, s jeho pomocí je možné přesně dimenzovat pracovní prostor. 
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1903: Na základě licence je v Brně vyrobena první parní turbína typu Parsons. Nedlouho poté se závod stěhuje do nově vybudovaného areálu na ulici Olomoucká v Brně, kde sídlí dodnes. 

Už třetí století páry v řadě… 

P
roto dnes parní turbíny na chá zíme
všude tam, kde je možné teplo použít
k výrobě elektrické energie. Nejsou to
jen elektrárny, ale také podniky, kde

byste to možná nečekali. Například brněnská 
spa lovna odpadů: místo drahého skládkování

odpad spálí, tím vyrobí páru, která pohání
parní turbínu. Turbína bude v létě vyrábět
elektrickou energii a v zimě zajistí dodávku
tepla do brněnských bytů. V papírnách, 
cukro varech a dalších provozech spalují 
také odpad – tentokrát z vlastní produkce

(dřevní štěpka, zbytky cukrové třtiny apod.). 
Jeden ze světově nejvýznamnějších závodů
na výrobu průmyslových parních turbín naj -
deme v Brně. Turbíny se tu vyrábějí už od
roku 1903. Od té doby dodal více než 4 300 prů -
myslových parních turbín do 66 zemí světa.

AUTOŘI: LENKA KUCHTOVÁ, JAN KOPECKÝ
FOTO: MICHAL MOUČKA A ARCHIV SIEMENS

Možná víte, že parní turbínu vynalezl sir Charles Parsons už v roce 1884. Ale ne každý tuší, že její princip
dodnes nic nenahradilo. Lidstvo zatím nenalezlo ekonomicky výhodnější způsob, jak přeměnit tepelnou
energii na mechanickou práci, a tu pak na elektřinu.



Řez: Co turbína, to originál. Na počátku jejího zrodu proto vždy stojí tým konstruktérů,
kteří ji navrhují přesně na míru podle potřeb každého zákazníka.

3D model: Od rýsovacího prkna se práce konstruktérů 
přesunula k počítačům. IT technika dokáže divy, a tak dnes 
návrh stroje vzniká ve 3D modelu.

Výrobní hala: Turbína putuje výrobní halou zleva doprava – na začátku najdete 
neobrobené hutní polotovary, v půlce haly už jsou z nich např. krásné lesklé 
lopatky. Ty pak turbináři zasadí na rotor, který jeřábem usadí do lůžka spodní části
skříně a horní jej zakryjí. Úplně vpravo pak zapojí řídicí systém a instrumentaci 
podle požadavků zákazníka. 

Obrábění a příprava skříně: Každá parní turbína se skládá ze dvou hlavních částí 
– rotoru a statoru, skříně turbíny. Rotor i části statoru jsou opatřeny lopatkami. 
Stator funguje jako tlaková nádoba a díky svým lopatkám přivádí rozpínající se páru 
k lopatkám rotoru.

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.siemens.cz/visions
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Rotor: Každá část rotoru
nese trochu jiné lopatky.
To proto, že pracují 
s jinými parametry páry.
Na začátku je do turbíny
z kotle vedena pára o te-
plotě až 540 °C a tlaku 
až 140 barů. Jak proudí
turbínou, předává svou
energii rotoru, a tak na
konci má už jen cca 60 %
původní energie. Ale její
objem je podstatně větší.
Proto jsou na začátku 
malé lopatky a na konci,
v nízkotlaké části, už velké. 

Kompletní rotor: Velikost rotoru je úměrná otáčkám, výkonu turbíny a teplotě 
a tlaku přiváděné páry. Největší turbína, jaká byla z pohledu výkonu v Brně vyrobena,
produkovala 110 MW. Rotor se otáčel rychlostí 3 000 ot./min a hnalo jej 430 tun páry
za hodinu o teplotě 535 °C. Zalopatkování statoru: Lopatky statoru mají obecně jiný tvar i funkci než rotorové.

Kontrola kvality:
Každý díl turbíny 
se pečlivě kontro-
luje. Sebemenší 
odchylka by mohla
vyústit např. ve 
vibraci rotoru.
Právě jeho vyváže -
ní patří k mistrov-
skému umění
brněnských turbi-
nářů. Aby ne – tur-
bína v plném
pro vozu pracuje
s obrovskými ener-
giemi. 

Soustružení rotoru: Rotor je velmi těžká součástka, váží desítky tun a obrábí se 
s přesností na setiny milimetru.

Zalopatkování rotoru: Lopatky se jedna po druhé zasouvají do drážek rotoru. Poslední 
z každé řady, tzv. zámková lopatka, je speciálně upravená tak, aby bezpečně uzavřela 
celý kruh a lopatky se neuvolnily. Lopatky nejsou přivařené ani přišroubované. Proto 
musí být každá z nich vyrobena s hodinářskou přesností. 

Obrábění lopatek: Lopatka parní turbíny přeměňuje energii proudící páry na
mechanickou práci rotoru. Laicky řečeno, rychle proudící pára působí na lopatky,
které roztáčejí rotor. Každá lopatka se frézuje z polotovarů různých velikostí. Od
sotva deseticentimetrových prcků až po takřka metrové velikány. Každá lopatka se
poté očísluje, aby byla později vložena na správné místo.



Skříň: Lože celého zařízení tvoří skříň. Poté co prošla obráběním, je připravena 
na finální montáž. To není nic jednoduchého, vždyť celková hmotnost skříně může
dosahovat desítek tun.

Usazení rotoru: Ještě předtím, než se rotor uloží do skříně se statorem, natře se 
speciálním červeným voskem, který jej chrání před korozí při přepravě. Pak se skříň 
uzavře a zbývá jen zapojit řídicí systém a instrumentaci.

Expedice: Smontovaná turbína se před expedicí přikrývá bílou plachtou, kterou jako
svatební závoj sundá až zákazník. Po celou cestu je plachta úzkostlivě hlídána – co 
by to totiž bylo za nevěstu s umazaným závojem.

Uvedení do provozu: Na turbínu u zákazníka už čekají opět brněnští technici. Ti přímo 
na místě zapojí a oživí všechny systémy, doladí je jako hudební nástroj a poprvé do 
turbíny pustí páru. Pak najdou nejbližší ženské jméno z českého kalendáře a podle toho 
turbínu pojmenují. Například v podhůří španělských Pyrenejí pracuje turbína Miriam. 

Instrumentace: Práci turbíny reguluje řídicí systém 
Simatic. Jeho pomocí se řídí otáčky, tlak a teplota páry 
a sledují se všechny bezpečnostní parametry. Díly, 
kterými je turbína napojena na řídicí systém, se nazývají
instrumentace. 

Přepravní konstrukce: Ještě než se celé zařízení vydá na cestu k zákazníkovi, připraví se na přepravu. Pracovníci 
logistiky kolem ní vystaví na míru připravenou konstrukci, která ji na dlouhých cestách chrání. Turbíny z Brna putují 
do celého světa, mezi zákazníky patří například papírna z Thajska, australský cukrovar nebo italský výrobce 
kosmetických olejů.



Z
dá se vám to být absurdní? Vůbec 
ne. Jde o praktické využití principů
magnetické rezonance nebo elek-
trokardiografie pro sledování pro-

cesů probíhajících v mozku při přemýšlení 
– z toho pak lze odvodit následující činnosti,
vedoucí k ovládání složitých přístrojů, jakými
jsou třeba právě počítače. 

Klikni sem, prosím...
Na berlínské Technické univerzitě spolupra -
cují výzkumníci s odborníky ze společnosti
Siemens na projektu, který by mohl propojit
počítače a naše mozky. Jako první na světě za-
ložili svůj výzkum na sledování aktivit mozku
a na použití oční kamery, která sleduje a za zna-
menává pohyby očí uživatele. A lze si předsta -
vit, že u toho vše neskončí.
Speciální systém je schopen rozeznat aktivitu
určitých částí mozku uživatele. Dále přesně
analyzuje, kam se na obrazovce dívá.
Z pohledu uživatele to vypadá tak, že se za-

měří na určitý bod na obrazovce – například
na ovládací tlačítko. Oční kamera zjistí, že se
tak stalo. Uživatel se pak soustředí na předem
daný myšlenkový příkaz, například stisknutí
tlačítka. Systém identifikuje aktivitu v pří -
slušné části mozku. Propojí oba vstupy 
a stiskne požadované tlačítko. 
I přes velké pokroky vědce čeká ještě dlouhá
cesta ke komerčnímu využití. Sledovat akti vi -
tu mozku totiž není vůbec jednoduché. Jednak
je potřeba velké množství elektrod, které jsou
pomocí vodivého gelu připojeny přímo na
pokožku hlavy.  Především je však nutné
správně určit a nastavit význam jednotlivých
signálů, což je velmi náročné. Výzkumníci se
proto zaměřují zejména na přesnou a jed no -
duchou kalibraci signálu. Slibně pokračuje
také vývoj miniaturní suché elektrody, která
bude se systémem místo drátů propojena ra-
diovým signálem.  
Využitelnost je možná v mnoha směrech. 
Největší zájem má už nyní herní průmysl 

– představte si počítačové hry ovládané
myšlenkami. Velký přínos by tyto technologie
ale určitě znamenaly pro tělesně postižené.
K tomu, aby se tak stalo co nejdříve, vede
mnoho cest. I japonští výzkumníci už doká -
žou z mozkových procesů odvodit, na co se
člověk právě dívá, a obraz rekonstruovat tak
přesně, že je možné znovu sestavit černobílý
text. Cest vedoucích k ovládání počítače silou
myšlenky je víc. Během několika let bychom
se mohli dočkat prvních výsledků v této oblasti.

Čtení myšlenek
Další možnosti skrývá metoda funkční magne -
tické rezonance. Výzkumník Robert Rauschen-
 berger, kognitivní psycholog z Princetonu
v americkém státě New Jersey, se testovaným
osobám doslova dívá do mozku. Ve spolupráci
s Harvardovou a Utrechtskou univerzitou k to -
mu používá nejnovější techniku – magnetic -
kou rezonanci. Ač je dnes jeho práce omezena
na základní výzkum, v nepříliš daleké budouc-

Sledování 
myšlenek AUTOŘI: JIŘÍ NEDAL, JAN KOPECKÝ, VLADIMÍR DUDUC

FOTO: SIEMENS, HONDA
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Už od počátku věků lidstvo fascinuje možnost čtení myšlenek. Díky nejnovějším technologiím
dnes můžeme – zatím jen klíčovou dírkou – nahlédnout do okouzlujícího světa, který se skrývá
v našem vlastním těle. Cílem vědeckého výzkumu ale samozřejmě není „vidět“, co si kdo myslí.
Snaží se myšlenkové pochody využít například pro ovládání techniky. Co byste třeba řekli tomu,
že počítač lze řídit pouze silou myšlenek? 



 nosti by už mohla nalézt praktické uplatnění. 
Až donedávna byl lidský mozek, který obsa -
huje až 100 miliard neuronů, pro sledování
takříkajíc „za pochodu“ z velké části nepří s-
tupný. Výzkumníkům tak nezbývalo než
používat nepřímé metody zjišťování, jak jsou
lidské bytosti schopny vnímat své okolí, myslet
a učit se. Nová metoda funkční magnetické re-
zonance (fMRI) nicméně umí ukázat, jak
mozek při zpracovávání smyslových dojmů
pracuje. Katalyzátorem k posunu vpřed je
vysoce citlivý sedmiteslový tomograf, který
uvedla na světlo světa společnost Siemens
(blíže o něm píšeme na stránce 24).

Určení oblasti aktivity mozku
Technologie fMR zkoumá metabolismus mozku
a předává výsledky pomocí snímků z MR
k mapování oblastí zvýšené mozkové aktivity.

Aktivované neurony potřebují více kyslíku, 
a proto do aktivních oblastí proudí více krve.
Zvýšená koncentrace na kyslík bohaté krve
způsobuje změnu v signálu magnetického
pole. Měřitelnou hodnotou je obsah železa
v hemoglobinu červených krevních buněk.
„Díky rozlišení zhruba jednoho krychlového
milimetru můžeme přesně ohraničit oblasti 
aktivity,“ vysvětluje Rauschenberger. „Nejenže
jsme byli schopni vůbec ukázat, které oblasti
mozku jsou aktivní během konkrétních kogni-
tivních procesů, ale také jejich fungování.“
„Výsledky jsou úžasné,“ dodává. „Například
jsme dokázali, že mezi mozkovými buňkami 
a očima dochází k nevědomému toku infor-
mací.“ Výsledky tohoto základního výzkumu by
mohly vést k vývoji nových technologií a sys-
témů, které by mohly lidem pomoci uvědomit
si věci, jichž by si jinak nemuseli všimnout.

Vizuální zpětná vazba 
Pomocí tomografu sledoval Rauschenberger
mozkové reakce testovaných osob na řadu
obrázků. Předchozí testy, během kterých byla
na 30 milisekund zobrazována slova, ukázaly,
že tyto nevědomě vnímané stimuly jsou ve
skutečnosti zaznamenány mozkem. To je
prokázáno měřitelným signálem, který mozek
vrací oku.
Výsledky vedly k přesvědčení, že by mohlo být
možné používat podprahové vzkazy například
k manipulaci návštěvníků kin k nákupu výrob -
ků. „Ale tak to nefunguje,“ říká Rauschenberger.
Takové vzkazy mohou způsobit touhu jen za
velmi specifických podmínek a je téměř nemož -
né tyto touhy směrovat ke konkrétní značce.
Výsledky experimentů, které Rauschenberg 
a jeho tým provedli společně s nizozemským
psychologem Verstratenem, ukazují, že mozek
nelze napálit. Ačkoli je možné podvést vědo-

mou mysl, neurologické procesy se objek-
tivně zobrazí pomocí fMRI.

Asimo: japonský příspěvek ke čtení myšlenek
I japonský výzkumný institut Honda společně s výrobcem přesných přístrojových součástek Shimadzu
představil technologii, která umožňuje člověku řídit robota a zadávat mu instruk ce pří mo myšlenkou
nebo slovním povelem. Systém využívá přilbu se speciálními senzory, které sledují mozkovou akti-
vitu a zaměřují se na myšlenky. Projekt je zatím jen v raném stadiu, ale vypadá vel mi slibně. Na cestě
k širšímu využití stojí však ještě hodně překážek, které bude třeba překonat. Není to jen nepraktický
charakter ovládací přilby, kde může trvat několik hodin, než se ovládání „sladí“ s aktivitami v mozku.
V začátcích je zatím i malá rozmanitost pohybů a úkonů, které může robot vykonávat. Asimo Humanoid
Bot zatím zvládá jen jednodušší příkazy, například zdvihne nohu. 
Signály o průtoku krve a pohybu neuronů v mozku, které se při myšlení nepatrně mění, se přená-
šejí bezdrátově k robotovi. Jak informoval news.cnet.com, úspěšnost správného vykonání příkazu
dosahuje 90 procent. 
V každém případě je nová verze robota Asimo prvým krůčkem k naplnění velké ambice Hondy
sestrojit automobil, který by bylo možné řídit jen myšlenkami. Cesta je to velmi dlouhá, ale 
potěšilo by zatím i myšlenkou ovládané autorádio, zapínání klimatizace nebo otevírání kufru.

Ovládání počítače mozkem: Do budoucna bude nutné vyřešit problematiku snímání elektrických
impulsů z mozku obsluhy. V současné době je použita pro snímání gumová „čapka“ s elektrodami.
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V
roce 1960 byla v Miláně dostavěna
věž Pirelli, kterou navrhovali Gio
Ponti, Luigi Nervi a Arturo Danuso.
Na dlouhá další léta se stala ojedi -

nělým významným realizovaným projektem
soudobé architektury. V poměrně nedávném
čase byla teprve dokončena celková koncepce
rozvoje města, která citelně chyběla. A jednou
z prvních realizací je nový veletržní areál.
Nebylo pochyb o tom, že původní milánské
výstaviště z roku 1923 dosluhuje a nemá už
sílu uspokojit současné požadavky na vý stav -
nictví i komfort návštěvníků. Navíc se mno-
 hým snilo o mnohem lepším využití úžasné
plochy o rozloze 440 tisíc metrů čtverečních
uvnitř města. Všichni ti, kteří starou Fieru
dlouhá léta navštěvovali, byli hodně zvědaví,
co ji nahradí. Staré výstaviště sice mnoho
půvabu nepobralo, ale bylo ve městě snadno
dostupné a přehledné. Co se týče dopravy, je

to zbytečná obava – červená linie milán ské
podzemní dráhy se prodloužila a do nové ho
komplexu se vstupuje rovnou z metra. 

Trochu čísel a dojmů
První pocity jsou ohromující. Vlnící se krajina
skla a oceli je odvážná a invenční. Zvlněnou,
36 metrů vysokou plachtu poskládanou
z nepravidelných skleněných kosodélníků
nese ocelová armatura na štíhlých sloupech.
Vzniká tak dojem, že se odvážná skleněná
konstrukce vznáší mezi nebem a zemí. Jako
by mávala na pozdrav Alpám rýsujícím se na
obzoru.  
Nepochybně se jedná o jednu z největších in-
vestic Itálie v posledních desetiletích. Plocha
po zemku činí 1 400 000 m², výstaviště má osm
velkých dvoupodlažních výstavních pavilonů.
Zastavěná plocha je 530 000 m². Skleněný po -
vrch má 200 000 m², na konstrukci se pou ži lo

77 000 tun oceli. Cena areálu: 750 milionů eur.
Na stavbu dohlíželo na dvě stovky desig né rů,
pod jejich dohledem pracovalo 2 300 dělníků. 

Očima uživatele
Celý komplex tvoří jeden celek rozdělený pat-
náct set metrů dlouhým koridorem s unikát-
ním organickým zastřešením. Ten je páteří celé
stavby a propojuje všechny pavilony, takže je
návštěvník může projít suchou nohou.
Skleněná střecha mola je otevřená. Podél kori-
doru se na kovových nohách vznášejí podi-
vuhodné kovové kapky. Také by to mohlo být
tělo obřího kovového brouka nebo spíš lodě,
když vystupují z vodních ploch. Máte-li štěstí
na krásné počasí, vtipně vedené konstrukce
schůdků a plošin vás dovedou až k nim,
můžete tu usednout, odpočívat a dívat se.
Vyvýšený koridor kryje velmi dobře přízemní
část, jste-li však nahoře a přijde hodně prudký

Elegantní mamut
ze skla a oceli

Veřejnou mezinárodní soutěž na nový výstavní areál v Miláně vyhrál architekt Massimiliano Fuksas,
žijící střídavě mezi Paříží a Římem. Výstavba byla zahájena v roce 2002 
a slavnostní otevření proběhlo koncem září roku 2005.

AUTOR: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: AUTORKA

Vítejte: Vstupem do výstaviště začíná jeden a půl kilometru
dlouhý koridor s unikátním organickým zastřešením.



déšť ze strany, sice zrovna nezmoknete, ale 
zvlhnete. V takové chvíli tam i dost nepříjemně
profukuje. Když se pak vyhoupne slunce, jste
pro změnu ve skleníku. 
Jsme-li už u hledání „vad na kráse“ architek-
tu ry, po novém výstavišti se dost bloudí. 
A není to záležitost první návštěvy, kdy si
každá osa hává terén. O mírné složitosti se
pravidelní návštěvníci přesvědčují opako-
vaně. Pavilony tvoří kvád ry, z nichž některé
jsou dvoupodlažní. Příslušníci všech národ-
ností tápají u scho dišť i výtahů. Všechny totiž
nejezdí shora dolů a naopak, ale některé jen
nahoru a jiné zase jen dolů, navíc jsou
umístěny na protileh lých stě nách koridoru 
a schodiště mezi nimi zne mož ňuje rozhled.
Rho, jak se novému výstavišti říká, rozhodně
nešetří návštěvníkovy nohy, hodně se nabě há.
Ale na kterém veletrhu ne?

Oprávněná hrdost
Italové se rádi a celkem oprávněně chlubí, že
Rho je tím nejlepším výstavištěm v Evropě.
Jeho stvořitel architekt Massimiliano Fuksas
řekl: „Letiště, nádraží a výstaviště jsou kated -

rálami jednadvacátého století. Chtěl jsem,
aby geometrie výstavního komplexu, přede-
vším čistá organická linie hlavní ulice, cha -
rakterizovala celý areál. Okolní pavilony 
s reflexními kovovými fasádami pak duplikují
pohyb lidí procházejících okolo nich.“
Vznosná a neotřelá konstrukce, smělé kraj -
koví skla a kovu, byť i v trochu nadlidském
měřítku, snad nenechá nikoho chladným.
Nepochybně jde o výrazný architektonický
počin, o projekt, který má velký význam pro
celý milánský region. 
A co bude se starým výstavištěm? Je zahrnuto
do nové koncepce. Měly by tu vzniknout ze-
lené plochy, obytné domy, úřady, sídla insti-
tucí i kulturní centra. Soutěž už proběhla,
vyšlo z ní vítězně CityLife Consortium a v rub -
rice tvůrců návrhu na zástavbu se skví jména
Zaha Hadid, Arata Isozaki, Daniel Libeskind,
Pier Paolo Maggiora. Zdá se, že severoitalská
metropole Milán neřekla k významným stav -
bám současné architektury poslední slovo.
P. S. Zmatky u zadních schodišť patří minu-
losti. Od letošního roku jsou v provozu nové
výtahy, které jezdí nahoru i dolů. 

Kdo je Massimiliano Fuksas
Narodil se  9. ledna 1944 v Římě rodičům li-
tevského původu, promoval na římské fakul -
tě architektury univerzity La Sapienza. Od
roku 1967 má vlastní architektonickou kan-
celář v Římě, od téhož data spolupracuje 
s An nou Mariou Sacconi. V roce 1989 otevírá
další vlastní architektonickou kancelář v Pa-
říži, na přelomu roku 93/94 do třetice všeho
dobrého ve Vídni. V roce 2000 je jmenován
Commandeur de l'Ordre des Arts et des Let-
tres de la République Française, a také je
jme  nován do Accademico Nazionale di San
Luca. Po dvou letech získává i čestné členství
v Institutu amerických architektů. Česká ve-
řejnost, která nejezdí po veletrzích, se může
s Fuksasovou prací setkat ve Vídni; nová
městská čtvrť Wienerberg na jižní hranici
města proměnila svými výškovými domy si-
luetu celé Vídně. Dvě pravoúhlé věže Twin
Towers, částečně mezi sebou propojené 
mostní mi konstrukcemi, se tyčí na dvou-
patro vém pod stav ci lichoběžníkového půdo-
rysu. Definují konec jižní dálnice vedoucí do
města a vytvářejí nový okraj města viditelný
při pohledu z cen tra. Věže se od sebe liší
nejen výškově, ale i v šířce. Vzájemně jsou
k sobě natočeny pod úhlem 59 stupňů, takže
během jízdy autem věže střídavě mizí, obje-
vují se, prolínají. Jinou pozoruhodnou reali-
zací v Rakous ku je Obchodní a zábavní
centrum v Salz bur gu. Rudé vlny drátěné
střechy se rozlévají nad budovou a do dálky
nad parkovištěm, a budí dokonalou iluzi
mořské hladiny. Architekt sám rád říká, že
přinesl Rakousku moře. 

Ocenění pro Fiera Milano 
Exhibition Centre 
2006 – Global Award ULI – světová cena za
vynikající architekturu, kterou uděluje Urban
Land Institute, založený v USA v roce 1936
2007 – vítěz prestižní International Archi-
tecture Award, kterou organizuje Chicago
Atheneum, mezinárodní Muzeum archi tek-
tu ry a designu založené v Chicagu

Odvážné a invenční: Zvlněnou, 36 metrů vysokou plachtu ze skleněných kosodélníků nese ocelová konstrukce 
na štíhlých sloupech.

Obrovští brouci: Kovové skupltury nabízejí místo 
k oddychu.

Originální konstrukce: Smělá čapka ze skla a ocele
nenechá nikoho chladným.
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N
ovostavba, kde bude od příštího
roku pracovat přibližně 6 000 za-
městnanců, je působivým dokla-
dem, jak lze výrazně snížit spot ře bu

ener gie. Ve srovnání s tradičními kan  ce lář -
skými objekty ji totiž snižuje až o 80 %, což
zname ná i minus 72 000 eur na provozních
nákla dech a 180 tun emisí CO2 za rok.
Stavba byla už od počátku projektována jako
úsporná. Při navrhování prokázala cenné

služby dynamická počítačová simulace, která
zobrazila budovu tak, aby bylo možné posou-
dit, jak na sebe vzájemně působí různé prvky,
např. technické vybavení budov a fasáda. 
Energetické úspory umožnila optimalizace
pláště budovy. „Naše strategie spočívá v te-
pelné optimalizaci pláště budovy, abychom
zredukovali technické systémy určené k vy -
tápění a klimatizaci, a přesto umožnili za-
městnancům pracovat v příjemné atmosféře,“

vysvětluje vedoucí projektu Erich Schöfbeck.
Nejsou zde žádná topná tělesa, místo tradiční
montáže klimatizace vsadili tvůrci budovy na
aktivaci konstrukčních částí a mechanické
větrání. Díky efektivnímu využití odpadového
tepla lze získat zpět až 75 % použité energie!
Příjemné klima vytvářejí vodovodní trubky
instalované v betonových stropech, které 
v létě místnosti ochlazují a v zimě vyhřívají. 
V letních dnech, kdy uživatelé samotní,

Zelený a chytrý – tak by se dal ve zkratce charakterizovat objekt vídeňského Siemens City. 
Tento unikátní komplex snoubí zajímavou architekturu, dobré pracovní prostředí a nejmodernější
technologie. Díky nim se centrum může pyšnit nálepkou „Zelená budova“, kterou od Evropské
komise mohou získat stavby, jež spotřebovávají o čtvrtinu méně energie, než určují standardy.

AUTOŘI: ELISABETH DOKAUPIL,
JOSEF VALIŠKA

FOTO: SIEMENS

Dům, který ušetří až 75 procent energie díky využití odpadového tepla, roste ve Vídni.

Tak trochu jiný dům...



kancelářské přístroje a slunce zvyšují vnitřní
teplotu, chladný betonový strop působí proti
dalšímu ohřívání. V noci protéká betonovými
díly studená voda, aby se ochladily pro příští
den. V zimě funguje systém na stejném prin-
cipu, jen opačně. Stropy kanceláří protéká
horká voda z kotelny. 
Jako akumulátory tepla slouží třicetimetrové
podzemní betonové sloupy, na nichž budova
stojí. Jsou prošpikovány potrubím, jímž pro-
téká voda. Podle toho, zda je právě léto či
zima, předávají sloupy buď teplo do půdy,
nebo je z ní získávají.

Skleníky a fotovoltaika jako 
klima tizace, lidé místo topení
Hned v sousedství byste nalezli budovu 
ENERGYbase, největší rakouskou

kancelářskou budovu postavenou v pasivním
standardu. I ona staví na použití nejnovějších
technologií a chytré fasádě. Je členitá a vy-
chází z principu, který architekti označují
výrazem „Form follows Energy“ (tvar se řídí
energií). Díky uspořádání okenních ploch 
a fotovoltaických zařízení je možné využít 
i zimní slunce v nízkém postavení k získávání
tepla, které se pak vede do severní části bu-
dovy. Letní slunce ideálně osvětluje 400 m2

fotovoltaických modulů pro výrobu elektric ké -
ho proudu (až 40 000 kWh za rok), ale pos ky-
tují i příjemný stín. Při spotřebě energie 
25 kWh/m2 ročně lze spočítat zjevný přínos
pro energetickou bilanci budovy.
Pro vytápění a chlazení používá stejný prin-
cip jako budova společnosti Siemens. Uplat-
nily se zde nejnovější poznatky a také hi-tech

materiály, ale vtip spočívá v optimálním vy-
ladění již známých postupů a běžně dostup-
ných technologií. „V zásadě využíváme
kon venční techniku. To, čím se dům vyzna -
čuje, je integrální přístup k architektuře 
a technologiím,“ vysvětluje Gregor Rauhs, 
vedoucí projektu z vídeňského fondu na pod-
poru hospodářství. Přístup, který vypracovala
kancelář Pos Architekten a výzkumný ústav
Arsenal Research obsahuje řadu netradičních
inteligentních řešení.
Zajímavé je, jak se projektanti vypořádali
s vytvářením vnitřního prostředí. Vlhkost 
vzduchu například zajišťují skleníky se ze-
lenými rostlinami v kancelářích. „Na topení,
větrání, chlazení a osvětlení budovy spotře-
bujeme méně energie než na přístroje, které
fungují v kancelářích: kopírky, počítače, kávo-
vary apod. Náklady na topení jsou zanedba -
telné,“ říká Gregor Rauhs. Běžně se topí jen 
v kancelářích, které se momentálně nepouží-
vají. Jinak k vytvoření příjemné pracovní
teploty v celé ENERGYbase úplně stačí teplo,
které vyvíjejí lidé a přístroje, a to díky plášti
budovy, optimální izolaci a chytře regulo-
vanému větrání. Potřeba tepla a chlazení je
kryta z regenerativně získávané energie.
Využívá se vlastní teplo země získávané po-
mocí tzv. tepelného čerpadla ze spodních vod
a z přibližně 300 m2 solárních článků, které
dodávají teplo, ale prostřednictvím zařízení
Solar Cooling se využívají i k chlazení. 

A budete se cítit jako doma…
Zajímavé je i to, že v budově se člověk cítí
hned dobře, i když není zrovna zaníceným
ekologem. To proto, že je světlá bez tmavých
zákoutí, 100 % místností je osvětlováno 
denním světlem, což s optimální pokojovou
teplotou vytváří velice homogenní a příjem-
nou atmosféru. 

Inteligentní řízené 
regulátory světel

Řídicí systémy s modulací 
v reálném čase, 
diagnostikou chyb 
a optimalizací

Palivový článek

Energeticky 
efektivní vybavení
kanceláří

Ovládací prvky pro 
řízení budovy a sen-
zory pro snímání 
kvality vzduchu

Elektrochromatická skla,
spojená s teplotními 

a světelnými senzory

Integrované 
fotovoltaické 

moduly

Automatické
okenice

Přirozené větrání

Efektivní výměník 
využívající odpadní teplo

Energeticky nenáročný chladicí systém
a zásobník tepla

Meteorologická stanice pro 
lokální předpovědi počasí

Komunikační spojení pro
optimalizaci elektrických
spotřebičů ve více budo-
vách s flexibilními tarify
pracující v reálném čase

Úžasný projekt, který respektuje ochranu přírody, využívá i fotovoltaických článků k výrobě elektrické energie.
Projektanti nezapomněli na dostatek prostoru i světla
uvnitř budovy.

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.siemens.cz/visions
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K
dyž se dívám na věci, na kterých
jsme pracovali před třemi roky,
cítím se jako v muzeu. A jestliže
mám hovořit o věcech, které by se

měly objevit za tři roky, připadám si jako ve
sci-fi. Takovými slovy vyjádřil jeden
z hlavních představitelů firmy Intel rychlost,
jakou se ubírá vývoj procesorů. Z tohoto
pohledu je zrození notebooků před třemi
dekádami opravdu prehistorií. 

Kdo byl první? 
Odborníci se dodnes neshodli, který z počítačů
by si vlastně zasloužil historický titul prvního
notebooku. Favoritem mnohých je Gavilian
Computer z roku 1983. Nebyl dílem laboratoře
žádné slavné počítačové firmy – vymyslel ho
Manny Fernandez, bývalý knižní nakladatel
a zakladatel společnosti Gavilian Computers.
Vycházel z předpokladu, že lidé na cestách
potřebují mít počítač s sebou, a tak se jeden
takový pokusil vyrobit. Komerčního úspěchu se
však nedočkal.  
Ještě před ním vznikl v roce 1979 pro potřeby
NASA přenosný počítač sestrojený Angličanem

Z muzea rovnou do sci-fi

Osborne: Historicky vůbec první komerčně úspěšný notebook. Vznikl v roce 1981.

Portable: První přenosný Macintosh přišel na trh až
v roce 1989.

Historie může být relativní pojem. Pokud hovoříme o noteboocích, platí to dvojnásobně. Vždyť dát
přívlastek „historický“ něčemu, co je na světě ani ne třicet let, je přinejmenším zvláštní. Takový 
je však svět výpočetní techniky. 

AUTOR: MARTIN DOMČEK
FOTO: SONY, TOSHIBA, 

ARCHIV VÝROBCŮ



Williamem Moggridgem pro společnost Grid
Systems. V jeho popisu stálo, že jde o laptop
s 320KB bublinovou pamětí. Dostal se dokonce 
i do komerčního prodeje za 800 dolarů a v NASA
byste ho mohli vidět ještě na začátku devade sá -
tých let.  

Vše odstartoval Osborne
Za opravdu první přenosný počítač je možné po-
važovat Osborne 1. Nejen díky tomu, že se stal 
i komerčně mimořádně úspěšným, ale i proto,
že byl opravdu prvním přenosným přístrojem.
Jako zdroj energie využíval zabudovaný aku-
mulátor. V roce 1981 ho představil Adam 
Osborne, zakladatel společnosti Osborne Com-
puter. Obrazovka počítače měla jen pět palců
a na jeden řádek se vešlo jen 52 znaků. Proto
měl vlastní „joystick“, kterým se dal řádek
posouvat tak, aby se do něj dalo napsat až 182
znaků. V době uvedení stál 1 795 dolarů 
a v době největší slávy se ho měsíčně prodávaly
desetitisíce kusů. Společnost však nedokázala
včas uvést na trh jeho nástupce, následoval
krach a na výsluní se začala prodírat jiná 
firma – IBM.

Nástup přenosných počítačů přinesl řadu zají-
mavých řešení. Například Epson uvedl HX20
s hmotností necelé dva kilogramy (hmotnost
jeho konkurentů byla většinou charakterizována
dvojcifernou číslicí) a dokonce se zabudovanou
tiskárnou. Navíc díky tekutým krystalům, které
nahradily klasickou obrazovku, dokázal na aku-
mulátor fungovat až neuvěřitelných 50 hodin! 
Po bouřlivém začátku nastala po dlouhou dobu
odmlka. Zatímco jednotlivé parametry se
zlepšovaly, na zásadní inovaci se čekalo až do
roku 1988. Tehdy se v notebooku poprvé ob-
jevila 3,5palcová disketová mechanika a grafická
karta. Obě novinky nabídl průkopnický model
SLT/286 od firmy Compaq.  

Historie, na kterou si vzpomeneme 
V roce 1989 přišel na trh první notebook,
který svým vzhledem a hmotností určil
dnešní design přenosných počítačů. Stal se
jím NEC Ultralite PC-17-02. Ve stejné době se
začal prodávat i první přenosný Mac s příhod-
ným označením Portable. 
Devadesátá léta přinesla výdobytky, které
používáme dnes naprosto běžně. První inte-

grovaná webová kamera se objevila v roce
1999 v Sony Vaio PCG-C1. Rok na to uvedla
stejná společnost první přenosný počítač
s Bluetooth pod označením Vaio PCG-SR.
A Wi-Fi se sériově do běžných notebooků
dostalo koncem dekády.
Přelom století, to už je vlastně současnost.
Dnešním hitem jsou přenosné počítače
společnosti Toshiba s více než 500GB pevným
SSD diskem a Asus s 512 GB SSD, konkrétně
v modelu S121. 
Mimochodem, první SSD disk byl představen
už v roce 1978 a stál maličkost – 8 800 dolarů.
Právě SSD disky v kombinaci s mimořádně
úsporným procesorem Intel Atom umožnily
nej větší změnu notebooků současnosti –
nástup malých a laciných přenosných počí-
tačů s deví ti- až jedenáctipalcovými displeji,
pro které se vžilo označení netbooky. Jejich
výhodou není jen nízká cena, ale i kompaktní
rozměry a hmotnost kolem jednoho kilo-
gramu. Bez problému se vejdou i do větší
dámské kabelky. U nás byl první vlaštovkou
model Asus EEE 707, který se vloni dal koupit
za necelých deset tisíc korun. 

Sony Vaio PCG-C: První notebook s integrovanou webovou kamerou.
(Foto: Sony)

Epson HX-20: Na začátku osmdesátých let byl jedním z nejpokrokovějších počítačů. Dokonce měl 
integrovanou tiskárnu a na baterie pracoval až 50 hodin. (Foto: archiv)

Compaq SLT/286: V roce
1988 se v tomto průkopnic-
kém modelu poprvé objevila
3,5palcová disketová mecha-

nika a grafická karta. 
(Foto: archiv)



N
ejbližší roky jsou jasné – o změ -
nách se dokonce hodně diskutuje.
K těm nejzajímavějším patří nástup
nového standardu USB 3.0, objeví

se nová verze Windows 7 a bude následovat
přechod z 32- na 64bitovou architekturu. 
Je možné očekávat i razantnější nástup do -
tykových tabletů, protože nový iPod a iPhone
obrovsky zpopularizovaly technologii
dotykového ovládání. Už dnes jsou na trhu
tablety s technologií multitouch, která
umožňuje pracovat současně více prsty.
Pokračování této technologie souvisí s ma-
sivním rozšířením webových kamer, kterými
je dnes vybaven i ten nejlacinější počítač.
Půjde o rozpoznávání pohybů. I to začíná po-
malu pronikat na trh, průkopníkem je
Toshiba s notebookem Qosmio G55, na
kterém je možné multimédia ovládat pomocí
gest. 

Jaká je tedy budoucnost?
Hodně nadějí se dnes vkládá do bezdrátového
přenosu elektrické energie. Už loni inženýři
z Intelu předvedli přenos elektřiny na vzdá -
lenost několika desítek centimetrů. Problé -
mem je však fakt, že takto se přenáší jen
střídavý proud a potřebné zařízení je příliš
velké na to, než aby se vešlo do notebooku.
Odborníci tvrdí, že v praxi by se tato techno -
logie mohla objevit do deseti let. Mobilní za-
řízení se pak stanou skutečně mobilními – už

žádné přídavné akumulátory a hledání zásu-
vek na letištních terminálech! Postačí jedno -
duše otevřít notebook, pomocí bezplatné
Wi-Fi sítě se připojit k internetu a při surfo-
vaní si zároveň dobíjet akumulátor počítače.

Mikroskopický memristor
Stále častěji se budeme setkávat i s pojmem
memristor. Je to počítačová komponenta,
která by už v nejbližší dekádě mohla úplně
změnit nejen architekturu notebooků, ale 
i stolních počítačů a flash paměti by úplně
vytlačila z trhu. 
Jde o mikroskopicky malou pasivní sou část -
ku, která si dokáže „zapamatovat“ elektrické
impulzy, i když je vypnutá. Memristor se loni
úplnou náhodou podařilo vytvořit vědcům ze
společnosti Hewlett-Packard při výzkumu
nanometrických struktur pro nové integro -
vané obvody. Unikátní vlastností memristoru
je, že si zapamatuje teoreticky nekonečné
množství stavů. To umožní konstrukci mno-
hem menších – opravdu kapesních – a nes-
rovnatelně e fek tiv nějších
počítačů. 

Memristory dokážou nahradit operační
paměť počítače. Zapamatují si přesně stav, ve
kterém byl počítač vypnutý, a po zapnutí se
tento mnohonásobně rychleji vrátí přesně do
stejného stavu, takže majitel může okamžitě
pokračovat v přerušené práci. Je velmi prav -
děpodobné, že i dnešní pevné disky postupně
nahradí „disky“ memristorové s nesrovna -
telně vyšší kapacitou a samozřejmě i mno-
hem rychlejší. 

Stovky jader
v procesorech?
Srdcem každého
počítače je proce-
sor, a tak je logic -
ky jejich rychlý
vývoj sledován
nejostřeji. Vícejá-
dro vé p roce-
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Přenosný není jen slovo
Podívejme se do vzdálené budoucnosti. Jak budou vypadat přenosné 
počítače za deset let a jaké nové technologie se v nich objeví? 

AUTOR: MARTIN DOMČEK
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sory jsou už samozřejmostí. Koncem minu -
lého roku představil Intel šestijádrový proce-
sor Itanium, tento rok chce jeho konkurent
AMD uvést procesor Montreal s osmi
jádry.
Technooptimisti tvrdí, že
v blízké budoucnosti se
dočkáme procesorů,
které mohou mít řádově
až stovky jader. A že
taková myšlenka není úplně
utopická, o tom svědčí fakt, že
Intel už před dvěma lety před-
stavil 80jádrový procesor. Není jisté, 
jestli vývoj bude opravdu tak akce -
lerovat. Intel už veřejně avi zuje poza sta -
vení mnoha výzkumných projektů,
dokonce zrušil uvedení nového 32jádrového
procesoru, plánované na příští rok. 

Konec grafických karet
Pro notebooky je ale zajímavý jiný trend – snaha
integrovat grafickou kartu s procesorem. V této
oblasti hodně experimentuje AMD, které za tím
účelem dokonce koupilo známou společnost ATI,
specialistu na výrobu grafických karet. Externí
karty se totiž u notebooků ukázaly jako slepá
cesta, tři čtvrtiny z nich dnes mají integrovanou
grafiku. Problémem však není cena, jak by se
mohlo zdát, ale energetické nároky snižující
výdrž přenosných počítačů. První nová řešení by
se mohla objevit už v příštím roce.

S grafikou v noteboocích
souvisí ještě zajímavější
věci. Intel loni ohlásil
vývoj vlastního
grafického systému,
známého pod kó-
dovým označením Larrabee.
Nic víc se o něm ale zatím neví. 
V každém případě se jako zákazníci máme
na co těšit. Přenosný počítač se změní na to, 
co si pod pojmem „přenosný“ opravdu před-
stavujeme.
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V práci mám být dráb…
… říká jaderná fyzička Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bez-
pečnost. V letech 1980 až 1985 studovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor
dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. V letech 1994 až 2000 se věnovala doktorskému studiu
v oboru jaderná fyzika. Od roku 1985 prošla řadou funkcí, především se zaměřením na ionizující
záření, radiační ochranu a jadernou bezpečnost. V listopadu 2006 převzala předsednictví 
v Asociaci západoevropských jaderných dozorů (WENRA).

Jste narozena jen krátce poté, co do kosmu
odstartoval první člověk této planety. Jaký
je vlastně váš vztah k vesmíru a makro kos mu
vůbec? I zde probíhají děje, které v atomár ní
dimenzi byly předmětem vašeho studia na
fakultě. Jsou vám oba tyto světy blízké?
Ano, jsou. Nebýt zvídavosti a snahy prozkou mat
naše okolí až do úrovně kvarků a naopak snahy
zjistit, co se děje a dělo ve vzdálenosti tisíců
světelných let, lidstvo by dodnes věřilo, že je
Země středem vesmíru, planety jsou pohá ně ny
anděly a hrom je hlasem božím. 
Pokrok v poznání zákonitostí jednoho světa
mů že tedy někdy i podivnými cestami umož nit
lepší porozumění světu druhému. Pokud je
vůbec můžeme a máme rozlišovat.

V jednom rozhovoru pro iDNES jste mi mo
jiné řekla: „… ve chvíli, kdy se teoreticky
naj de jiný způsob získávání potřebného
množství energie, tak už nebudu příliš ným
zastáncem jaderné energetiky. Ale to ne -
mluvíme o horizontu třiceti let. Spíš tak
sta a více. Temelín i Dukovany si odvedou
ještě svoji práci. A odvedou ji dobře.“
Měla jste na mysli termojadernou fúzi?
Termojaderná fúze je pouze jedna z mož nos tí.
Kde je psáno, že naše poznání skončí u ní?
Nečekají nás objevy například na poli nano -
technologií nebo supravodičů, které mohou
naprosto změnit chápání přenosu a skla do vá ní
energie? Lidstvo už udělalo dva velké myšlen ko -
vé a technologické skoky ve zvládnutí zdrojů

energie, od obnovitelných zdrojů ke zdrojům
fosilním na začátku průmyslové revoluce. 
A v polovině minulého století ke zvládnutí
řízeného uvolnění energie atomových jader.
Myslím, že to zdaleka není konečná pro naše
poznání.

Existují už úvahy o tom, jak a na co by se
měla jednou zaměřit bezpečnost těchto
budoucích zařízení? 
Požadavky na bezpečnost nové generace ja der-
ných reaktorů, ať už budou pracovat se štěpnou
reakcí či jadernou fúzí, se nebudou nějak zá sad-
ně měnit. Vždy je cílem zajistit dostatečnou
ochranu pracovníků, obyvatel a životního
prostředí před škodlivými účinky ionizujícího
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záření, které při provozu jaderných elektráren
vzniká. 

Nečekají nás objevy například na poli
nanotechnologií nebo supravodičů, které
mohou naprosto změnit chápání přenosu
a skladování energie?
Abychom byli schopni tento cíl naplnit, potře-
bujeme prověřený a dostatečně konzervativní
projekt, vhodnou lokalitu, vysokou kvalitu
výroby komponent a výstavby. Rovněž důklad-
né předprovozní testy a pravidelné hodnocení
stavu zařízení a jeho bezpečnostních parametrů
po celou dobu jeho životnosti, tak aby se bez -
pečnost mohla dále zlepšovat v závislosti na
vývoji našeho poznání. A nesmím rovněž zapo-
menout na znalé a odpovědné lidi, kteří zaří ze ní
provozují. 

Dráb, podle slovníku cizích slov, byl
„do  zor ce na polích a panských statcích 
v do bách feudalismu, hlídač, posel, stráž -
ník“. Podle vašich četných mediálních vy-
stoupení a ve sho dě s vaším příjmením by
mohl laicky vzniknout dojem, že takto
nějak vypadá i va še dnešní role v oblasti
jaderné b ez peč nosti… 
Možná je to opravdu „nomen omen“… V zá sa dě
je ta představa hlídacího psa správná. Úkolem
jaderného dozoru je postarat se o ochranu ve-
řejného zájmu.
Moje pracovní náplň je různorodá. Od pracov-
ních porad a jednání přes kontakty s našimi
držiteli povolení přímo v terénu, tedy na pra-
covištích, která SÚJB kontroluje, návrhy a při po -
mínkování nové legislativy až po mezinárodní
aktivity. Také se musím postarat o to, aby úřad
sám fungoval podle stanovených pravidel a po-
žadavků. Nemalou část mých aktivit tvoří přímý
kontakt s veřejností a výuková a přednášková

činnost. Typický pracovní rozvrh nemám.

Možná že málokdo ví, že do vaší kom -
petence patří třeba i rentgeny a zařízení
na ozařování při onkologických nemocech.
Je tomu tak?
Ano, k náplni naší práce patří i dohled nad
úrovní ochrany před zářením na lékařských
diagnostických a terapeutických pracovištích.
Dozorujeme přes šest tisíc rentgenů a několik
desítek pracovišť nukleární medicíny a radio -
terapií. Příspěvek z lékařského ozáření je suve-
rénně největší částí roční dávky záření, kterou
obdržíme z člověkem vytvořených zdrojů záření.
Je několikařádově vyšší než ten z výpustí za
normálního provozu z jaderné elektrárny.
Proto je třeba regulaci ozáření při lékařských
výkonech věnovat patřičnou pozornost.

Jaké budou nyní podle vašeho názoru
další cesty jaderné energetiky? 
Scénáře vypracované řadou mezinárodních
in sti tu cí předpokládají, že podíl jaderné ener-
ge ti ky v rozvinutých zemích bude do roku 2050
buď zhru ba stejný jako dnes, nebo bude do kon -
ce mír ně klesat. Otevřenou otázkou zůstává
uplat nění jaderné energetiky v dnešních roz -
vojových zemích. 

Co Česká republika?
Přála bych si, aby si předseda SÚJB v roce 2050
mohl s mírným uspokojením říci: „Česká repub-
 lika ani zbytek Evropy netrpí energetickou
nou zí, má stabilní, spolehlivé a pro obyvatel-
stvo dos tup né dodávky elektřiny v rozumné
skladbě a s dostatečně vysokým podílem ob-
no vitelných zdrojů i díky tomu, že se podařilo
zajistit bez pečný a ekonomický provoz
jaderných bloků. Podařilo se prodloužit jejich
životnost a byly vytvořeny podmínky pro vý -

stavbu nových bloků generace III+ v letech
2020–2030 či generace IV po roce 2040. Pro
budoucnost odvětví je k dis  po zi ci dostatek
odborníků.“  Může se to zdát skrom ným
přáním, ale dosáhnout toho nebu de vůbec
snadné. 



Jak 
zapálit
vodu?
Čeští vědci v únoru letošního roku slavnostně spustili tokamak COMPASS,
který pracuje na principu termojaderné fúze. Česká republika je tak 
jedinou zemí ve střední Evropě, kde se podobné zařízení provozuje. AUTOR: MILAN BAUMAN

FOTO: ARCHIV AUTORA

Slunce: Obrázek Slunce pořízený kosmickou sondou
SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), která byla
vypuštěna jako mezinárodní projekt ESA a NASA. Sonda
způsobila převrat ve výzkumu Slunce a přibližuje naše
poznání i o termonukleárních reakcích uvnitř této hvězdy.

S
talo se tak v Ústavu fyziky plazmatu
Akademie věd České republiky v Praze 8
na Mazance, který u nás koordinuje
výzkum termonukleární fúze v rámci

smlouvy EURATOM. Tým fyziků tohoto pra-
coviště má už za sebou dlouholeté zkušenosti
s provozem malého tokamaku CASTOR (zkratka
z angl. Czech Academy of Sciences TORus), kte rý

zde byl v provozu do roku 2006. Nyní slouží na
Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT
k výuce studentů.
Tokamak ve své podstatě simuluje podmínky,
za nichž v nitru hvězd probíhá termojaderná
fúze. Proto se v něm provozní teplota pohybuje
kolem 100 milionů Celsia, což je postačující
ke spojení urychlených vodíkových jader. Za

této mimořádně vysoké teploty už hmota exis-
 tuje jen ve stavu plazmatu, ionizovaného plynu,
směsi atomových jader a volných elektronů.
Vzhledem k tomu, že neexistují hmotné stěny,
uvnitř kterých by reakce mohla proběhnout,
je třeba plazma obklopit silným magnetickým
polem. Právě tokamak (z ruského TOroidnaja
KAmera a MAgnetnyje Katuški, tedy toroidní
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komora v magnetických cívkách), je typ zaří ze -
ní, které slouží k tomuto účelu. 
Pokud jde o experimenty v České republice,
samotná fúze není jejich cílem. Výzkumné práce
se zde především orientují na interakce plazma -
tu se stěnami nádoby.
COMPASS (COMPact ASSembly) byl vlajkovou
lodí fúzního výzkumu Spojeného království 
v Culhamu u Oxfordu, než ho nahradil větší
tokamak MAST. Našim vědcům byl darován 
za symbolickou cenu a prošel pak rozsáhlou
mo der nizací. V nedávno pro něj postavené 
budově byl také zřízen zcela nový systém
napájení a ří zení.

Velká euforie – ale i skepse
Od počátků výzkumů v této oblasti se střetá-
vají dva protichůdné názory na to, kdy první
termo jaderná elektrárna skutečně zahájí svůj
provoz. „Odvážím se předpovědět, že metoda
pro uvol nění fuzní energie kontrolovaným
způsobem bude nalezena v průběhu příštích
dvou deseti letí,“ tvrdil optimisticky indický
fyzik H. J. Bhabha při zahajovací řeči první
konference o mírovém využití atomové
energie v roce 1955.
„Avšak technické problémy, které je potřeba
vyřešit, se zdají obrovské. S ohledem na ně
řada fyziků neváhá označit problém za neře -
šitelný,“ zazněl o rok později opačný názor 
v odborném vědeckém časopisu.
V této souvislosti není bez zajímavosti připo -
menout si i známou předpověď londýnských
Timesů z roku 1862 o tom, čeho dosáhne lid-
stvo za sto let (tedy v roce 1962) na poli vědy
a techniky. Nejfantastičtěji vyznívalo tehdy
tvr zení, že „bude nalezen způsob, jak spalo-
vat vodu“. 
Tak či onak, podaří-li se vše, jak si dnes vědci
představují, voda by se (zjednodušeně řečeno)
měla vskutku stát palivem. Ovšem palivem 
ja derným, kde se energie nezíská chemickým
slučováním, ale spojováním samotných ato mo -
 vých jader. Přesněji vzato – spalovat se bude
jen těžký vodík, tzv. deuterium, jež tvoří
složku vodíku obsaženého ve vodě. A přestože
ho obsahuje jen několik setin gramu na jeden
litr, uvolní se spálením tohoto malého
množství a jeho přeměnou na hélium podle
některých srovnání stejné množství energie
jako při spá lení 300 litrů benzínu. Přitom zá-
soba deuteria v mořích a oceánech vystačí na
velmi dlou hou dobu.
Zdá se, že v projektu řízené termojaderné
syn tézy se odehrává jedno z největších
současných dobrodružství lidstva. 

Pulzy trvají řádově zlomky sekund
V reaktorech nynějších atomových elektráren
vzniká energie štěpením atomů s těžkými

jádry, naopak v reaktorech na termojadernou
fúzi se slučují atomy s lehkými jádry na
atomy s jádry těžšími. Tím se uvolní obrovská
energie, kte rou potřebují částice lehčích
atomů k tomu, aby držely pohromadě, a která
je mnohem větší než ta, jež vzniká při štěpení
atomů. Obrovskou výhodou je, že při fúzi
nevzniká radioaktivní odpad.
Zatím však ani nejsilnější laserové systémy,
které jsou potřebné ke spuštění termojaderné
reakce, nedosahují potřebného výkonu. Navíc
mezi jednotlivými pulzy laserů jsou příliš
dlou hé přestávky. A v tokamacích dosud
nevzniká dostatečně husté plazma. Neexistují
ovšem principiální teoretické důvody, které
by bránily uskutečnění této myšlenky. 
Největším projektem tohoto druhu je budo -
vaný obří termonukleární reaktor ITER ve
francouz ském Cadarache. Zařízení má mít
výkon 500 me gawattů, tedy polovinu jednoho
jaderného bloku v Temelíně. Tento typ re -
aktoru, který má být dokončen do roku 2018, 
by měl být první svého druhu, který vypro-
dukuje více energie, než spotřebuje na
rozpoutání termonukleární reak ce. Byl by
tedy jakýmsi prototypem budoucí termo-
jaderné elektrárny. 
Projekt ITER je po Mezinárodní vesmírné
stanici ISS druhým nejnákladnějším

vědeckým progra mem na světě. Z poloviny
ho financuje Evropská unie a vedle EU se na
něm podílejí USA, Rusko, Čína, Japonsko,
Jižní Korea a Indie. 
Právě výsledky získané provozem pražského
tokamaku COMPASS by měly najít využití 
i v rám ci francouzského projektu. Ve zmen še -
ném zařízení se zde totiž vyzkouší a ověří
pro cesy, které mohou být následně využity 
ve francouzském reaktoru. 

Kdy tedy?
Jako datum nasazení použitelných fúzních
elek tráren se uvádí rok 2050. Optimisté 
doufají v rok 2040. Rusové dokonce tvrdí, 
že jsou schopni dodat první termojadernou
elektrárnu na klíč do 20 let. Podle Milana 
Řípy z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd
„výz kum termoja der né fúze dospěl po
padesáti letech konečně tak da leko, že výroba
elektric ké energie touto cestou začíná být
reálná“. Je tedy přesvědčen, že touto tech-
nologií se bude vy rá bět elektřina do konce
první poloviny tohoto století. 
Pro nás je důležité, že instalace a provoz toka-
maku COMPASS v Ústavu fyziky plazmatu 
AV ČR řadí v tomto směru Českou republiku
na špič ku evropského i světového výzkumu
horkého plazmatu a termojaderné fúze. 

Tokamak COMPASS: Byl zkonstruován v 80. letech ve
výzkumném centru v Culhamu ve Velké Británii. Svými
rozměry (poloměr prstence 0,6 metru a výškou komory
asi 0,7 metru) patří mezi menší zařízení tohoto typu. 

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.siemens.cz/visions
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B
enzínová „patnáctistovka“ s výkonem
třílitrového šestiválce, s krouticím
momentem přeplňovaného dieselu 
a se spotřebou podobnou hybridům?

To vše je možné a tajemství se skrývá ve změ -
ně kompresního poměru.  

Jak změnit poměr?
Kompresní poměr je na první pohled nudný
technický termín. Vyjadřuje poměr objemu na -
sáté a stlačené směsi. Když má motor například
kompresní poměr 1:9, znamená to, že směs
paliva a vzduchu se stlačí při kompresi devětkrát.
Technici dobře vědí, že čím je kompresní poměr
větší, tím je vyšší účinnost motoru a tím víc ener -
gie získá z každé molekuly paliva. 
Má to však háček. Stlačovaná směs se natolik 
zahřívá, že se může zapálit dříve, než píst
dosáhne horní úvrati a na svíčce přeskočí jiskra.
U benzínových motorů se proto kompresní po -
měr pohybuje od 1:8 do maximálně 1:13. Motory
s nižším poměrem dokážou spalovat prakticky
cokoli, ty s vyšším už musejí tankovat výhradně

palivo s vysokým oktanovým číslem. Právě to vy-
jadřuje odolnost proti samovznícení. 
Náchylnost k samozápalu však není vždy stejná.
Při nízkém a středním zatížení může motor pra-
covat bez samozápalů i s vyšším kompresním
poměrem. Jak to však dokázat, když objem spalo-
vacího prostoru a dráha pístu jsou v klasických
motorech neměnné? 

Saab zůstal v šuplíku
Myšlenka proměnlivého kompresního poměru
nedala spát technikům švédského Saabu už
v osmdesátých letech. V roce 1990 získali
první patent na motor, který dokázal měnit ve-
likost spalovacího prostoru. Zatím posledním

stupněm vývoje je pětiválec s objemem 1,6 lit -
ru SVC, který Saab představil v roce 2000. 
I díky mechanickému kompresoru měl po hád-
kový výkon 165 kW a krouticí moment 305 Nm.
Saab předpokládal, že v porovnání s motory 
o stejném výkonu by měl spotřebu nižší o 30
procent.
Kompresní poměr se měnil v rozsahu 1:8 až
1:14. Hlava tohoto motoru nebyla spojená
pevně s jeho blokem. Přerůstala částečně do
bloku, podobně jako kdybyste nasadili víko na
škatuli od bot. Naklánění hlavy oproti bloku
v rozsahu čtyř stupňů stačilo, aby se měnila
velikost spalovacího prostoru a tím i kom-
presní poměr. 

Kouzla s kompresí
Myslíte si, že spalovací motor to má definitivně spočítané? Pak se mýlíte! Než vyčerpáme poslední
barel ropy, čeká spalovací motory ještě několik desítek let aktivní služby. A jejich kariéra se rozhodně
nebude podobat unavenému odchodu do důchodu. 

AUTOR: TOMÁŠ ANDREJČÁK
FOTO: ARCHIV VÝROBCŮ

Technické parametry
Motor MC5-5 VCRi 1,8 DiesOtto Saab 1,6 SVC
Počet válců/ventilů 4/16 DOHC Turbo 4/16 DOHC Kompressor 5/20 DOHC Kompressor
Zdvihový objem (cm3) cca 1 500 cca 1 800 cca 1 600
Max. výkon (kW) 160 175 165
Max. kr. moment (Nm) 420 400 305
Spotřeba na 100 km (l) cca 6,7 cca 6,0 cca 7,0

Luxusní limuzína: Mercedes F700 si vystačí se čtyřválcem
DiesOtto s variabilním kompresním poměrem.



Slibná technologie však zůstala v šuplíku.
Podobně pochodily i další projekty Saabu,
který je pod vedením General Motors. 

Svatba pod kapotou
Objevila se však další řešení. Před dvěma
roky na autosalonu ve Frankfurtu nad Mo-
hanem odhalil Mercedes-Benz úžasný kon-
cept limuzíny F700. Nejzajímavější věc byla
ukryta pod kapotou. Místo osmi- nebo
dvanáctiválce, které byste tu logicky očeká-
vali, si vystačil F700 se čtyřválcem DiesOtto se
standardním zdvihovým objemem 1,8 litru.
Nádherných 175 kW a 400 Nm krouticího mo-
mentu má na svědomí i variabilní komprese. 

Technické detaily si Mercedes-Benz nechává
pro sebe. Ví se jen tolik, že DiesOtto pracuje
na benzín, ale v některých režimech si
půjčuje princip činnosti vznětového motoru,
kde se palivo vznítí jeho vstřikem do stla če -
ného horkého vzduchu. Při startu a plném 
zatížení se směs benzínu a vzduchu přivádí
k výbuchu jako ve standardním zážehovém
motoru zapalovací svíčkou. Do režimu kon-
trolovaného samozápalu (homogenní spa -
lování) se DiesOtto automaticky přepne
v jed nom pracovním taktu, když se ocitne 
v oblasti menšího zatížení při nízkých a střed-
ních otáčkách. Výsledkem takové „svatby“ pod
kapotou je průměrná spotřeba šest litrů ben-
zínu a velmi nízké emise oxidů dusíku. 

Francouzi to myslí vážně
Nová technologie samozřejmě není levná.
Francouzská společnost MCE-5 je však
přesvědčená, že do roku 2012 dokáže nabíd-

nout přijatelné ceny. V březnu v Ženevě před-
stavila prototyp čtyřválce 1,5 VCRi s variabil-
ním kompresním poměrem. Zabudovala ho
do nenápadného černého Peugeotu 407. Ne
náhodou totiž na vývoji spolupracuje s kon-
cernem PSA. 
Pohled na řez tímto technologickým zá -
zrakem vám vyrazí dech, protože tu nenaj -
dete píst propojený s klikovým hřídelem
pomocí ojnice. Ale jak to už u geniálních ná-
padů chodí, princip je jednoduchý. Píst je
s ojnicí propojen pomocí jakéhosi vahadla.
Nastavením jeho kotevního bodu se mění ver-
tikální dráha pístu a tím velikost spalovacího
prostoru i kompresní poměr. V tomto případě
v nevídaném rozsahu od 1:7 až po 1:20.
Dokáže ho přitom měnit individuálně pro
každý válec zvlášť! 
Podle MCE-5 je motor vyroben ze součástek,
které jsou dnes běžně dostupné v sériové
výrobě, a vystačí si bez drahých elektrohy-
draulických ventilů. Má sice o něco širší
stavbu, ale i mnoho výhod. Především 
fasci nu jící parametry. Z objemu 1,5 litru 
dává výkon 160 kW a krouticí moment 420 Nm!
Spotřeba v testovaném Peugeotu, autě střední
třídy, byla průměrně jen 6,7 litru na sto kilo-
metrů.
A nejlepší na konec. Do roku 2015 by mohla
být výrobní cena takového motoru o dva
tisíce eur nižší než srovnatelně úsporného
naftového motoru a o tři tisícovky nižší ve
srovnání s hybridní technologií. 

MC-5 VRCi: Změna kompresního
poměru je vyřešená propojením
pístu s klikovým systémem přes 
vahadlo.

Saab: Motor se změnou komprese 
zkouší od roku 1990. Poslední 
model je pětiválec SVC 
s výkonem 165 kW.
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Z
atímco týmy specialistů usilovně
pracují na nových technických
vláknech, které tu zadržují teplo, tu
ho uvolňují či vrství hydrofobní a hy-

drofilní materiály tak, aby tělo mělo při našich
pohybových aktivitách příjemné pohodlí, Aus-
tralané se zaměřili na klasickou vlnu. Austral-
ský vlnařský průmysl se začal vyvíjet v roce
1788, kdy ke břehům tohoto kontinentu do-
razilo první loďstvo se španělskými ovcemi
merino na palubě. Zvířata se adaptovala na
nové klima a výsledkem bylo jemnější a bělejší
rouno. První vývoz australského merina mířil

v roce 1807 do Velké Británie, poptávka rostla
a za pár desetiletí se na australské půdě páslo
víc ovcí než kdekoliv jinde ve světě. V naší
moderní době však nastoupily již zmíněná
syntetika a nové směsi, které jsou měkké 
a nenáročné na údržbu, a vlnu začaly zatlačo-
vat do pozadí. Inovace proto musela přijít 
i tady. Lze říci, že je to právě australský 
vlnařský průmysl, který stojí v čele novátorů.

Když se řekne vlna
Každý si představí něco, co hřeje, občas také
„kouše“, po praní se sráží a časem plstnatí.

Oděvy z vlny jsou v našich starých předsta -
vách stále hodně teplé, poněkud těžké a ke
kalhotám z vlněného flanelu aby měl člověk
pořád po ruce žehličku… 
Ale tak už to není! Pánský oblek z letní vlny
není nic výjimečného, je lehký a chladí. Tím
inovace nekončí, spíš někdy před dvaceti lety
začíná. V České republice představili Austra -
lané novou kolekci Merino Touch ve třech
skupinách.
První je mercerizované merino. Znali jsme
zatím jen mercerizovanou bavlnu. Při mer-
ceraci se materiál zpracovává v chladných 
roztocích louhu za současného napínání 
materiálu. Jedná se o poměrně drastické
zacházení s přírodním vláknem, ale výsled-
kem je měkkost a splývavost. Technologie 
užívaná při mercerizování vlny je aplikována
v prvním stupni opracování, především 
u předení. Tento proces odstraňuje stupňovi-
tou strukturu merino vlákna, dá mu hladký 
a měkký povrch. Po odstranění přirozených
stupňů se světlo odráží od hladkého povrchu
a vlákno se jemně leskne a lehce třpytí.
Další, Merino Touch Intimates, ruší dřívější
nepříjemný pocit z vlny, která se dotýká přímo

Proměny vlny
Největší revolucí v oděvním průmyslu nejsou v posledních letech
nové střihy a formy, ale materie, ze které se oblečení šije. Nové
technologie přinesly nejen zcela neznámé hi-tech materiály, ale
umožnily i nevídané proměny klasických přírodních vláken.

AUTOR: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: AWI

Vlna jinak: Moderní, veselá, elegantní – nové vlněné
oblečení z Austrálie je tu.



pokožky. Tato technologie používá procesy
jako dekatování. Pletené struktury jsou voleny
tak, aby byly maximálně pružné a vracely se
do původního tvaru. Jsou nesmírně měkké,
mají nízkou váhu a tvoří se z nich oděvy pro
nošení na holém těle.  
Nechybělo ani Merino cool, které patří do
skupiny velice lehkých tkanin pro celoroční
luxusní dámské i pánské oděvy, ale dnes se
používá i pro ležérní oblečení. Reaguje
přirozeně na tepelné změny našeho životního
prostředí a těla tak, že uživatele udržuje
v teple nebo ho v případě potřeby chladí.
Chladivou vlnu představila společnost IWS
veřejnosti už před dvaceti lety, tehdy byla
standardní váha 220 g/m². Při využití nové
přadlácké technologie má dnes měkká tkanina
váhu menší než 165 g/m².

Z večírku rovnou pod sprchu 
Naprosto převratná je prezentovaná skupina
Merino Fresh (čisté merino). To, že po přícho -
du z večírku skočíte ještě oblečení v za kou ře -
ném oděvu pod sprchu, je trochu nadsázka, 
i když to není nemožné. Nová technologie
opravdu dovoluje, abyste veškeré ošacení

z čistého merina osvěžili a očistili pod domácí
sprchou. Stačí dát oděvy na vhodné ramínko,
potom ostříkat vodou a nechat ve sprše tři až
čtyři minuty při působení čisté vody teplé
kolem 40 °C. Tento jednoduchý proces odstraní
smog, špínu, kouř, pach a většinu obvyklých
skvrn po tekutinách s vodním základem,
pokud nejsou příliš zafixované. Oděvy pak
schnou odkapáváním. Délka sušení závisí na
hmotnosti materiálu, normálně stačí tři až čtyři
hodiny při pokojové teplotě. Za předpokladu,
že oděvy jsou správně a pečlivě pověšeny, není
nutné je ani žehlit.
Převratná technologie byla vyvinuta s ohledem
na životní prostředí. Speciální vlastnosti
mokrého čistění bylo dosaženo bez použití 
fluorokarbonového repelentu na odstraňování
skvrn. Pokud jednoduché sprchování některé
silné skvrny neodstraní, použije se jemný 
čisticí prostředek. Neznamená to samozřejmě,
že s oblekem nikdy nezavítáte do čistírny, ale
nebude to tak často jako dřív.
Výrobní proces je jednoduchý. Nejprve se 
stabilizuje základní materiál, aby se zabránilo
srážení, musí být vybrány vhodné nitě a ostatní
použité materiály. Dalším krokem je speciální

šití a příprava speciální techniky konfek-
cionování (používá se například speciální 
materiál, který „tmelí“ spoje), a potom se 
běžně doplňují švy oděvů, záhyby, lemování 
a doplňky, které jsou běžně užívány. 
Dočkáme se takových obleků u nás? Neměl by
to být problém. AWI (nezisková společnost 
Australian Wool Inovation), která novinky 
u nás představila, běžně předává technologii
MerinoFresh, aniž vnucuje formu: „V průběhu
workshopů maloobchodu budeme podporovat
maloobchodní značky, aby vytvářely vlastní
výrobky založené na inovaci, ale podle jejich
vlastního stylu, barvy a dodávek řetězcových
partnerů,“ řekl v Praze generální ředitel AWI
Craig Welsh.
Proč tolik povyku kolem vlny? Přes všechny 
inovace se stále jedná o přírodní materiál, 
který nepotřebuje žádnou zvláštní péči, na
rozdíl od většiny syntetik mu stačí k biolo -
gickému rozložení jen pár let a je trvale 
obnovitelný. Sečteno s novými vlastnosti, 
které odsunují srážení, plstnatění a nepří-
jemné škrábavé pocity na kůži hluboko 
do historie, vlastně získáme pro vlnu 
jen samá plus.

Neuvěřitelné: Co se zdálo být naprostým nesmyslem, je nyní možné – tak třeba ve vlněném obleku můžete smýt
vůni prošlé noci.

Odolná vodě: Jak vidíte, vlněný oblek snese i vodu,
aniž by mu to vadilo.
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pojením nejstarší sportovní disciplíny
a technologií 21. století mohou dnes 
i rekreační sportovci dosáhnout ohro-
mujících výkonů. Na běžecký okruh

vyrazí v obuvi s nejdokonalejším tlumením
nárazů nebo s integrovaným čipem v podráž ce,
který jim poskytne dokonalý přehled o celém
tréninku. 

Rady elektronického trenéra 
Popularita zdravého životního stylu inspi rovala
výrobce. Sportovním nadšencům nabídli pro-
dukty, jako je například miCoach. Výsledkem

spolupráce Adidasu a Samsungu je telefon do-
plněný krokovým senzorem a systémem moni-
toringu tepové frekvence. Zařízení s běžcem
komunikuje pomocí handsfree soupravy, a ten
od neviditelného trenéra dostává rady, aby
zrych lil nebo zpomalil tempo, informace o čase,
uběhnutých kilometrech a dalších údajích
důležitých pro efektivní trénink.
Podobnou motivační pomůckou je Nike+,
který spojuje technologie Apple a Nike. Běžec
si vloží do boty malý senzor, který bezdrátově
komunikuje s hudebním přehrávačem iPod
nano nebo speciálním náramkem SportBand.

Kombinace umožňuje běžci kontrolovat
uběhnutou vzdálenost, rychlost i počet spá -
lených kalorií. V přehrávači si může připravit
playlist podle toho, jaké tempo chce po čas
běhu udržovat. Po tréninku si nasbírané in-
formace přenese do počítače, který je vyhod-
notí a připraví trénink následující. 

Obuv zůstává alfou a omegou
Pro běžce všechno začíná a končí volbou
správ né obuvi. Pro začátečníky nebo nez ku -
šené běžce je důležitá zejména dostatečně
pružná výztuž. Kdysi se o tuto funkci staraly
vzduchem vyplněné bubliny, dnes je na hra -
dily gely se schopností dostat tlakem zdefor-
movanou podrážku do původního tvaru.
Nevhodná slabá výztuž způsobuje bolest
a únavu po uběhnutí jakékoli vzdálenosti.
Proto je ideální začínat s obuví na dálkové
běhy s vydatnou výztuží přední části chodidla
a paty. Je sice těžší, ale o mnoho pohodlnější.
K těžkým vahám patří například Asics Kinsei
se 414 gramy. Velmi dobrou techniku tlumení
a biomechaniku mají i Nike Vomero. Vzdu-

Moderní technologie pronikly doslova všude. A pokud si někdo
myslí, že je nemožné využít je i při takových aktivitách, jako je
třeba běh, velmi se mýlí! Hi-tech profesionálům zlepšuje výkony
a amatérům dodává sebevědomí.

AUTOR: JOZEF JAKUBÍK
FOTO: ARCHIV VÝROBCŮ

Nike+: Když Lance Armstrong nejezdí na
kole, tak běhá. O trénink „se mu stará“
Nike+, kombinace obuvi se senzorem, nára-

mek SportBand nebo iPod nano. Díky
tomu může poslouchat hudbu
a kontrolovat svůj běžecký výkon.

Dokonalí běžci 



miCoach: Interaktivní tréninkový program je výsledkem spolupráce Adidasu a Samsungu. Mobilní telefon doplňuje 
měřič pulzu a krokoměr. Tréninkový plán se dá nahrát do telefonu přímo ze stránek výrobců.

chový polštář mají podél celé podrážky a zá -
roveň jsou vyrobeny ze speciální pružné tka -
niny Denier 200, která se pohybem nede for -
muje. Právě taková obuv s extrémním tlume -
ním nárazů je ideálním obutím pro běžce
s problémovými klouby a pro ty, kteří často
běhají po tvrdém nepružném povrchu. 
Ne všichni běžci ale potřebují extrémní ochra -
nu. Těm zkušenějším na tvrdším povrchu lépe
vyhovuje velmi lehká, ale dostatečně pružná
bota, jakou je například Nike Lunar Racer. 
Nej lehčí obuví na běžeckém trhu jsou však
99gramové Mizuno Universe. Jde o běžecké
speciály vhodné pro absolutní profesionály. 

Výběr pomocí senzorů
Moderní technologie pomáhají i při výběru
obuvi. Doposud se využívala zejména video -
analýza na pohyblivém pásu. V současnosti ji
nahrazuje analýza pomocí senzorových de sek,
kde o volbě rozhoduje otisk chodidla. Stačí
projít po desce, na které se zobrazí barevný
otisk s důležitými detaily. Specialista na tomto
obraze pozná, jak sportovec ohýbá chodidlo,

získá informace o klenbě nebo jakou částí cho-
didla silněji našlapuje. Vhodná obuv by potom
měla odtlumit nejvíc namá haná místa. Podle
zvlnění nohy je možné též vybrat vložky do
bot nebo při nadměrném prohýbání chodidla
dovnitř si vybrat zpev něné modely. O správ -
nosti výběru boty se může běžec přesvědčit,
když znovu projde po senzorové desce.

Běh přes virtuální bláto
Pohyblivé běžecké pásy se už při běžném vý -
běru vhodné obuvi nepoužívají, tyto so fis tiko-
vané přístroje však našly uplatnění v ji ných
důležitých oblastech. Zejména v medicíně při
rehabilitaci po úrazech nebo při prověřovaní
podezření na Parkinsonovu chorobu. 
Špičku stále představují měřicí běžecké pásy
od firmy Zebris. Mají integrované desky,
které dokážou analyzovat a měřit sílu nárazů
chodidla v průběhu delšího časového úseku.
To dovoluje zhodnotit nejen nejvíc zatěžo-
vaná místa na noze, ale i diagnostikovat jed-
no stranné zatížení projevující se jen při
dlouhém běhu. Společně s měřením zatížení

chodidel mohou analyzovat celou osu nohy
od bederního kloubu až po článek prstu. 
Zebris nevyrábí jen drahé přístroje pro profe-
sionály, nabízí i zařízení pro trénink.
Oblíbené jsou především simulátory schopné
vytvořit virtuální krajinu s nástrahami reál-
ného prostředí. Nejnovější model například
dokáže na lesní cestě simulovat bláto a vý-
moly, které musí běžec překonat, aby ne-
dostal trestné body. Kromě běhu se tak tré nuje
i rychlost reakce a rozdílné délky kroků, které
běžec využije i ve skutečném terénu.

Zdravá technika
Běh je pro člověka úplně přirozený a patří me -
zi nejstarší sportovní disciplíny. Ani technolo-
gie 21. století však z nikoho neudělají re kord  -
mana, pokud nemá správnou techniku běhu.
Ideální je začít s tréninkem v mládí, protože
když už jednou člověk získá pohybové návyky,
jen těžko je změní. Běžet správně znamená
šetřit energií. Tedy rychleji a po delší dobu. 
A to ani nejlépe vybraná běžecká obuv a funkč ní
oblečení nenahradí. 

Běžecký pás: Postoj a pohyb
se analyzují na běžeckých
pásech se senzorickými
deskami firmy Zebris. 
Běžcům poskytnou
různé informace 
například o tlaku, 
rozdělení síly pod
chodidly nebo 
o délce kroku.

Těžká váha: Asics Kinsei patří k nejtěžším běžeckým
modelům, vhodným pro začátečníky a amatéry. 
Jsou vyplněné množstvím gelu a dobře tlumí nárazy.

Lehčí nohy: Nike Luna Race se řadí k „lehkým váhám“, ale s výborným
tlumením. Navíc jsou po stranách obalené elastickým materiálem.
Mezi nejlehčí modely patří 99gramové běžecké speciály Mizuno Uni-
verse, vhodné jen pro soutěže. 
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Bereme věci do ruky automaticky, bezmyšlenkovitě zapínáme 
a vypínáme, naléváme a krájíme… Zkuste to ale udělat se zavře-
nýma očima. Kde má ten hrnek ucho? Jak poslepu zapnout vařič

a dát na něj hrnec? A tak vznikla myšlenka pomoci na svět odpo-
vědně navrženým předmětům pro každodenní život. Předmětům,
které mohou dobře sloužit nejen nám,
ale i nevidomým a slabozrakým.

Set Do tmy: Je vítězným návrhem. Autor Petr Korecký říká:  „Čajová konvička Do tmy je určena nejen pro 
nevidomé. Její design je vytvořen ,na míru‘ problémům, se kterými  se nevidomý při manipulaci s horkými
nápoji potýká. Při nalévání čaje stojí konvička na stole. Samotného nalití se docílí ,pohlazením‘ konvičky po
vyústění. Zjednodušuje se tím situace, kdy nevidomý obtížně hledá vyústěním konvičky pohárek. Nízko
položené těžiště keramické části umožňuje tělu konvičky zůstat ve vodorovné poloze i při natočení dřevě-
ných nohou. Zjednodušuje se tak přenášení konvice, kdy nevidomý  obtížně udržuje konvici ve vodorovné
poloze. Když chceme konvičku vyčistit, její keramické tělo se jednoduše vysune směrem nahoru.“

Design do tmy
AUTOR: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: DANA POLOLÁNÍKOVÁ, 

DESIGN CABINET 
A ARCHIV DESIGNÉRŮ

Varná deska: Navrhla ji Monika Malátová, Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha. Fix – tác pro stolování nevidomých: V tyrkysové
barvě – v prohlubních přidrží vše, co by mohlo 
spadnout nebo se překotit. Navrhl Jan Brožek, Fakulta
textilní Technické univerzity v Liberci.



N
a začátku možná stála teze, v níž se
říká, že design je demokratická dis ci-
p lína, určena všem společenským
vrstvám a skupinám, tudíž musí

umět reagovat i na problémy marginálních so-
ciálních sfér. Na začátku určitě stáli nadšenci
z Design centra ČR, které už dnes neexistuje,
protože bylo považováno za zbytečné. Shro-
maž ďovali během rozhovorů s odborníky i zra -
kově postiženými podklady o potřebách
handi capovaných lidí, oslovili různé instituce 
a spolky, především pak studenty škol, které
vychovávají designéry… Ti měli možnost od
počátku své projekty konzultovat s cílovou
skupinou, s lidmi, kteří vůbec nebo téměř nevi -

dí. Nešlo o nové nepotřebné věci, ale o předmě -
ty každodenní potřeby. Některé z již existují -
cích předmětů bylo třeba funkčně vylepšit, jiné
nově vytvořit. Zrodil se design pro zrakově po -
stižené a nevidomé, funkční a výtvarná hodno -
ta však musela být atraktivní i pro ty, kteří vidí…
Vybrané modely byly vystavovány a nevidomí
návštěvníci mohli jednotlivé práce hodnotit. Ke
studentům se připojili i výrobci. Design do tmy
se všude setkával s velkým zájmem, ať už se
výstava konala v Praze, New Yorku, Budapešti či
v Bratislavě, v Polsku nebo ve Velké Británii. 
O prezentaci projevily velký zájem i další státy,
ale zrušením Design centra akce skončila. Nic -
méně od roku 2008 existuje Design Cabinet CZ,

který se snaží tento institut nahradit. 
Kromě nádobí a vhodně navržených spotře-
bičů (například mikrovlnka, žehlička, vodicí
prvek ke sklokeramické desce či vodovodní
baterie) navrhovali studenti i vtipně a prak-
ticky řešené drobné předměty (nabíječ ba-
terií, rozlišovací úchytky na oděv, pikto gra my)
a také hry pro zábavu (haptické domino, 
pexeso, šachy, hlavolam atd.). Vítězem ankety
se stal Petr Korecký z Vysoké školy výtvar -
ných umění v Bratislavě s čajovým setem 
Do tmy. Tento set se začal průmyslově 
vyrábět ve firmě Český porcelán v Dubí 
a dostal se do celosvětové sítě výběrového
klubu Lions.  

Držák cibule: Design studio Tescoma přispělo
mimo jiné i praktickým přidržovačem cibule,
při uložení ostré hroty kryje plastový kryt, 
takže je možné vyjmout nástroj ze zásuvky
bezpečně.

Domino: O haptickém dominu arch. Ivo Suslika jeho autor říká, že název není zcela výstižný: „Jedná 
se spíše o haptickou skladebnici – set znaků, které lze variabilně sestavovat. Výrobek není určen 
pouze nevidomým, může sloužit též jako didaktická pomůcka v předškolní výchově.“

Budík pro nevidomé: Autorem budíku je Jan Štefl
(VŠUP Praha). Ke své práci říká: „Budík měl být zajímavý
svým tvarem pro běžného zákazníka a zároveň svojí
koncepcí vyhovovat slabozrakým. Je uzpůsoben pro
snadné zjištění aktuálního času hmatem.“



Dotkněte se budoucnosti
Růžová je budoucnost dotykového ovládání. Kam asi bude směřovat, ukazuje novinka od HP,
počítač TouchSmart All-in-One. Jeho dominantním prvkem je 22palcový dotykový monitor. 
A jestliže TouchSmart je primárně určen pro zábavu, jednoduše v něm zobrazíte fotografie,
které pohybem prstu můžete začít upravovat. Kromě toho si můžete doslova sáhnout na
celou škálu dalších funkcí, kterými zařízení disponuje. Například video, poznámky či kalen-
dář. Dotykem prstu spustíte i televizi nebo internet. Počítači nechybí webkamera s mikrofo-
nem, čtečka paměťových karet, dva USB porty, dálkový ovládač TV a bezdrátová klávesnice.
Spokojeni určitě budete i s designem, který je úchvatný.

Myš z jiné dimenze
Společnost 3Dconnexion už pravidelně přináší odpovědi na otázky, jak

zjednodušit práci s konstrukčními a designérskými aplikacemi. Pokud
patříte i vy mezi profesionály, kteří považují počítačovou myš za nejdůle-

žitější pracovní nástroj, pak vás nejnovější model produktové řady 3D
myší SpacePilot Pro určitě potěší. Myš nabízí ergonomické ovládaní 3D apli-

kací se šesti stupni volnosti. Horní kolečko připomíná puk a můžete ho naklá-
pět, posouvat a otáčet s ním, takže vlastně ovládáte kurzor v 3D prostoru. Kromě

ovládacího „puku“ je myš vybavena programovatelnými tlačítky a barevným displejem
LCD. Ten dokáže kromě zobrazení aktuálních funkcí tlačítek upozorňovat i na příchozí e-maily,
schůzky či RSS kanály. Funkční tlačítka mění funkce podle kontextu aplikací a mohou je vyvo-
lávat krátkým a dlouhým stiskem. 
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Kytarová hvězda
Pokud máte ambice přiblížit se svou hrou na kytaru takovým hvězdám, jako jsou Jimmy 

Hendrix nebo Kirk Hamett, určitě byste měli vyzkoušet novinku od firmy ezGear. V podstatě jde
o napodobeninu skutečné kytary, s tím rozdílem, že nemá žádné struny a nikdy se nebudete muset

starat o to, jestli je naladěná, nebo ne. Hlavní funkcí kytary se specifickým názvem You Rock Guitar je
funkce ovládače. Kytara může být spojená s hráčskou konzolí Wii, na které s ní můžete ovládat hry jako
Guitar Hero nebo RockBand. Kytara dále dokáže spolupracovat s většinou hudebních počítačových pro-
gramů. Kromě toho s ní můžete brnkat do rytmu oblíbených skladeb přehrávaných na iPodu, iPhonu
nebo na jiném přehrávači. 



Zikmu věže
Trh s elektronikou je doslova přesycen množstvím reproduktorů a dokovacích stanic pro iPody, ale jen
několik z nich opravdu stojí za to. K této menšině je možné přiřadit výsledek spolupráce společnosti 
Parrot a designéra Philippa Starcka. Parrot je známý především díky svým bezdrátovým soupravám 
a podobnému trendu zůstal věrný i u výrobku, který navrhl známý designér. Bezdrátové reproduktory 
věžového tvaru jsou ztělesněním jednoduchosti a čistých tvarů. Ale výrobce připomíná, že nejde jen
o vnější dokonalost. Sedmdesát pět centimetrů vysoké věže s označením Zikmu mají na vrchní části, 
široké necelých 25 milimetrů, tradiční dokovací kolébku pro iPod a ovládání. Věže spolu komunikují 
pomocí technologie Bluetooth, a proto mohou být uloženy kdekoli v místnosti.
Kromě iPodu dokážou přehrávat hudbu z jakéhokoli zdroje, který
podporuje Wi-Fi. Nabízený hudební výkon je sto wattů. 

Chápavý povrch
Ovládání pomocí vícedotykového kontaktu už není nic nového a novinkou není
ani Microsoft Surface, ovládající právě technologie multi-touch. Surface je ale
jiný. Je zkonstruován jako interaktivní stůl vybavený operačním systémem
a připojený k 30palcovému displeji, který dovolí pracovat s daty podobně
jako s fyzickými objekty v reálném světě. Technologie dokáže najednou 
ro zez nat různé pohyby, jakými jsou například dotyk či gesta, a také roz-
ličné reálné objekty, které mají identifikační značky podobné čárovým
kódům. V praxi to znamená, že po položení přístroje na povrch dokáže 
zařízení vybrat, zkopírovat nebo uložit data do paměti. S obsahem a infor-
macemi se pracuje přímo rukama a přirozenými pohyby. Využití Surface je
široké, na začátku poslouží jako pomůcka na prezentaci při nákupu produktů 
nebo například v hotelech k virtuálním prohlídkám. 

Učitel tance
Po robotickém psu Aibo přichází Sony s robotickým tanečníkem,
který je MP3 přehrávačem se schopností hýbat se do
rytmu přehrávané hudby. Na tvorbu tanečních po-
hybů a choreografie využívá program analyzující
hudbu, ke které automaticky přiřazuje sekvence po-
hybů. Kromě Rollyho, jak se tancující přehrávač na-
zývá, mohou choreografii navrhnout i kreativní
uživatelé. O stereofonní reprodukci hudby se starají
dva reproduktory na koncích přehrávače. Skladby se uklá-
dají do dvougigabajtové vestavěné paměti. Rollymu nechybí ani 
Bluetooth. Stačí jen hudbu nahrát a sledovat, jak se Rolly rozpohybuje, a případně
se i něčemu přiučit. 

Časopis Visions také v elektronické podobě: www.siemens.cz/visions
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Jaderná elektrárna Dukovany pořizuje elektrický požární systém
Společnost ČEZ, a. s., pověřila Siemens Engineering, a. s., realizací akce „Náhrada EPS Tesla a čidel
v EK“ v lokalitě JE Dukovany formou dodávky na klíč. Jedná se o stoprocentní náhradu stávající
EPS v sedmdesáti stavebních objektech a v kabelových kanálech. Předmětem našich dodávek je
prováděcí projekt, kompletní dodávka a montáž zařízení včetně oživení a uvedení do provozu.
Stávající EPS bude nahrazena novým systémem za použití produktů Siemens, typ Sinteso.
Jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou jadernou elektrárnou na území České republiky.
Elektrárna je co do výroby elektřiny dosud nejproduktivnější v Česku – každý rok dodává do sítě
kolem 13 TWh elektrické energie, což představuje asi 20 % z celkové spotřeby elektřiny v České
republice.

Turbína s vůni eukalyptu
Brněnský Siemens úspěšně uvedl do provozu
parní turbínu pro thajskou papírnu firmy
Phoenix Pulp & Paper PCL. Kapacita závodu 
je 200 tis. tun grafického papíru ročně. Jako
surovina pro výrobu papíru zde slouží pře-
vážně eukalyptus. Odpad z výroby papírové
drtě (např. zbytky eukalyptu) se spolu s uhlím
pálí a ohřívá tak páru pro pohon parní tur-
bíny. Díky využití parní turbíny o výkonu 
31 MW je papírna nyní schopna z vlastního
odpadu vyrábět elektrickou energii pro pohon
strojů a tepelnou energii pro sušení papíren -
ské hmoty. 

Siemens se rozšiřuje v oblasti solární energie
Společnost Siemens zakoupí 28procentní podíl v italské solární firmě Archimede Solar Energy S.p.A.,
čímž rozšíří své kompetence v oblasti solárně-termálních elektráren. Archimede Solar Energy
je jediným výrobcem solárních panelů, které jako médium pro přenos tepla používají roztavenou
sůl. Pro solárně-termální elektrárny je Siemens na trhu s parními turbogenerátory vedoucím hráčem.
Kombinací těchto dvou technologií chce posílit účinnost těchto elektráren a dále snížit náklady
na výrobu solární energie. 
„Získáním podílu ve společnosti Archimede Solar Energy podtrhuje Siemens svůj záměr stát se
vedoucím poskytovatelem řešení pro solárně-termální elektrárny,“ řekl René Umlauft ze společnosti
Siemens. „V následujících letech bude trh využívající solárně-termální energií rychle růst a zájem
našich tradičních zákazníků o tuto slibnou technologii se výrazně zvýší.“ Podle odhadů společnosti
Siemens poroste trh se solárně-termálními elektrárnami v řádu desítek procent ročně a v roce 2015
by měl dosáhnout objemu přesahujícího deset miliard eur.

Vodní elektrárna Slapy 
využívá Siemens
Společnost ČEZ, a. s., Vodní elektrárny svěřila
Siemens Engineering, a. s., realizací akce „Výmě -
na blokových transformátorů T1 a T3 ESL“ v lo-
 kalitě elektrárny Slapy. Blokové transformátory
slouží k vyvedení výkonu hlavních generátorů
do energetické sítě přes rozvodnu elektrárny
Slapy. Předmětem našich dodávek je prováděcí
projekt, dodávka a montáž dvou kusů transfor-
mátorů 66 MVA, 117/10,5 kV, zkoušky, revize 
a uvedení do provozu. 



Otisky prstů v biometrických pasech
Společnost Siemens IT Solutions and Services úspěšně dokončila imple-
 men taci otisků prstů v biometrických pasech. V České republice se tzv.
ePasy vydávají od 1. září 2006 a Siemens IT Solutions and Services je
klíčovým dodavatelem. Zodpovídá za koordinaci a systémovou integraci
v oblasti návrhu, vývoje, testování, implementace i dlouhodobého provozu.
Příprava projektu, rozděleného do dvou částí, a jeho realizace byly velmi
náročné jak technicky, tak časově. První etapa zahrnovala kompletní
dodávku a provoz celého systému, ePasy tehdy obsahovaly biometrickou
fotografii. Druhá etapa rozšiřuje systém o otisky prstů a v té souvislosti
také o vyšší zabezpečení technologií EAC. Již po dokončení první etapy
bylo české řešení ohodnoceno EU jako jedno z nejbezpečnějších nejen
v Evropě, ale i na světě. „Návrh, realizace a provozování systému pro
vy dávání cestovních dokladů s biometrickými prvky jsou po všech strán-
kách ojedinělé a významné nejen v rámci České republiky. Evropská
unie svými nařízeními definovala striktní parametry a požadavky na
bezpečnost, s jejichž naplněním se potýkají všechny evropské státy. Z toho
pohledu jsme rádi, že se projekt spolu s našimi partnery podařilo dovést
k velmi úspěšné realizaci. Dnes tak v Evropě patříme ke státům s nejvyšší
kvalitou celého řešení,“ říká Ing. František Maleč, technický ředitel, Státní
tiskárna cenin, státní podnik.
Více o biometrických pasech se dozvíte v příštím čísle Visions.

Pomáháme
Stačí malý okamžik a celý svět je rázem naruby. Tuto skutečnost
si na vlastní kůži ve svých 22 letech prožil i pan Jiří Flekna, kterého
těžký úraz páteře upoutal na invalidní vozík. On svůj život ale nevzdal.
Naopak. I díky pravidelné pomoci pečovatelů z občanského sdružení
Spokojený domov v Mnichově Hradišti žije plnohodnotný život.
Maluje, kreslí karikatury a díky internetu má desítky přátel po celém
světě. Charitativní projekt Siemens Fond pomoci podpořil občan ské
sdružení Spokojený domov částkou 80 000 korun, které byly použity
na nákup pomůcek pro zajištění hygienické péče v terénu a aktivizaci.

Tak jsem udělal rekord
„Kolik myslíte, že to asi jede? Tipněte si…
Nor málně to má jezdit 6 km za hodinu, ale
mně to jezdí i 10 km za hodinu,“ směje se Jiří
Flekna. Cesta do města mu trvá na vozíku asi
25 minut. Jen mu nesmějí dojít baterky. 
„Jednou se mi to stalo a bylo to docela dobro-
družný. Zavolal jsem kamarády, ti mě napojili
jako auto, já se držel provazu, a to byla jízda 
– až domů.“ Možná prý při té jízdě na laně za
osobákem překonal i svůj osobní rychlostní
rekord. 

Rád kreslím  
„Přemýšlím o nápadech, poznamenávám si je,
zpracovávám a připravuji k nim texty,“ popi -

su je vznik kreslených vtipů pan Jiří. Ve finále
přijde čas hlavní postavy pana Brunče. „Každý
už ho pozná, protože měl, má a navždy bude
mít jenom ten svůj jediný zub, kterým všechno
,nahlodává‘.“

Internet – to je vynález
„Kliknu a jsem v Americe, kliknu ještě jednou
a jsem na hlavní třídě v New Yorku. Doslova
jako bych tam byl. Koukám na lidi, na život ko-
 lem. Je to úžasný. Taky si píšu e-mailem s kama-
rády a chatuji po celém světě. Ještě štěstí, že
máme doma počítače dva. Jinak nevím. To by-
chom asi museli s mojí sestrou losovat, kdo 
a kdy se zrovna připojí a bude surfovat.“ 
Jirka se narodil v roce 1959. V roce 1981 utrpěl

těžký úraz páteře, ochrnul a od té doby je při -
poután na lůžko. Bez pomoci pečovatelů z ob -
čanského sdružení Spokojený domov v Mni chově
Hradišti se neobejde. Hodiny a hodiny musí
ležet na lůžku. Rozhodně však nezahálí. Opti-
mismus a energii by mohl rozdávat. Kreslí a vy-
stavuje svoje karikatury, které začal tvořit již
v roce 1984. O sedm let později se jeho kresby
začaly objevovat např. v Mladé frontě Dnes, 
v časopisech Trnky-brnky, Srandokaps a dalších.
Jiří Flekna vystavoval v Galerii Jiřího Trnky v Pra-
ze, v Help Centru v Mladé Boleslavi nebo třeba
v Československé obchodní bance. Jeho jubilejní
10. výstavu zorganizovalo občanské sdružení
Spokojený domov v kině Saturn v Mnichově
Hradišti. 



Pomáháme slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné 

situace a nemohou si pomoci sami. 

Podporujeme instituce, které pomáhají dětem a lidem se zdravotním postižením 

či sociálními problémy.
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