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Vážení čtenáři, milí přátelé,
vítám vás u dalšího výletu do světa inovací.

Rychlost, s jakou se nové technologie derou

z laboratoří k veřej nosti, je úžasná. Je zajíma vé,

že výzkum již není pro váděn pouze izolovaný -

mi týmy na utajených místech. Firmy stále

častěji zvou k účasti na bádání širokou veřej-

nost – nadšence, studenty a také zákazníky.

Veřej né výzkumy, tzv. Open Innovations, jsou

fenoménem doby. Nic naplat – více hlav více ví,

a v konečném dů sledku je to levnější.

Jsem rád, že naše pozvání k rozhovoru při jal

neúnav ný popularizátor vědy profesor Václav

Pačes z Akade mie věd ČR. Naprosto souhlasím

s jeho tvrzením, že podpora vědy a školství

soukromým sektorem je nezbytná a v České

republice stále nedostatečná.

Naše společnost je neustálými inovacemi,

podporou vědy a školství dobře známa. Snaží -

me se cestu nejen ukazovat, ale také ji razit

pro ostatní. Důraz na inova ce je důrazem na

budoucnost. Tento postoj umožňuje být o krok

napřed a podílet se tak na určování směru a vý-

voje nejen trhu, ale i celé společnosti. Před

dvěma měsíci navštívil jeden z našich závo dů

v USA americ ký prezident Barack Obama. Vy-

 bral si Siemens jako ukáz kový příklad inová-

tora na cestě Spojených států k bu doucnosti

založené na čisté energii.

Napadlo by vás, že laser letos slaví již 50 let

od svého vzniku? V roce 1960 si jej nechali pa-

tentovat američtí vědci Charles Townes a Arhur

Schawlow. Druhý osla venec, na kterého vás

upozorním, má jméno Sinume rik a před 50 le -

ty jej vymysleli vědci ze Siemensu. Jde o řídicí

systém, jakési srdce, pro obráběcí stroje 

a ro  boty. Již půlstoletí je tato řídicí jednotka

neod myslitelnou součástí strojů a robotů 

v to vár nách. Dovolte, abych oběma oslaven-

cům popřál vše nejlepší do dalších let!

Vám pak přeji vzrušující čtení a mnoho

podnětných nápadů nad stránkami našeho

časopisu!

Eduard Palíšek

generální ředitel skupiny Siemens 

v České republice

PS: Pokud časopis Visons nedostáváte, neza-

pomeňte, že si jej můžete zdarma objednat

na níže uvedených kontaktech. 
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Blesky v srdci elektráren

V turbogenerátoru se mění mechanická
energie z turbíny na elektrickou. V magne -
tickém poli elektrického generátoru vznikají
elektrické výboje, které mohou poškodit
izolaci turbogenerátoru. Výzkumníci společ-
nosti Siemens proto společně s partnery
pracují na optimalizaci izolačních vlastností
materiálů na těchto elektrických strojích.
Využívají přitom nanočástice, které dovolují
připravit materiály s unikátními elektrický mi
vlastnostmi, ale i odolné vůči mechanickému
poškození. 
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Plynulá doprava 
na pařížském letišti
Nestihnout letadlo navzdory přítomnosti 

v tran zitním prostoru je noční můrou kaž -

dého cestujícího. Aby takovou nepříjemnost

na vlastní kůži nezažili cestující na letišti

Charlese de Gaulla v Paříži, byl na trasy spo-

 jující tři hlavní terminály nasazen ve zkušeb-

ním provozu nový vlak společnosti Siemens

s názvem Airval. Jed ná se o bezobslužný vlak

na pneumatikách, který dosahuje provozní

rychlosti až 80 kilometrů za hodinu. Kapacita

dopravy tak může být zvýšena z 1 000 na

30 000 cestujících za hodinu v každém směru.

Díky kontrolnímu systému Trainguard MT

CBTC společnosti Siemens lze navíc spojit

více vlaků dohromady či dle aktuální potře by

zvýšit frekvenci spojení. Kontrolní systém

totiž přenáší v reálném čase všechny důle ži té

infor mace, jako je pozice vlaku nebo jeho

rychlost. Vedle zvýšení flexibility dopravy

mezi letištní mi terminály přispívají vlaky

Airval také k úspoře energie – pohonné elek-

 tromotory pomáhají i při brzdění a získávají

zpět elektrickou energii. Je jí ho nejúčinněj ší ho

využití se dosáhne za předpokladu, pokud

jsou rozjezdy a brzdění vla ko vých jednotek

sladěny. Pomocí brzdné energie získané z jed-

noho vlaku je totiž možné uvést do pohybu

vlak jiný. Zkušební provoz Airvalu má ve srov-

nání s 20 minutami jízdy autobusem snížit

cestovní časy mezi letištními terminály až

o osm minut. 

Bystrozraké kamery
Mýtné systémy, úsekové radary kontrolující

rych lost jízdy či systémy pro kontrolu a regu-

 laci vjezdu do střežených oblastí (např. na

letištích) – zde všude najde uplatnění ka me-

rový systém Sicore společnosti Siemens, který

umí spo leh  li vě číst státní poznávací značky

automobilů až na vzdálenost 35 metrů při

rychlosti jízdy až 200 km/h. Kamerový systém

pořizuje digi tální fotografie vozidla a jeho

integrovaný soft ware převede obrazové údaje

na státní pozná va cí značce do textové formy

pro další zpracování v řídicím centru. Kvalit ní

foto gra fie ve dne i v no ci lze pořídit díky in-

 fračervenému světlu, jež emitují LED diody

integrované v kamerách. De tekční algoritmy

kamerového systému jsou mimořádně sta-

bilní a odolné, takže není nutné v krátkých

intervalech provádět jeho kalibraci. 

Vyšší bezpečnost, nižší spotřeba
Výsledkem společného úsilí vývojářů koncer -

nů BMW Group Technology a Siemens je ko-

muni kační systém, jehož prostřednic tvím

mohou automobily komunikovat mezi se bou

navzájem a současně s dopravní infrastruk-

 turou. Cílem projektu bylo zvýšení bez peč -

nos ti a plynulosti automobilové dopravy 

a sou čas ně snížení spo třeby pohonných hmot.

První testy v ostrém provozu jsou nyní rea -

lizovány v Evropě a USA, jednou z testova ných

forem komunikace je no vá rádiová techno -

logie založená na konceptu WLAN. Vzájem né

propojení vozidel a současná obousměrná

komunikace s řídicími doprav ní mi centry

řidičům přinese důležité informace o do pra -

vě (uzavírky a zácpy na silnicích, náledí apod.).

Systém BMW EfficientDynamics záro veň mů -

že dopravní informace využít pro optimál ní

hospodaření s energií v automobilech. Komu-

 nikace automobilu s dopravní infrastruktu rou

je totiž pro snížení spotřeby energií klí čová.

Systém BMW EfficientDynamics aktivuje funk -

ci start/stop motoru pouze v situaci, kdy je

mezi zastavením a roz jíž dě ním přestávka

delší než několik vteřin. Dostane-li funkce

start/stop signál o delší přestávce v jízdě, doj-

de k automatickému vypnutí motoru ihned,

jakmile auto zastaví a řidič pustí spojku. Po

sešlápnutí spojky se motor opět nastartuje.

Komunikace Car2X funguje při řízení dopra vy

obousměrně, protože mění auta poskytující

potřebná data o pro vozní situaci v tzv. mo-

bilní senzory. 

Elektrárna budoucnosti 
– z komínu jde pouze pára
Vodík má čtyřikrát více energetického obsa hu

než zemní plyn. A nejen to. Při jeho spalování

s čistým kyslíkem nevznikají prakticky žádné

škodliviny – pouze voda. Podle výzkumníků

z rus kého výzkumného centra společnosti

Sie mens, kteří spolupracují s Ruskou ná rod ní

výzkumnou jadernou univerzitou na poz ná-

vání spalovacích procesů, je spalování vodíků

jednou z možných cest, jak snížit emise ne -

bezpečných oxidů dusíku. Cesta od teoretic -

kého poznání k běžnému provozu je však

zatím ještě vzdá le ná – výroba čistého kyslíku

je totiž příliš nákladná. První generace bu-

doucích vodíkových plyno vých turbín tak

budou spalovat plyn smíchaný se vzduchem.

Tento proces však stále ještě vy tváří oxidy

dusíku, které způsobují smog a ky se lé deště.

Navíc čím vyšší teplota spalování a tedy i účin-

 nost elektrárny, tím vyšší emise. Vý zkum níci

nyní vybírají vhodné typy hořáků, které ge -

nerují nejnižší emise při co nejvyšší teplotě

spalování. A spalovací teploty nad 3 200 stup -

ňů Celsia znamenají další kámen úrazu – pro

sou časné turbíny používané v elektrárnách

jsou příliš vysoké. Vědci se proto zabývají také

vý zkumem v oblasti tepelně odolné ke ra mi -

ky, která by lopatky turbín ochránila.

Nová družice skládala maturitu
Velikosti ledových polí v polárních oblas tech

– jeden z klíčových údajů pro výzkum glo -

bálních změn klimatu – se od roku 1970 měří

pomocí vizuálních družicových snímků. Do -

sud ale ne bylo možné zjistit tloušťku ledu.

Osmého dubna byla proto vypuštěna sonda

Cryosat 2, která vědcům mnohá z potřebných

dat zajistí. Ke skenování povrchu používá ra -

darové vlny. Ob rovská množství dat získaná

měřením se trans portují na Zemi, kde se dále

vyhodnocují. Aby se Evropská vesmírná spo-

lečnost ESA pře svěd čila, že komunikační

systémy budou po čas celé mise pracovat

bezchybně, požádala vědce ze společnosti

Siemens ve Vídni, aby sestrojili zařízení pro

testování komunikačního modulu nového

satelitu. V testech kontrolovali i to, jak spo -

lehlivě satelit může zpracovávat objednáv ky

z pozemní stanice. Signál mezi satelitem a ří -

dícím střediskem to totiž vůbec nemá jed no -

du ché. Sluneční vítr a další faktory ho často

ruší. Pro dokonalé ověření funkce inženýři

posílali komunikačnímu systému signál, do

něhož by ly uměle vloženy chyby. „Zkouška

dospělosti“ u dru žice proběhla úspěšně a in-

ženýři již vyvíjejí speciální zkoušky zařízení

další družice z programu ESA: ADM Aeolus.

Bude vypuš tě na příští rok a poslouží jako

monitor proudění vzduchu kolem celého

světa.

Počítačové viry už i v zásuvce
Nejen správci počítačových sítí se obávají

virů a dalšího škodlivého softwaru. Zní to

možná zvláštně, ale podobným útokům čelí

také roz vodné sítě energetických firem. Není

proto ná hodou, že se je snaží ochránit – správ-

ný chod elektrických soustav je totiž klíčový

pro fungo vání celé ekonomiky. Americká dis-

 tribuční soustava je asi 40 let stará a byla vy-

 budována v době, kdy se s kybernetickými

útoky nepočí ta lo. Možná právě proto v loň -

ském roce čelila mnoha útokům. Vědci z vý -

zku mných laboratoří společnosti Siemens

v USA proto vyvinuli automatizovaný systém,

který vytváří obranu proti útočníkům. Systém,

který může být spuštěn v kontrolních stře -

discích i rozvodnách, používá dešifrovací

metody a detekuje pokus o vniknutí či získání

kontroly nad přístupem k energetic ké síti.

V budoucnu se tato technologie objeví i v dal-

 ších kritických systémech infrastruktury,

jako jsou ropovody a plynovody.

N O V I N K Y
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Věděli jste, že…
… nejdelší železniční tunel na evropském

kontinentu spojuje Francii s Velkou Bri tá -

nií a má délku 50 450 metrů?

… nejrychlejší železnice zahájila provoz

26. prosince 2009 v Číně na vysokorych -

lostní železniční trati mezi provinčními

metropolemi Wu-chan a Kanton? Vlaky

od společnosti Siemens tu jezdí prů měr -

nou rychlostí 350 km/h. Trať je dlouhá 

1 069 kilometrů a rychlovlak ji urazí za

tři hodiny, dosud to trvalo hodin deset.

… rychlovlaky ve Francii jezdí prů měr nou

rychlostí 277 km/h, v Japonsku 243 km/h

a v Německu 232 km/h?

… první železnicí v Čechách byla koně spřež -

ka vedoucí z Lince do Českých Budějovic,

postavená v letech 1825 až 1832 a dlouhá

128,7 km? Začal ji stavět František Gerstner,

ale vzhledem k úsporným opatřením, se

kterými nesouhlasil, ji dokončil Matyáš

Schönerer.

… v ČR je 7 645 km jednokolejných tratí,

1 830 km tratí dvoukolejných a 38 km tratí

vícekolejných?

… je u nás elektrizováno celkem 2 997 km

železničních tratí, z toho 58 % stejnosměr-

ným proudem, 42 % pak střídavým prou-

dem?

… rozchod kolejí je u nás 1 435 mm a pouze

jindřichohradecká místní dráha a trať Tře-

mešná ve Slezsku – Osoblaha mají rozchod

760 mm a délky těchto tratí jsou 99 a 20 km?

… nejníže položenou železniční stanicí u nás

je Dolní Žleb, který se nachází ve výšce jen

127 m n. m.?

… nejvýše položenou železniční stanicí 

u nás je Kubova Huť ve výšce 995 m n. m.?

… nejdelší železniční tunel u nás je Bře žan-

ský tunel o délce 1 758 m na trati Chomu-

tov – Praha?

… celá cesta ve Venice-Simplon-Orient-Ex-

pressu z Benátek přes Prahu do Londýna

stojí 2 360 eur, z Prahy do Londýna jezdí

Orient-Express za 2 070 eur a cesta z Pra hy

do Paříže je o 300 eur levnější?

je rychlostní rekord magnetického vla ku
s posádkou u japonského Maglevu MLX01,
který jel touto rychlostí v prosinci roku
2003?

Doprava a přeprava

581,2 km/h

je světový rekord samostatně jedoucí
lo komotivy Siemens ve spolupráci s ně-
 meckými a rakouskými drahami na trati
z Ingolstadtu do Norimberku? Na rych -
lostním rekordu má lví podíl i česká ši-
kovnost. Železniční kola, která prolomení
historického mezníku umožni la, pochá-
zejí z dílny bohumínské společnosti Bona-
trans, která je členem finanč ní skupiny
K&K Capital Group.

357 km/h 

je rychlost, kterou dosáhla samostatně
jedoucí dieselová lokomotiva Ruských
drah TEP-80 5. října 1993? 

53 841 metrů
má nejdelší železniční tunel na světě 
v Japonsku na trase Aomori – Hakodate?

53 841 metrů

měří Transsibiřská magistrála? Začíná 
v Moskvě a končí ve Vladivostoku. Stav ba
začala v roce 1891 a stavělo se z obou kon-
 cových měst ke středu. Trať byla dokon-
čena roku 1916. Roku 1929 byla zahájena
elektrizace celé tratě, která trvala 73 let.
Cesta z Moskvy do Vladivostoku trvá týden.

9 288 km
je dlouhá nejdelší železniční trasa v Au-
 strá lii? Vede z východního pobřeží Austrá-
lie ze Sydney do Perthu na zá pad ním
po břeží. Cestu projedete za neuvěřitel-
ných 65 hodin. K tomu si při počtěte pře-
jezd přes tři časová pásma a dostanete
se k opravdu nevšednímu zážitku. 

4 352 km

je délka celé železniční sítě v České 
republice?

9 513 km
je délka nejdelšího vlaku světa, který byl
21. června 2001 sestaven v Austrálii? Vlak
jel z Newmanu do přístavu Port Headland
a měl celkem 682 vagonů na ložených ru -
dou. Táhlo ho sedm lokomotiv v rozlože ní:
dvě tažné lokomotivy – 166 vagonů – dvě
lokomotivy – 168 va gonů – dvě lokomoti vy
– 168 vagonů – jedna lokomotiva – 180 va-
gonů a na konci jela jedna lokomotiva
jako postrk. Celá tato housenka měla cel-
kovou hmot nost přes 100 tisíc tun a vezla
celkem 82 262 tun železné rudy. Průjezd
celého vlaku stanicí trval osm minut a ří-
dil ho pouze jeden člověk!

7 353 metrů

je výška nejvýše položené železnice svě ta,
spojující město Čching-chaj s ti bet skou
Lhasou, která je v provozu od 1. čer ven ce
2006 a její délka je 2 000 km? Na trati je
nejvyšší most na světě, nej výše položená
stanice, nejvýše polože ný tunel a nejdelší
železniční most přes zamrzlou půdu. 

5 070 metrů
nad mořem

Nový rekord v délce 
hypersonického letu
Americké letectvo dosáhlo rekordu v délce

hypersonického letu mezi letadly pohá ně ný  mi

atmosférickými motory. Bezpilotnímu letadlu

X-51A WaveRider se nad Tichým oceánem

poda řilo 200 sekund udržet hypersonickou

rychlost, to znamená alespoň pětinásobek

rychlosti zvu ku. Dosavadní rekord 12 sekund

drželo bez pi lotní letadlo X-43A amerického

NASA. To je nadále držitelem absolutního

rychlostního re kordu, když v listopadu 2004

přibližně na deset vteřin vyvinulo rychlost

desetkrát vyšší, než jakou se šíří zvuk, tedy

více než 11 200 kilometrů za hodinu. X-51A

WaveRider dosáhl šesti násobku rychlosti zvu -

ku, přibližně sedmi tisíc kilometrů za hodinu.

Stroj, který připomíná spíše raketu než le -

tadlo, odstartoval z Edward so vy letecké

základ ny v Kalifornii zavěšený pod křídlem

bom bardéru B-52. Ve výšce 16 tisíc met rů se

bezpilotní letadlo vyrobené firmami Boeing

a Pratt & Whitney Rocketdyne odpoutalo 

a pomo cí raketového motoru dosáhlo rych -

losti 4,8 ma chu, udávající poměr rychlosti

letu k rychlosti zvuku. Pak se spustil speciální

náporový motor, který stroj donutil k rekord-

 nímu letu. Informo vala o tom agentura AFP.

Jak teplou krev měl 
Tyrannosaurus Rex?
Současní savci jsou teplokrevní a udržují si

tě lesnou teplotu kolem 37 stupňů Celsia. Stu-

 deno krevní živočichové jako plazi, obojživel-

níci či ryby mají teplotu obvykle nižší a kolísá

podle prostředí. Proč a kdy vznikla tato odliš-

nost, se zatím neví. Vědci dosud hledali klíč

k tělesné teplotě vymřelých živočichů v růz-

 ných hladi nách izotopů obsažených ve 

fosi  liích. Množství izotopu kyslíku 18O v bio  -

mi nerálech, jako je kalcit, aragonit nebo

apatit, kolísá v závislosti na tom, jakou mělo

zvíře teplotu. Problém však je, že teplota není

jediným faktorem, který ovliv ňuje množství

tohoto izotopu. Skupina geoche miků z Kali-

 fornského technologického insti tutu v Pasa -

deně tento problém dokázala zdolat. Jako

základ vzali metodu, která se používá při

hod nocení teplotních fluktuací ve vápenci.

Modifikovali ji tak, aby byla použitelná pro

bioapatit, který se vytváří v kostech a zubech.

Při formo vání bioapatitu mají izotopy kyslíku

18O a uhlíku 13C tendenci shlukovat se k so -

bě. Při vzestupu teploty se však počet vazeb

snižuje, což umož ňuje dopočítat tělesnou

teplotu. Vědci tuto me todu vyzkoušeli na

kostech a zubech žijících zvířat – slonů, noso -

rožců, krokodýlů, aligátorů a žraloků. Pak

metodu aplikovali na fosilie a zjis tili, že ma-

 mu ti měli tělesnou teplotu asi 38, srst natí

nosorožci 36,6 a vymřelí aligátoři 30,4 stup ně

Celsia. Nyní se vědci chtějí pustit i do měření

teploty u dříve vymřelých zvířat, na pří klad

dinosaurů. Informovala o tom americká vě -

decká akademie PNAS. 

Japonci poslali do kosmu 
sluneční plachetnici 
Japonská raketa H-IIA (F17) v polovině květ na

vynesla do vesmíru sondy Ikaros a Akatsuki.

Po úspěšném oddělení posledního stupně

zamířily obě sondy za společným cílem k Ve -

nuši. Akatsuki má za úkol zkoumat atmosféru

a kli ma planety, Ikaros však bude pokračo-

vat dál. Pokud vše půjde tak jak má, v blíz -

kosti Venuše už bude mít rozvinutou plach tu

a na bere rych lost pro plachtění sluneční

sousta vou. Ikaros je technologickým de mon-

 strátorem sluneční plachetnice. Plachta 

z tenkého polyamidového filmu má tvar

čtverce s úhlopříčkou 20 metrů. Na několika

místech má solární články a senzo ry pro

počítání prachových částic. Řídicí prvky

jsou uloženy v šikmých výztuhách. Cílem

projektu je zachytit sluneční vítr a sílu záření,

začít zrych lovat a v další etapě provést zkouš-

ky navigace a manévrování. Informovalo 

o tom japonské výzkumné středisko JSpEC.
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Svět plný nápadů 

P
odle vědců je stále jasnější, že důle-

žitým katalyzátorem pro zvýšení

tem pa inovací je propojení sítěmi.

Výzkumy ukazují, že v Evropě jsou

nejziskovější a nejrychleji rostoucí podniky

zapojeny do takovýchto sítí partnerů z hos -

podářství a vědy.

Ale mnozí jdou dokonce ještě o krok dál.

Vy  pí šou na internetu veřejnou soutěž o nej-

 lep ší řešení a vsadí na Open Innovation 

– slo vo, kte ré dnes skloňuje celý vědecký

svět. V pří stupu se velmi podobá svému

staršímu brat říč kovi Open Source (což je

skupina aplikací a operač ních systémů,

kte ré jsou šířeny bezplatně včet ně svého

zdrojo vého kódu). Kouzlo výzkumu po-

mocí Open Innovation spočívá v tom, 

že zpra cování problému se přenáší na

obrovskou masu uživatelů internetu, tzv.

crowdsourcing. A jak se ukázalo v před-

chozích letech, jsou tito ne uvěřitelně vyna -

lézaví.

Vynalézaví uživatelé
Tento fenomén byl znám již před epochou

internetu. V roce 1994 konstatovala ame-

ric ká studie z oblasti výzkumu, že 82 procent

funkč nosti vědeckých nástrojů vyvinuli uži-

 vatelé. Například komunita radioamatérů

si navrhla důležité součásti výbavy sama.

Opravdový zlom pro výzkum v týmech, které

se někdy ani nemusejí navzájem znát, však

přinesl až nástup internetu. Dnes existuje

celá řada platforem, které vytvářejí kontakt

AUTOR: ELIZABETH 
DOKAUPIL

FOTO: SIEMENS

I ve světě vědy, výzkumu a vývoje dnes vládne tvrdý byznys. Jde především o myšlenky a tempo.
Podniky, které přijdou jako první na trh s novým produktem a zákazníci jej přijmou, vyhrávají před
konkurencí a jsou dlouhodobě úspěšné. Přicházet s inovacemi rychle, levně a ještě vše udržet v tajnosti
není jen tak. Týmy skvěle placených výzkumníků pracovaly dlouhá léta za zavřenými dveřmi. Ani to
už ale není garancí úspěchu.
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s řešiteli problémů v síti a starají se o otázky

duševního vlastnictví a ho noráře. „Při ta -

ko vých mezioborových koopera cích je sa -

mo  zřejmě ožehavým tématem dušev ní

vlast  nictví, zejména pokud jde o technické

pa tenty, na nichž jsou firmy bytostně závislé,“

zdůrazňuje profesor Holger Ernst z ně mecké

WHU ve Valendare. Důležitým aspektem při -

tom je i to, kdo měl jaký podíl na vývoji ko -

nečného produktu. Experti však zdůrazňují,

že Open Innovation může bez větších prob lé -

mů fungo vat v rámci stávající regulace du -

ševního vlastnictví, pokud jsou správně

defi nována pravidla hry. A navíc tisícům

kutilů na internetu nejde jen o peníze nebo

patenty. Studenti i nadšenci se touto cestou

snaží vybudovat si kontakty s po tenciálním

zaměst navatelem nebo třeba vý zkum nou

institucí a získat zkušenosti ve svém

oboru.

U mnoha z nich také stojí v popředí proces

sa motný. Prostě je baví nacházet řešení, a na -

víc i velmi rychle. Proč toho tedy nevyužít?

Studie dokazují, že složité technické problé -

my, na kte rých firmy pracují často několik

měsíců či let, vyřeší internetová obec úspěš -

ně za několik dní. Například Siemens sahá
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po metodách Open Innovation, zveřejňuje

zadání výzkumných projektů a samozřej mě

poskytuje odměny za nejlepší navržená ře -

šení. Díky tomu se daří zvládnout až polovi nu

zadání. I jiné velké kon cerny, jako je BASF,

Novartis nebo Nestlé, vy uží vají celosvěto vou

armádu expertů. Například na americké plat-

 formě InnoCentive Challenge, která je pře -

vážně technicky orientována, čeká na zadání

přibližně 180 000 projektů. Výsledky vý zku -

mu z této platformy přinesly podle jed né

studie průměrnou návratnost ve výši 74 pro-

cent.

Ale obrovská síla nedřímá jen v nadšencích

a stu dentech. Velký počet nových myšlenek

se obje ví ve chvíli, kdy firma umožní svým

zákazníkům podílet se inovacích. Myšlenka

je prostá – kdo zná naše produkty a požadav-

ky na ně kladené lépe než naši zákazníci? 

K pionýrům této formy crowdsourcingu patří

IBM a Procter & Gamble. Přes internetovou

stránku Connect + Develop mohou zákazníci

této firmy předkládat své ná pady, ale i pra-

covat na konkrétních problé mech podniku.

V roce 2004 pocházelo skoro 35 procent pro-

duktového vývoje Procter & Gamble z exter -

ních vstupů. A firma plánuje, že by tento po díl

měl vzrůst až na 50 procent. Produktivi ta ve

výzkumu a vývoji se zlepšila o 60 procent 

a míra úspěšnosti produktů se zdvojnásobila.

Současně se podařilo zredukovat investice

z 5,8 na 3,4 procenta z obratu. Výhradně 

z pod nětů zákazníků vyvinul své produkty

další pio nýr crowdsourcingu, americká 

textilní firma Threadless. Členové komunity

Threadless před kládají týdně asi 1 000 nápa -

dů na design triček. Nejoblíbenější jsou vy-

bráni hlasováním a získá vají odměny až do

výše 20 000 dolarů.

Posviťme si na nápady
S dalším příkladem přišel výrobce světel

Osram. Pod názvem „LED – Emotionalize

your light“ vypsal soutěž o nápady. Hledala

se kreativní světelná řešení, která by byla

cenově dostup ná a nebyla by náročná na

obsluhu. K nejlepším patřila plovoucí svě tel -

ná mušle, která se ve va ně postará o uvol ňu-

 jící barevné tóny, nebo koule, která mění

svou barvu světla jednoduchým otočením.

Podle vědců byla většina z více než 600 za-

slaných nápadů technicky splnitelná. 

Ale i úzká spolupráce mezi podniky, univer-

zita mi a výzkumnými ústavy přináší velmi

dobré výsledky. Například spo lečnost Sie mens

vy tvá ří strategická partnerství se špičkovými

univer zitami nejen kvůli společnému vý zku-

 mu, ale i na podporu talentů a budování sítí.

Siemens v tomto případě zřizuje přímo na

univerzitách znalostní centra a umisťuje do

nich mana že ry, kteří organizují workshopy

a zprostředkováva jí studentům stipendijní

programy ve firmě. V sou časnosti existuje

po celém světě osm takových center v Ně -

mec ku, Dánsku, Číně a USA.

Středo bodem výzkum né činnosti jsou obno -

vitelné zdroje energie, úprava vody, zdra -

vot ní techni ka nebo udržitelný rozvoj měst.

Pro vědce mají projekty tu výhodu, že ne zkou-

mají v prostoru, který nemá praktické vy uži-

tí, ale zůstávají v blíz kosti prů myslových

problé mů.

Po dob ně se cho vá aliance „Green Carbody

Technologies“, kte rou tvoří 60 výrobců auto-

mobilů, výrobců vyba ve ní a subdodavatelů.

Ta si dala za úkol dosáhnout úspory ener -

gie při vý rob ním procesu auta. 

V sou časnosti se totiž na výrobu auta spo tře  -

buje téměř tolik energie, jako auto poz ději

spo třebuje v provozu. Podíl hotových karo -

 sář ských dílů přitom představuje více než

26 procent. V této oblasti by se měly dosáh-

nout energetic ké úspory až do výše 50 pro-

cent a výrazné redukce spotřeby materiálu.

Budoucnost je otevřená
Aktuální průzkumy potvrzují, že Open Inno-

vation má budoucnost. Asi třetina všech pod-

niků v celosvětovém měřítku již tuto koncepci

využila a sází na ni i do budoucna. Většina

je toho názoru, že význam Open Innovation

jako nového paradigmatu v oblasti výzkumu

a vý voje do roku 2024 vzroste.

Za několik desetiletí už nepůjde o to, aby

jedno tliví výzkumníci nacházeli řešení kon -

krétních problémů. Budou existovat virtuál-

ní pod niky, které budou nabízet odpovědi

na otázky jaké ho koli druhu. Jako příklad může

posloužit roz voj celých městských částí. Spe-

cialisté a další od bor níci budou spolupraco vat

ve virtuálních labora tořích, kde budou spolu

navzájem komu nikovat jako v reálném pro-

středí – nezávisle na tom, ve které části světa

se právě nacházejí, zda jsou do  ma, nebo v kan -

celáři. Potřebné zá kladní infor  ma ce pro svou

práci získají z produktových a vý  rob ních

on-line databází, v nichž jsou ulo že ny i za -

dání, požadavky či postřehy zákazníků. 

T É M A  Č Í S L A

Dva příklady za všechny
Technika od společnosti Banyan Energie slibuje 90procentní snížení potřebné křemíkové
plochy v solárních modulech při stejné produkci elektrické energie. Náklady jednoho vý rob-
 ního stře diska takových modulů by měly klesnout o 75 procent. Start-up, jeden z mnoha,
který podpořil Siemens v USA, založili absolventi univerzit v Berkeley a Stanfordu a spolu-
pracuje s US National Renewable Energy Laboratory. 
Firmě Progressive Cooling se podařilo dostat na plochu přibližně 6,5 cm2 více než 80 bílých
LED diod a vyrobit tak světelný zdroj, který je podstatně výkonnější a mnohem efektivnější
než tradiční lampy. „Speciální součástka určená na řízení tepla zabraňuje přehřívání pole
LED. Skládá se ze silikonového nosiče s přibližně 60 miliony vertikálně naleptaných pórů
stejného tvaru na jeden centimetr čtvereční,“ popisuje dr. Ahmed Shuja, technický vedoucí
konceptu, který vyvinula Univerzita Cincinnati. 

Projekt E-Mobility: Společnosti a univerzity spolupracují na tomto projektu pro zvýšení energetické účinnosti
při výrobě automobilů a optimalizaci v průmyslové výrobě obecně.

Zákazníci si diktují: Pokud firmy umožní svým zákazníkům podílet se na inovacích, ihned mohou vzniknout nové
výrobky přesně podle jejich přání. Průkopníkem crowdsourcingu je společnost Procter a Gamble nebo americký
T-shirt Threadless (dívka v zeleném tričku). Stejně tak nabízí spolupráci i Osram, výrobce osvětlení. Za pomoci
internetu se mohli lidé vyjádřit i k designu Fiatu 500.

Nejlepší funkce: Na výzkum využití nanotechnologií
v materiálech se zaměřuje Technologický institut pro
supertvrdé a karbonové materiály (TISNCM) v Troitsku
(Rusko). Uhlíkové nanočástice v hliníku zvyšují tvrdost
a pevnost tohoto materiálu, ale příznivě ovlivňují i jeho
elektrické a tepelné vlastnosti.



C
esta ke společné práci nejen na

vzdě  lá vá ní mladých talentů, ale 

i ke společným výsledkům na poli

výzkumu je zatím stále ještě hod ně

kli katá. Profesor Pačes z Akademie věd při -

pomíná: „V oblasti vědy je u nás naprosto

zanedba tel ný příspěvek soukromých firem

k výzkumu.“ Spo lupráce se tak dnes často

omezuje na lokální projekty.

Když se chce, jde to
Tam, kde je vůle na obou stranách, však lze

vy tvořit efektivně fungující partnerství při -

ná šející užitek jak školám, tak podnikům. Díky

podpo ře ze strukturálních fondů EU začínají

v České re publice vznikat špičkově vyba ve ná

výzkumná a vývojová centra, která mají co na -

bídnout i prů myslovému sektoru. Pro někte  rá

z nich je spo lupráce s podniky dokonce život-

 ní nutností, neboť jejich existence je pod-

mí něna – na roz díl od čistě univerzitního

výzku mu – tržbami z uplatnění nových

poznatků na trhu.

„Toto je pro firmy obrovská příležitost. Jed-

nak šance, jak získat špičkové partnery pro

oblast aplikovaného výzkumu a vývoje, a také

mož nost ovlivňovat volbu nově budovaných

laboratoří a pracovišť,“ dodává manažerka

výzkumných a vývojových projektů a spo lu -

práce s vysokými školami pro Siemens v ČR

Ing. Petra Peter ko vá, Ph.D.

Například elektrotechnická společnost OEZ

Le tohrad získala unikátní příležitost využívat

prá vě budovanou zkušebnu velmi vysokého

napětí pro vývoj a testování svých produktů.

Zkušebna vzniká jako součást Centra výzku -

mu a vy uži tí obnovitelných zdrojů ener -

gie – CVVOZE, v jiho moravské metropoli,

v Brně.

Hlavním cílem centra je soustředit význam-

né výzkumné kapacity pro řešení problémů

vý zku  mu, vývoje a využití obnovitelných

zdrojů ener  gie.

Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., z VUT v Brně,

který je zodpovědný za koordinaci jednání

s odběrateli výsledků výzkumu a vývoje, k to -

mu dodává: „Zájem průmyslových partnerů

a výzkumných pracovišť ze jmenovaných obo-

rů je obrovský. Řada z nich, domácích i za -

hraničních, s námi již podepsala vyjádření

předběžného zájmu o výsledky našeho výzku -

mu, které chtějí získat smluvní výzkumnou

spoluprací.“ Jak se dalo očekávat, zahájení

činnosti centra CVVOZE mělo rovněž vý raz ný

ohlas mezi studenty. „Mno zí z nich počítají

se zapojením do výzku mu v centru jako stu-

 denti a později s nástupem do zaměstnání

nebo doktorským studiem. Cen trum jim

totiž také nabídne velké mož nos ti získá vá ní

zkušeností a praxe i na za hra nič ních spo lu -

pra cujících výzkumných pracovištích a uni-

verzi tách po celé Evropě,“ dodává prof. Vrba.

Jak zajistit dostatek studentů
pro technické univerzity?
Institut experimentálních technologií (IET),

zří zený na Fakultě elektrotechniky a komu-

ni kač ních technologií Vysokého učení tech-

nického v Brně, vznikl jako reakce na potřebu

motivovat žáky a studenty základních a střed-

 ních škol ke studiu technických, zejména

elektrotechnických oborů. Od počátku spo -

lupracuje s velkými firma mi a dnes má IET

na dvě desítky průmyslových partnerů.

„V současné době se projevuje dvacetiletý

nedo statek podpory polytechnické výchovy

na základ ních i středních školách a z toho

plynoucí ne in formovanost o charakteru stu-

 dia elektrotechniky a také o skvělém pracov-

ním uplatnění našich absolventů. Je to velká

škoda pro budoucnost České republiky,“ říká

děkanka Fakulty elektrotechniky a komuni -

kačních tech nologií prof. Ing. Jarmila Dědko -

vá, CSc., na jejímž pracovišti právě IET vznikl.

A dodává: „Elektrotechnický průmysl totiž

potřebuje kvalifikované pracovníky, které

my jsme ale připraveni vychovat. Věřím, že

právě projekty, jako je Institut experimen-

tálních technologií, mohou talentovanou

mládež motivovat ke stu diu technických

oborů a pomoci tak situaci zásadním způ-

sobem změnit.“

Budeme stačit světu?
V republice existuje více takových „líhní“

mla dých talentů, které jsou sponzorovány

anebo dotovány firmami, jako je IBM nebo

strojírenské firmy. Mladí lidé se účastní

projektů, které po svém dokončení dávají

smysl. Jsou tedy pro studenty i účastníky

projektů mnohem přitaž livější než třeba

práce na diplomové práci, jejíž výsledky

jsou odsouzeny k uzamčení ve skříni. 

Tito lidé rovněž mají možnost být u moder-

 ních technologií a pomocí nich se učí získávat

cit pro vývoj a práci v týmu. Díky takovýmto

„líhním“ a tvůrčímu potenciálu našich stu-

dentů má i na še republika šanci udržet se

na špici světového výzkumu. 

14 15 VISIONS 02 2010

nebo realita?Sen,
Za označením Open Innovation je po třeba hledat především
kreativní a vzdělané lidi. Základy skutečně špičkových výsledků
na poli výzkumu a vývoje se proto pokladají už na vysokých školách.
A i sem musejí přicházet studenti schopní a zaujatí pro věc.

Co je Open Innovation?

Místo toho, abychom se spoléhali pouze na

schop nosti vlastních výzkumníků, integru jí

se do procesů inovace externí řešitelé problé -

 mů. Tak se podniky dostávají bez velkých

vý da jů k odborným znalostem a řešením

problé mů. To platí pro B2B a spotřebitelské

produkty. 

S úmyslem zaměřit své produkty na přání

zákazníků a snížit svou míru neúspěchu se

podniky cíleně ptají zákazníků, co chtějí, ne -

bo je aktivně zapojí do vývoje některého pro-

 duk tu – například formou soutěže o nej lep ší

ná pad.

Jak je upravena otázka duševního

vlastnictví vývojáře?

Open Innovation (OI) funguje v rámci stá-

vají cí ho režimu patentů, pokud jsou správně

defino vá na pravidla hry, například ve formě

prohlášení o dů věrnosti nebo vzdání se práv.

Dnes se ještě za tím těší většina kutilů z toho,

že mohou sice aktiv ně, ale zato bez práv spo-

lupracovat na nějakém pro duktu. Ale časem

bude růst jejich sebevědomí, takže jim pod-

niky budou muset umožnit po dílet se na

úspěchu produktu.

Kdo Open Innovation provozuje?

Často jsou to firmy, které nemají vývojové

kapa city velkých podniků. Ale OI využívají

i velké společnosti. OI může znamenat vel kou

šanci, i když se využívá interně v rámci pod  -

ni ku, zej ména ve firmách, které pracují 

v ce lo  světovém měřítku s velkým objemem

vlast    ních znalostí – jako například Sie mens.

V tomto případě nej sou žádné problé my se

zachováváním dů věr nos ti nebo patentními

právy, protože vše zůstává uvnitř v koncernu.

Výzkumníci z různých od dělení, kteří by se

možná jinak vůbec neset ka li, mohou pomocí

OI propojit své znalosti a snad no vytvářet

synergie. Tento potenciál využívá opravdu

důsledně zatím jen málo koncernů.

Nahradí Open Innovation klasický

způsob vývoje?

Ne, OI bude klasický způsob vývoje pouze

doplňovat tím, že poskytuje efektivní alter-

nativy vývoje. 

Vývoj bez hranic 
Interview s profesorem Frankem Pillerem o šancích otevřených 
procesů inovace pro externí řešitele problémů.

T É M A  Č Í S L A

Prof. Dr. Frank Piller je od roku 2007
vedoucim katedry technologií a inovač ní -
ho managementu RWTH v Cáchach. Na
Technické univerzitě v Mnichově vedl
výzkumnou skupinu „Customer Driven
Value Creation“.

AUTOR: PETRA PETERKOVÁ
FOTO: SIEMENS



Pane profesore, ve vašem datu naro -

zení jsou tři dvojky, když to sečtu, vyjde

mi dva cet, takže když to znova sečtu, je to

zase dvojka. Je „dvojka“ vaše osudové ne bo

šťastné číslo? Ovlivnilo nějak váš život?

Já skutečně považuji dvojku za své šťastné

číslo. Snad také proto, že můj otec se narodil

22. ledna. Ale můj život to nijak neovlivnilo,

je to spíš jen taková hra.

Zato váš život ovlivnil fakt, že jste mezi

prvními na světě, kteří přečetli dědičnou

informaci organismu, a sice viru. 

To bylo ještě v dřevních dobách „čtení dě dič-

né informace“ – v polovině 80. let minulého

století. Přečetli jsme úplnou dědičnou infor-

maci bakte riálního viru PZA. Praktický vý -

znam to mělo malý, ale na nás navázali jiní

a dnes je jeden gen z tohoto viru velmi uži teč -

ný při výzkumu exprese genů. 

Podílel jste se i na vzniku prvního

čes kého syntetického genu. Jaké je 

jeho uplatně ní v pra xi?

Gen se používá k produkci jednoho neuro-

hor monu. A ten slouží k charakterizaci enzy -

mů, které tento hormon modifikují. Co se

ale zatím nepovedlo, je zavést do zemědělské

praxe vy užití druhého syntetického genu,

který by mohl sloužit ke snížení mortality

telat.

Byly to spíš cílené objevy, nebo jste 

k nim došli náhodou?

Bylo to plánováno. A nebyly to vlastně ani

objevy. Věděli jsme, co chceme udělat, a to

jsme také udělali.

Představa, že musím něco vymyslet,

sva zu je ruce, stejně jako tvůrčí práce pod

tlakem. Jak se dnes vědcům pracuje? 

Doba, kdy si mohl vědec bádat a nikdo se ho

ne ptal, co dělá, je už dávno pryč. Základní

výzkum je v České republice financován z ve-

řejných pro středků, a proto vědec musí nejen

vykázat jasné výsledky, ale také přesvědčit

veřejnost, že tyto výsledky stály za vynalo -

žené prostředky. Není to vůbec snadné, ale

musí se to dělat.

Že českou vědu dlouhodobě trápí ne-

do statek prostředků, je poměrně známý

fakt. Čím to je?

V oblasti vědy je to naprosto zanedbatelný

pří spěvek soukromých firem k výzkumu. Stá -

váme se skutečně montovnou. A přitom u nás

měl firemní výzkum skvělou tradici – na pří -

klad v Baťových závodech, ve Škodovce, ve

Spofě. Místo toho, aby byl soukromý kapitál

inves tován do výzkumu, tak stát firmám na

výzkum přispívá. Úplně obráceně, než by to

mělo být.

Nepřinese trochu čerstvého větru tzv.

Open Innovation – tedy integrace exter -

ních řešitelů problémů do procesu ino-

vace? Ne znamenalo by to příležitost 

pro naše vě dec ké instituce a vysoké

školy?

Přiznám se, že se s tímto přístupem neset -

ká vám příliš často. Víte, já jsem hluboce pře-

 svědčen o tom, že civilizovaná společnost,

a za takovou českou společnost považuji, má

mít kvalitní zá kladní výzkum. A Akademie

věd by měla takový výzkum garantovat. Mys-

 lím si, že bez dobrého základního výzkumu

by brzy vyschl i aplikova ný výzkum a vývoj

nových produktů a procesů. To ovšem nezna-

mená, že tam, kde je příležitost výsledky

základního výzkumu hned aplikovat, že by

se to nemělo dělat. Naopak, stává se to. Jen se

to nesmí vynucovat. Vědec je nejuži teč nější,

když dá společnosti svůj intelektuální vklad

a svou invenci, svou vlastní iniciativu.

Jací vlastně jsme, jako Češi, vynálezci?

To je dobrá otázka. Myslím si, že Češi vždyc -

ky uměli šikovně vynalézat. Jsme asi lepší

vy ná lez ci a technici než vědci. Sám feno me -

nální Otto Wichterle o sobě vždycky tvrdil,

že je spíš vy ná lezce než vědec. Například

ve srovnání s někte rými podobně velkými

národy, jako jsme my, máme málo Nobe lo -

vých cen za vědu.

I N T E R V I E W
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Profesor Václav Pačes pracuje v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky, 
ale veřejnost ho zná spíše z jeho působení ve funkci předsedy Akademie věd České republiky. 
Václav Pačes patří mezi neúnavné propagátory svého oboru a často se s ním setkáte v rozhlase 
i v televizi, jeho články můžete číst v novinách i na internetu.

Každý objev otevírá
nové otázky

„Doba, kdy si mohl vědec bádat a nikdo se ho neptal, 
co dělá, je už dávno pryč.“

AUTOR: MILAN LOUCKÝ
FOTO: STANISLAVA KYSELOVÁ, 

AKADEMICKÝ BULLETIN



Mezi širokou veřejností jste se stal zná   -

mý mimo jiné díky „Pačesově komisi“, kte -

rá pro vládu zpracovávala energetic kou

koncep ci, a jedním ze závěrů bylo do po -

ručení zahá jit debatu o budoucím roz  vo ji

jaderné energe tiky. Jaký je váš postoj 

k jádru?

Problémem současné jaderné energetiky je

neuzavřený cyklus, tedy zbylé vyhořelé pa li  vo,

které se musí někde skladovat. Je radiaoktiv ní

s velmi dlouhým poločasem rozpadu – až ti-

síce let. Proto bych rád viděl rychlejší do ře še ní

reaktorů čtvrté generace, které by spalovaly

právě toto takzvaně vyhořelé palivo. Termín

vyhořelé totiž není správný. Tyto zbytky jsou

ještě plné energie. Důležité je, že jejich spá-

 le ním by vzniklo méně odpadu, který je 

i mé ně radioaktivní a má i kratší poločas

rozpadu.

Nemyslíte si, že Česká republika se 

v této oblasti cho vá ode zdi ke zdi, bez

dlou ho do bé koncep ce?

Jak jsem řekl, viděl bych raději výstavbu ja -

der ných reaktorů čtvrté generace. Ale z ča so-

vých důvodů to asi není možné, a tak do stav ba

ja der né elektrárny Temelín je asi v sou -

čas né situaci nejlevnější a nejvýhodnější

pos tup.

S vaší prací v komisi souvisí i další sou -

část energetického mixu, alternativní

zdroje energie. Jak se díváte na ně?

Obnovitelné zdroje energie jsou důležitou

sou částí energetického mixu. Jen se musí ro -

zumně používat. Odstrašujícím příkladem

je u nás pod pora fotovoltaiky, která naprosto

pokřivila trh s elektřinou. Plánuje se výstav ba

fotovoltaických elektráren na naší nejlepší

zemědělské půdě na Hané. Tyto elektrárny

zabírají obrovské plochy a velmi škodí krajině.

I ti, kteří je tak prosazova li, teď vidí, jak to by -

lo nedomyšlené. Obnovitelné zdroje energie

nikdy nenahradí klasické zdro je energie ne bo

nějaké nové technologie pro si lo vou energe -

tiku.

Navíc jsou při jejich masivnějším nasazení

sítě nestabilní: nesvítí slunce, nefouká vítr,

nebo naopak fouká moc, a odběr nelze tak

rychle regulovat. 

Proto se ale vyvíjejí chytré sítě.

Ano, ty snad představují řešení. Automatic ká

regulace odběru. Hodně se na tom pracuje

a já osobně věřím, že to umožní i mnohem

lepší využití právě těch ne stabilních zdrojů,

jako je vítr a slunce.

Takže myslíte, že trvalá udržitelnost

není jen prázdný pojem? 

Hodně se to u nás zlepšilo. Drancování za

reálného socialismu ale zanechalo v naší

kraji ně jizvy, které se budou dlouho zacelovat. 

A ur čitě bychom měli a mohli pro naše život -

ní pro středí dělat víc. Kdo jede do Ně mec ka

nebo Rakouska, nemůže si nevšimnout vlaků

a aut plných neopracovaných kmenů, které

tam vy vážíme. Liberální ekonomové nám ří -

kají, že pokud v něčem máme tak zvanou kom-

parativ ní výhodu, máme ji využít. Ale

ne  za  počítávají tam právě ty ekologické

dopady. 

Jak se vám vlastně daří spojit nároč-

nou práci a osobní život? Jak vůbec re-

laxuje te?

Rád čtu a chodím na koncerty.

Zbývá vám čas na sport?

Já moc nesportuji. Jezdím sice trochu na kole

a v zimě lyžuji, hrával jsem golf, ale obecně

nemám moc času. Je to chyba.

Jaký sport máte nejraději?

Teď cyklistiku, dříve golf. A rád se dívám na

hokej. Naproti tomu nemám rád fotbal. Zají-

ma vé je srovnat fandy hokeje a fotbalu. To

mluví samo za sebe.

A co říkáte úspěchu našeho ledního

hokeje?

No, byl to úspěch, ale měli jsme i hodně štěstí.

(smích) To sice ke sportu patří, ale slyším, že

nemáme dost dobrého dorostu. Tak uvidíme.

Z rozhovorů v Českém rozhlase s vámi

jsem vytušil, že vaší favoritkou je Jarmila

Kratochvílová… 

Možná jsem se někde o Jarmile Kratochvílové

zmínil, ale já obdivuji více sportovců: Emila

a Danu Zátopkovi, Věru Čáslavskou, Romana

Šebrleho, Jana Železného a další a další. 

Kdo vám v poslední době udělal nej vět -

ší radost?

Asi má vnoučata. Mám čtyři ve věku od jed-

noho roku do šestnácti. 
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Je nějaký objev, který osobně považu-

je te za typicky český? Objev, který vzbu -

dil nej větší obdiv nebo jehož dopad byl

nej dů le žitější pro další vývoj nějakého

oboru? 

Jsou to například měkké oční čočky 

právě Otty Wichterleho. Nedávno běžel 

v televizi pořad, kde diváci sami hlasovali

o nej vět ším vědeckém ryze českém obje -

vu. Vyhrály to zcela jasně krevní skupiny

Jana Janské ho.

Nedávno jste v Českém rozhlase na kon-

ci února kritizoval Radu pro výzkum a vý -

voj. Jak jsem pochopil, díky ní se výzkum

u nás mění ve složité přešlapování na

místě. Je to tak?

Skutečně je to tak. Tato Rada by neměla být

za stupitelským orgánem, ale měla by být

složena z výkvětu českých (a třeba i za hra -

ničních) věd  ců. Z lidí, kteří sami něčeho ve

vědě dosáhli, uspě li i v takzvaném řízení

vě dy, jsou morálně integrované osobnosti

a požívají důvěru odborné komunity. Ti by

měli garantovat, že veřejné pro středky jsou

správně přidělovány tak, aby stát podpo ro -

val kvalitní vědu a aby veřejné prostřed ky

netekly do těch vyhlášených černých děr.

Váží si vůbec Česká republika vědců?

Čas od času jsou publikovány žebříčky pres-

 tižních zaměstnání. Vědci jsou zpravidla na

předních místech. Společnost tedy vědce vní -

má pozitivně. Když ale přijde na peníze, tak

jsou vědci často první, kterým se ubere – a to

i přes časté deklarace politiků, jak chtějí vě du

podporovat.

Co chybí v tomto státě pro to, aby věda

měla zelenou a podílela se třeba na ús pěš-

 ném rozvoji některých oborů nebo při-

nes la podstatné výrobky na trh?

Jednak je to lepší práce vládní Rady pro vý -

zkum a vývoj – už by tam neměly být inova-

ce –, a po tom jsou to daleko větší investice

soukromých nebo i polostátních firem do

výzkumu. Vždyť je absurdní, že například

firma ČEZ, místo aby dávala do vědy peníze,

tak ještě žádá o podpo ru svého výzkumu z ve -

řejných prostředků!

Myslíte si, že čeští vědci mohou uspět

v za hraničí? Nebo spíše jsem měl otázku

položit takto: aby mohli čeští vědci pra-

covat, musí do zahraničí?

Co já vím, tak prakticky všichni čeští vědci,

kte ří emigrovali po roce 1968, byli v za hra ni čí

úspěš ní a velmi dobře se uplatnili. Ale dnes

už na štěs tí nikdo nemusí emigrovat, ale může

svobodně pracovat tam, kde najde pro sebe

nejlepší pří ležitost. A my musíme dobré

pří ležitosti, zej mé na pro mladé vědce, vy -

tvářet.

„Určitě bychom měli a mohli pro naše životní prostředí dělat víc.“

„Je zajímavé srovnat fandy 
hokeje a fotbalu.“

Profesor RNDr. Václav Pačes, DrSc., se narodil 2. 2. 1942 v Praze. Vystudoval biochemii
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V Ústavu molekulární genetiky Akademie
věd České republiky studuje strukturu genomů.
Jeho skupina patřila mezi první, které přečetly dědičnou informaci viru (1986). Objevil
enzym zapojený do katabolismu rostlinného hormonu cytokininu. Je spoluautorem prvního
českého syntetického genu. Publikoval více než 100 původních prací a podílel se na pěti
knihách. Je popularizátorem svého oboru v médiích. 
Během své odborné praxe působil Václav Pačes na Yaleově univerzitě, na univerzitách v Chi -
cagu, Seville a v Bristolu, pracoval i v Japonsku v Ústavu aplikované biochemie. Na Vysoké
škole chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) přednáší molekulární genetiku a genové
inženýrství.
V březnu 2005 zvolen předsedou Akademie věd České republiky. Předsedal vládní komisi
pro posouzení energetických potřeb ČR. V roce 2009 z postu předsedy Akademie věd České
republiky odešel. 

„Jsem přesvědčen, že civilizovaná společnost 
má mít kvalitní základní výzkum.“
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P
olypropylen se vyrábí v litví nov ském

závodě Unipetrolu RPA. Na konci vý -

rob ní linky samozřejmě nenaj de me

ani kelímek nebo nárazník, ale bez -

barvý granulát. Teprve ten se dále zpracová  vá.

Jak se polypropylen rodí
„Základní surovinou na výrobu polypropyle-

 nu je ropa,“ říká Jiří Ottis, šéf výroby poly -

propyle   nu Mosten, a dodává: „Proto se také

této bran ži ří ká petrochemie.“ Ze surové ropy

se v rafi ne rii vy rá bějí motorová paliva nebo

třeba as falty. Dalším produktem jsou su ro vi ny

pro tzv. kra kování – te pelný rozklad uhlo -

vo díků s dlouhým ře těz cem na uhlovodíky

s řetězcem krátkým.

Takto vzniká také plyn propylen, který se ve

zka palněné formě a pod vysokým tlakem

do dá vá jako vstupní surovina pro výrobu po ly-

 pro pylenu.

„Při vysokém tlaku a teplotě dochází pak k po -

 ly  merování monomeru na makromolekuly

po lypropylenu,“ seznamuje nás dále s ta jem-

stvím výroby Jiří Ottis. „Polymerací dvojné

vazby me zi uhlíky se pak propylen sestavuje

do dlouhých řetězců. Jejich délka a tím i ná -

sled ně vlastnos ti se – zjednodušeně řečeno 

– ovlivňují technolo gickými podmínkami

při výrobě,“ dodává. Jedním z hlavních za-

řízení provozu je vý rob ní linka firmy Farrel

s kapaci tou 30 tun granulá tu za hodinu.

V prvním kroku vzniká polypropylenový prá -

šek a v druhém se z něj za vysoké teploty 

a přidání stabilizátorů na granulační lince

Farrel vyrábějí granule. Výsledkem výroby

je bez  barvý granulát, který se ukládá do

pytlů nebo je z našeho podniku expedován

v cisternách k dalšímu zpracová  ní. 

Ekologie a trvalá udržitelnost
Polypropylen je látka, jejíž chemický vzorec

ob sahuje pouze vodík a uhlík v dlouhých ře těz-

cích. Lze jej bez problémů spálit – vý sledkem

ho ření je za dostatečného přístupu kyslíku pou ze

voda a CO2. Při nedostatku kyslíku pak vznikají

voda a saze, což je dále zpracovatelný čistý

uhlík. Žádné další chemické sloučeniny. To

je rozdíl oproti materiálům, které obsahují

na příklad chlor – jako je PVC. 

Polypropylen je stoprocentně recyklova tel -

ný a opět použitelný. Při recyklaci vstupuje

v pro   vozech zabývajících se jeho zpracová -

ním do výroby materiál už dříve obarvený.

Ale i ten lze dále ještě barevně doladit dle

potřeby. Z toho to základu může pak klidně

vzniknout napří klad polypropylenový ko be -

rec, který se po uží vá pro značení kabelů 

v zemi před jejich zasy pá ním zeminou.

Tento systém je totiž mnohem levněj   ší než

použití cihel. Polypropylenový ko  berec má

věčnou trvanlivost, zatímco pálená cihla se

za čas v zemi stejně rozpadne.

Dalším dob rým příkladem použití recyklova -

né ho poly propyle  nu jsou například tašky 

na střechy, plaňky do plotů, lavičky v parcích

a mnoho dalších uži teč ných výrobků. Poly -

propylen má díky svému složení i mož -

nostem použití obrovský význam pro

ochranu životního pro středí. V pro cesu

balení na hra zu je přírodní materiály, jako

třeba stále ještě hojně používaný papír

zís ká vaný ze dřeva.

Na míru
Materiál v Unipetrolu dokážou vyrobit zá kaz   -

ní kovi na míru. Jiné požadavky ale bude mít

vý robce a dodavatel masa na va ničky, na kte  ré

maso umisťuje, a jiné výrobce automobi lu,

který z polypropylenu vyrábí palubní desku.

Jiří Ottis k tomu říká: „V dneš ních autech je

asi dvacet až padesát kilogramů různých plas-

tů, ale každý se recykluje jinak. Snahou je

v bu doucnu unifikovat plasty a po uží vat jen

jeden druh, což usnadní recyklaci při ekolo-

gické likvidaci automobilu. Spoustu ji ných

draze vyráběných plastů lze na hradit právě

poly pro pylenem. Proto jeho podíl při výrobě

aut roste, najdeme ho už třeba i v se  dač kách.

Pokud se do něj přidá skleněné vlák no, vý raz-

ně se zvýší jeho tuhost a může být použit pro

výrobu ná raz níků. Prostě je co do využi tel-

 nosti nejlepším plastem na zeměkou  li.“ 

Pro auta i na kelímky
AUTOR: MILAN LOUCKÝ
FOTO: UNIPETROL RPA

Výrobna polypropylenu: Pohled z jihu na část 
výrobny polypropylenu Unipetrolu RPA.

Aplikační hala: V aplikační hale, kde se testují vzorky
jednotlivých typů polymerů, je nasáván polypropylenový
granulát do zásobníku stroje Lenzing, který vyrábí zku-
 šební fólii o maximální šíři 40 cm.

Polypropylen Mosten
Mosten je termoplastický materiál používaný pro výrobu vstřikovaných výrobků, jako
jsou například obaly potravin, skladovací boxy, kufry pro nářadí, kelímky, hmoždinky,
ale i hračky a technické díly pro automobilový průmysl. Používá se i v oblasti obalových
materiálů pro balení potravin, textilií a papírnického zboží. Ve formě vláken se používá
pro textilní pásky na tkané pytle, podkladoviny pro koberce, provazy a lana, ve formě
střiže a netkaných textilií pro výrobu plenek, hygienických potřeb, jednorázové oděvy, ve
stavebnictví i zemědělství. Ve formě desek se s ním setkáte ve svařovaných tancích, ná-
držích a bazénech. Jako fólie se používá pro termo forming potravinářských obalů. Šíře
jeho použití je nepřeberná.

Siemens při výrobě polypropylenu
Linka na výrobu polypropylenu Mosten v litvínovském závodě Unipetrol RPA je v provozu
již 35 let. V roce 2009 byl stávající řídicí systém Siemens Simatic S5 nahrazen systémem
Simatic S7-400 a pro vizualizaci byl zvolen SCADA systém WinCC V6. Ten obsahuje dvě
operátorská pracoviště se dvěma vizualizačními monitory na každém z nich. Z každého
monitoru je však možné řídit celý proces granulace polypropylenu. 

Polypropylen je základním stavebním kamenem mnoha odvětví.
Používá se pro výrobu plastů v automobilovém průmyslu, kde z něj
mohou být vyrobeny nárazníky, a stejně tak může nahradit textilie
používané na sedácích. V potravinářském průmyslu se používá k vý -
robě obalů, kelímků na jogurty nebo vaniček pro pokrmové tuky.
Spektrum jeho použití je velmi široké – a jeho výhodou je, že je
stoprocentně recyklovatelný.



spotřebovalo na jed noho pasažéra více než

40 kWh energie, což představuje denní spo-

třebu stovky klasických chladniček. To je

dobrý důvod k tomu, aby se provozovatelé

letišť zamysleli nad úspornými opatřeními.

Proto do budoucna získají výhodu ta letiště,

která využijí nejnovějších technologií v pro-

vozu, logistice a v bezpečnosti. Pro tato lidská

mraveniště je důležitá i návaznost procesů,

které do sebe musejí perfektně zapadat – od

přepravy zavazadel přes technická zaří ze ní

budov s klimatizacemi a osvětlením až po in-

 for mační systémy pro cestující; patří sem i na -

vá děcí systémy v parkovištích i systémy řízení

vlaků pro delší přestupové trasy a převoz ces-

 tujících mezi terminály.

Bezpečnost na každém kroku
Kontrola pasažérů a skenování zavazadel

mají stále prioritu. U pasažérů jde i o bez -

pečnou iden tifikaci, při níž se uplatňují

biometrické znaky, například otisk prstu.

Biometrie se dá využít u odbavení i při ná -

stupu do letadla. Služby iden tifikace pa sa -

žérů umožní leteckým společ nos tem mít

přehled o tom, kde se cestující právě na -

cházejí.

Výzvou pro každé letiště jsou ale velké udá-

losti – například Mistrovství světa ve fotbale

2010. Podobně jako v roce 2004 v Lisabonu

na evrop ském šampionátu, zvolili v Jižní Afri-

ce ekolo gickou a nízkonákladovou variantu:

dočasný terminál se vším potřebným: od od -

bavovacích pultů přes bezpečnostní systémy

pro cestující a zavazadla až ke kompletním

systémům pro jejich přepravu.

Účinné úsporné kroky
Společnost Siemens vypracovala studii pro

letiš tě v Denveru. Podle ní by se dala spo tře -

ba ve vytápění, chlazení, větrání, osvětlení

a v pře pravě zavazadel snížit až o 12 %. A to

je dost, když si představíme, že všechno, co

bylo jme nováno, se podílí čtyřmi pětinami

na celkové spotřebě letiště.

Jen inteligentní řízení ventilace terminálů

by ročně ušetřilo energii za 425 tisíc dolarů

– inves tiční náklady přitom jsou jen polovinou

uše tře né sumy. Stejně účinné by bylo použi tí

úsporných žárovek a svítidel LED, protože na

letišti se svítí osmnáct a více hodin denně.

Tím by spotřeba energie klesla o jedenáct

milionů kilowatthodin. Pro Denver ze studie

vyplynul také potenciál úspor půl milionu

dolarů energetických nákladů, pokud by se

pro přípravu teplé vody využívala biomasa.

Měřiče spotřeby na letišti umožní lep ší kon-

trolu spotřeby energie a zároveň uká žou

slabá místa. Ta je možné vybavit moderní

úspor nou technikou. Například společnost

Siemens pro tento účel nabízí programový

nástroj Green Building Monitor. 

Zelená letiště
A jak budou vypadat letiště v roce 2030?

Studie Siemensu nabízí pohled do budouc-

nosti. Díky nenápadným a spolehlivým bez-

pečnostním systémům se už nebudeme

mu set stavět do řady před okénky a kon-

trolními body. Letiště se stejně jako třeba

nádraží změní na nákupní centra a jejich

provoz bude stále více zaměřen na efektivi-

tu a komfort pro pasažéra. 

V
zdušné přístavy hledají cesty, jak

se přizpůsobit novým požadav kům

ces tu jících. Některé na to jdou změ-

 nou na obrovská nákupní centra.

Spo leč  nosti Fraport spravující mezinárodní

letiště ve Frankfurtu nad Mohanem plyne

60 procent příj mů z pronájmů prodejních

ploch, poplatků za parkování a z podílů na

obratu obchodů. Cílem je udržet cestují cí ho

na letišti co nej dé le, aby jeho pobyt vynesl

co nejvíc. Naproti tomu se letecké spo leč nos ti

snaží, aby se jejich stroje zdržely na zemi do -

 bu co nejkratší, protože za parkované le tadlo

nevydělává. Stojící letadla ovšem zase vydě-

lávají letištím. Před mětem tvrdé kon ku ren ce

mezi letišti ale není počet obchodů v ná kup-

 ních zónách ani rychlost obsloužení le tadel.

V hlavní roli dnes vystu pu je mini mální čas

na přestup a výše letištních po platků.

Zavazadlo pozná cestu
Minimální čas na přestup má jednu zá sad ní

pod mínku: spolehlivou a rychlou přepravu

zava za del. Ta je základem každého letiště 

– kromě rych  losti přestupu se tu totiž o slo vo

hlásí i bez  peč nost. Bez povšimnutí sa mo zřej -

mě není možné nechat ani spolehlivost, s ja-

kou se kufry a tašky do sta nou do správného

letadla. Každý ztracený kus totiž nejen roz -

ladí cestující, ale jeho ztráta stojí i mno ho

peněz. V ro ce 2008 se například ztratilo přes

25 milio nů kufrů, což představova lo další vy-

nucené ná klady ve výši zhruba dvou miliard

dolarů na víc.

Efektivně se s přepravou zavazadel vypořáda -

 lo jedno z největších letišť na světě v Pekingu.

Zaří zení prožilo svůj křest při olympij ských

hrách v roce 2008. Na 316 odbavovacích sta -

novišť na vazuje 68kilometrová síť, která je

třídí a pře pravuje. Transport kufru z jedno ho

letadla do druhého trvá maximálně 25 mi nut.

To je čas, který se blíží k rekordu „nejrych-

lejších“ letišť světa ve Vídni či v Soulu.

Energie pro letiště
Přepravní výkony letišť rostou. Pražská Ru zy -

ně loni odbavila 11,6 milionu cestujících. Do

deseti let, po rozšíření přistávacích drah, však

plá nu je odbavovat ročně 20 milionů lidí bě -

hem jedno ho roku. Ale letiště jsou ob rov ský -

mi žrouty energie. V roce 2007 se v prů měru

D O P R A V A
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AUTOR: MARKUS HONSIG A MILAN LOUCKÝ
FOTO: HITECH

Cesta k odletu
Cestě letadlem předchází náročná cesta
po zemi. Aby se cestující dostavili na odlet
včas, některá letiště modernizují doprav -
ní systémy. Na letišti Doha v Kataru se bu-
duje transportní systém bez řidiče Cable
Liner. Na nové Airport Rail Link v New
Delhi mohou pasažéři zaregistrovat svá
zavazadla při nastupování do vozů, které
je vezou k letadlu. Zavazadla pak odloží
do kontejnerů, které je automaticky do-
praví ke správnému letu.

Letecké společnosti a letiště si oddechly. Po propadu způso be ném
ekonomickou krizí zájem lidí o leteckou dopravu opět stoupá. Ně kte -
ré letecké společnosti však spokojeny nejsou, protože nárůst zisků
je mírný, pokud vůbec nějaký je; na prvním místě je stále bez peč -
nost a jí se podřizuje logicky vše, ceny energií jsou stále na houpačce
a k letecké dopravě se začínají stále naléhavěji vyjadřovat ekologové.
A jak se k tomu postaví letiště?

Letistě Stuttgart: Průběžné sledování hodnot podle aktuálních vzorků získaných z měřičů a čidel rozmístěných
na letišti spolu s přesným řízením zaručuje dosažení maximální energetické účinnosti.

Letiště Chicago: O dopravu cestujících se stará plně
automatizovaný dopravní systém.

Letiště v Denveru: Vysokou spotřebu energie je
možné výrazně snížit. Nejdůležitější je uhlídat chla-
zení, větrání, osvětlení a přepravu zavazadel.Přistání 

v budoucnosti



S
tejnou otázku si kladou předsta vi te-

lé měst, pokud uvažují o rekonstruk -

ci pouličního osvětlení. Inspiraci by

mohli nalézt ve starém centru ně -

meckého Řezna, jehož pouliční osvětlení

snižuje spotřebu elektřiny až o 80 procent

a má dvojnásobně delší životnost než kon-

venční lampy.

LED v Řezně
Teplé světlo LED diod v Řezně se stalo součás -

tí městských zdí, budov, zeleně, zdů raz ňu je

strukturu a vyzdvihuje objekty zvláštního

významu. Historické fasády vypadají v noci

stejně malebně jako přes den. Uličky jsou

mnohem jasnější, protože diody vytvářejí

dlouhé světelné kužely, přičemž některé

soustřeďují světlo směrem dolů. Na proti -

lehlé stěny domů dopadá jen asi 30 procent

elektřiny potřebné na osvětlení chodníků.

To je další důvod, proč lampy vyžadují pou ze

40 W ve srovnání s 90 W jejich předchůdců.

Řezno vyhrálo se svým světelným dio do vým

konceptem dokonce první cenu v německé

soutěži Energeticky efektivního osvětlení

měst. Získalo díky tomu zpět 60 procent

ná kladů, které vynaloží, pokud během příš -

tích dvou let vymění všech 250 svítidel v his-

 torickém centru za světla LED. V budoucnu

bude po nocích jemné diodové osvětlení to ho -

to města okouzlovat návštěvníky a obyvatele

– a přitom spotřebuje jen polovinu elektrické

energie oproti minulosti.

Pokusný projekt v Praze 5
Postupné vyřazování méně úsporných zdro jů

pouličního osvětlení do roku 2015, jak to po -

žaduje Evropská unie, se týká i Prahy. Na vý-

měnu čekají hlavně rozšířené rtuťové vý boj ky,

které dodají pouze 50 lumenů studeného bí -

lého světla na jeden watt (lm/W). Alternati vou

pro veřejné prostory je vysoce efektivní so dí -

ková výbojka s měrným výkonem 120 lm/W.

Jen pro srovnání: 100W žárovka má měrný

výkon 13,4 lm/W.

I u nás se ale experimentuje se světly po sta-

venými z LED diod. Jedno z prvních nasazení

v rámci pilotního projektu najdete od konce

minulého roku v Praze 5. Světlo je mnohem

lépe dávkováno na chodníky i ulice, takže

působí mnohem klidnějším dojmem než

třeba u sodíkových výbojek. Kromě Radlic ké

O S V Ě T L E N Í
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ulice svítí světla LED i v parku Portheimka,

kolem kostela svatého Václava, v ulicích Klic -

perově a Stroupežnického. Osvětlují i kyvadlo

na Letné. Projektů bude přibývat po celé

re publice.

„Technologie LED se už nyní podílí 15 pro-

centy na našem celkovém prodeji,“ říká ge -

ne rální ředitel společnosti Osram Martin

Goetzeler, a dodává: „V kombinaci s klasický mi

technologiemi umožňuje naše portfolio diod

dosáhnout až 60 procent úspory za energii

využitou k osvětlení. Tím zásadní měrou

přispíváme k ochraně životního prostředí.“

Bez světelného smogu
Mezi konvenčními metodami jsou momen-

tálně lídrem keramické halogenidové zdroje.

Silné paprsky bílého světla, které tyto lampy

vytvářejí, mají velmi dobrý index ba rev né ho

podání. Většinou se používají v místech, kte rá

vyžadují obrovské množství světla, třeba na

stadionech.

Dnešní LED diody již téměř dosáhly úrovně ke -

ramických kovových halogenidových zdro  jů.

S měrným výkonem 100 lm/W se pova žu jí za

světelné zdroje budoucnosti. S přesně ur  če ný -

mi úhly vyzařování lze jejich světlo smě  rovat

mnohem přesněji než u konvenčních lamp. To

vede k významně nižší spotřebě ener  gie a také

ke snížení světelných imisí. Světlo, které zá -

ři lo do oken nebo do nebe, je minulos tí. Malé

dio dy jsou ideálními partnery pro inte li gent -

ní regu laci. Pro městské samo správy mohou

být atrak tivní i díky své dlouhé životnosti.

Pro nový segment je potřeba také stále ví ce vý -

robních kapacit. Osram loni zahájil pro voz v no-

vé továrně v malajském Penangu. Díky tomu

se stal prvním výrobcem LED diod, který vyrábí

čipy jak v Evropě, tak v Asii. „Obliba diod LED,

která je zatím teprve na svém začátku, v nej -

bližších letech zcela jistě nesmírně rychle po-

roste. Proto se snažíme neustále investovat 

a rozšiřovat výrobní mož nosti i v tomto eko-

nomicky náročném obdo bí. Díky továrnám 

v Německu a v Malajsii máme ideální podmín-

ky k zajištění v poža dovaném množství i kva -

litě,“ říká Rüdiger Müller, ředitel společnosti

Osram Opto Semi conductors. 

Člověk vítězí nad tmou stále dokonalejšími prostředky. Během
několika tisíciletí jsme si vytvořili mnoho „umělých sluncí“, bez
nichž si už náš život neumíme představit. Posledními v dlouhé
řadě jsou LED diody. Optimálně osvětlené pěší zóny, chodníky,
silniční tahy, náměstí a parky vytvářejí příjemný kolorit večerních
měst. Je ale moderní pouliční osvět lení postavené na LED diodách
vhodné i do úzkých historických uliček? 

LED diody v Regensburgu: Bavorské město a firma
Osram patří nerozlučně k sobě. Před půldruhým rokem
zde otevřeli nejmodernější závod na světě na výrobu
LED diod a svítidla LED se starají o veřejné osvětlení
tohoto starobylého města. Most Steinerne Brucke osvět-
luje 21 900 diod. Ty letním nocím na Dunaji dávají
neopakovatelné kouzlo.

Teplé světlo: Historické centrum Regensburgu je na seznamu světového dědictví UNESCO. Světlo z LED diod
zdůrazňuje strukturu budov a historických objektů.

Květ kaly i tančící kobra
Pro svítidlo DL10 vyvinuté společností Site -
co je charakteristický jeho tvar při pomína-
 jící květ kaly (tak je vnímají spíše dámy)
– nebo hlavu kobry (tak je častěji hodnotí
pánové). Díky použité technologii využíva-
 jící LED diody, které mají malé rozměrové
požadavky, bylo možné navrhnout zcela
nový a neobvyklý tvar tělesa svítidla.
Netradičný vzhled byl dosažen i díky vysoce
kvalitním materiálům použitým při kon-
strukci svítidla. Těleso svítidla je z tlakově
litého hliníku v kovově šedé barvě Siteco
a je doplněno optickými prvky zčásti z čiré -
ho a zčásti z matovaného PMMA. Kónický
stožár v antikorozní úpravě a lakovaný
stejnou Siteco barvou tvoří se svítidlem
jeden harmonický celek.
Téměř stovka – 86 vysoce účinných LED
diod doplněných kvalitním optickým sys-
 témem splňuje požadavky pro osvětlování
komunikací podle ČSN EN 13 201. Teplota
chromatič nos ti světla je 4000 K, jedná se
tedy o příjemné bílé světlo vystupující ze
svítidla. Existuje ještě další varianta svíti del
DL10 umožňující nastavit libovolnou bar vu
v RGB systému a tím přizpůsobit osvět le ní
jeho okolí a nebo barevnými efekty do tvo-
řit náladu prostředí. Poprvé je to možné
použitím jediného svítidla. 
Na významných náměstích, ve společen-
ských centrech, na pěších zónách nebo na
komu nikacích... uplatnění svítidla DL10 je
velmi široké.
Šest světelných bodů s těmito svítidly je
nyní nainstalováno i v Praze na Smíchově
a je nyní na obyvatelích Prahy posoudit
jejich světelně technické kvality a design.

Když se noc 
probouzí

AUTOR: MILAN LOUCKÝ, ĽUBOMÍR STANCE
FOTO: SIEMENS
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Není tomu ještě ani dvacet let, co byla uvedena do provozu první větrná farma na světě umístěná
na volném moři, tzv. offshore. Stalo se to v roce 1991 a vzpomínané místo se nalézá u dánského
městečka Vindeby, v jehož názvu se symbolicky skrývá slovo „vítr“. Od té doby byla dokončena dlouhá
řada dalších úspěšných projektů a celý obor pokročil o velký kus dál. Proč jsou ale právě offshorové
stavby tak zajímavé? Nepochybně proto, že jsou dobrým řešením především pro země s vysokou
hustotou zalidnění, kde se obtížně hledají místa pro vnitrozemské větrné farmy. A navíc, vítr na moři
bývá silnější a spolehlivější.

Aby vítr 
z moře 
pracoval 
pro nás

AUTOR: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: MICHAL MOUČKA

Elektrárna: Technologie výroby vrtulových listů větrných elektráren, jakou jsme 
u firmy Siemens měli možnost vidět, je zcela unikátní a patentovaná. Zatímco ostatní
výrobci lepí listy ze dvou částí jako vánoční cukroví, zde se listy odlévají jako jeden
kus bez jakýchkoliv spojů. Tím se pochopitelně výrazně zvyšuje jejich kvalita a pře -
devším odolnost vůči nenadálým vlivům počasí, jakým je např. úder blesku. 

Příprava skelných vláken: Spotřeba skelných vláken je ve výrobním závodě v Aal-
borgu velká. Jsou základem sklolaminátu, ze kterého se vrtule vyrábějí. Na sklad při-
cházejí v rolích rozlišených podle délky vlákna.

Výrobní stanoviště: Celý výrobní proces je zorganizován do nejmenšího detailu, 
aby splňoval nejpřísnější kritéria z hlediska efektivity, bezpečnosti práce a ochrany
prostředí. Všechny pracovní prostředky jsou na příslušných stanovištích, pohyb
lidí po hale je minimální, veškerý odpad se pečlivě třídí a překvapivě není slyšet
téměř žádný hluk. 

N
ej významněj ším světo vým doda va te -

lem offshorových větr ných elektrá -

ren je v sou čas né době spo  leč nost

Sie  mens, která ve svém ma teř ském

závodě v dán   ském Aalbor gu vy  rá  bí největší

sé riově produ   ko  vané větr né turbí ny o vý ko nu

3,6 MW s ro to   ro  vý mi listy o dél ce až 58 metrů.

Aalborg je třetím největším měs tem v Dánsku

a vyniká svojí strategickou po lo hou v blízkosti

přístavu, který umož ňuje snad nou přepravu nad-

měrného nákladu, ja kým skoro šedesáti met ro -

vé rotorové listy be zesporu jsou. Pat řič  né roz -

měry musí mít i vý robní hala. Ta v Aal  bor gu

měří na délku celých 250 m. Jak se listy tur  bí  ny

vy rá bějí, jsme se zajeli podívat osobně. 



Plnění epoxidovou pryskyřicí: Jako alchymistická laboratoř vypadá aparatura, ve které se podle speciálního
(a pochopitelně tajného) receptu mísí v poměru 3:1 epoxidová pryskyřice s tvrdidly, jež jí dodají požadované
vlastnosti. Vyskládaná forma se plní epoxidem technologií vakuového vstřikování – to znamená, že uvnitř formy
je vytvořen podtlak, kterým je epoxidová směs nasávána. Jaké je aktuální množství epoxidu ve formě a kdy je
třeba vypnout přívod, obsluha pozná podle úrovně hladiny v referenčních nádobách umístěných podél formy.

Povrch: Sklolaminát, který vzniká z vrstev skelných
vláken impregnovaných vhodnou epoxidovou pryskyřicí,
tvrdne 6 až 10 hodin. Přitom se reagující hmota silně
zahřívá a sou časně se stává průhlednou. To usnadňuje
první krok kon tro ly kvality. Případné nerovnosti či trh-
linky jsou totiž vidi tel né pouhým okem. A pokud by
je kontrola přeci jen náhodou přehlédla, přístrojovému
skeneru už jistě neuniknou.

Jako letadlo: Listy otáčejí turbínou díky aerodynamic-
ké mu vztlaku, který je způsobován vanoucím větrem.
Princip je podobný jako u letadla. To se drží ve vzduchu
díky asymet rickému tvaru svých křídel – plocha horní
strany křídel je větší než spodní, proto zde vzduch proudí
rychleji, vzniká podtlak a letadlo stoupá. Listy turbíny
také mají jiný tvar přední a zadní strany, vzniklý
vztlak zde vrtulí otáčí dopředu.
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Sesazování základů listu: Jedinými komponentami, kte ré se v Aalborgu nevyrábějí, ale jsou dodávány na zakáz ku,
jsou spodní segmenty listů. Z nich se sesazuje prstencová základna, kterou vrtule dosedá na rotor.

Uchycení na rotor: Prstenec základového segmentu
je tvořen neuvěřitelnými 120 vrstvami sklolaminátu.
Aby se vrtule správně otáčela, musí být uchycena na
rotor pod vhodným úhlem. Spodní prstenec se proto
před montáží odřezává na úhel 2°.

Forma: Nejen vrtulové listy udivují svojí délkou. I před
samotnou formou se člověk cítí jako mravenec u paty
slona. Celé toto monstrum je k hlavě rotoru připevněno
množstvím velkých a pevných šroubů. 

Vrtule na autě: Hotové vrtulové listy jsou odváženy na obrovských tahačích přímo na místa instalací, kde se
nakonec celá větrná elektrárna poskládá dohromady a uvede do provozu. Před řidičským uměním zdejších 
šoférů nezbývá než smeknout.

Instalace: A takto vypadá nainstalovaná turbína na
elek trárně. Vítr z moře už nikoho neobtěžuje. Naopak.
Pracuje teď totiž pro nás.

Pevné jádro: Balza je materiál nejen pro modeláře. Jako obrovské puzzle vypadá obkládání listu tímto lehkým dřevem
nařezaným na drobné segmenty, aby se dal správně vytvarovat. Vytvoří pevné jádro – kostru rotorové vrtule.

Balení do fólií: Zásadním krokem ve výrobě listu je
balení kostry do skelných vláken. Spodní i horní část
vrtule je vy tvářena stejně: balza je obložena patnácti
vrstvami, které se pokládají v různých směrech, aby se
zvýšila pevnost. Poté bude celá forma vyplněna epoxi-
dovou pryskyřicí, která se do skelných vláken absorbu je,
a tím vznikne požadovaný kvalitní sklolaminát. 

Detail fólií: Skelná vlákna jsou vysoce pevná v tahu,
ale velmi křehká v ohybu. Základem úspěchu je tedy
dokonalé vyrovnání fólií na balzovém základu.

Drát proti bleskům: Největším nepřítelem větrných elek-
tráren na moři jsou bouřky. Každý vrtulový list má proto
v sobě zapuštěný měděný drát opatřený speciálním po-
 vlakem, který bude sloužit jako hromosvod. Při výrobě
se ukládá do drážky z balzového dřeva.

Lopatka: Největším modelem vrtulového listu, který se v Aalborgu vyrábí, je 58 metrů dlouhý obr vážící 12 tun.
Při svých úctyhodných rozměrech však není v žádném případě neohrabaný. Při plném provozu dosahuje při
15 otáčkách za minutu obvodové rychlosti 270 km/h. Při pohledu na něj se až tají dech. Lze jen těžko uvěřit,
že zde dokážou vyrobit až 50 kusů týdně.



la se rovým paprskem u řady typů bez problé-

 mů i na vzdálenost 600 metrů. Přitom se dá

běžně koupit. Zevšednělo. Konec konců jako

laser sám. 

Třeba takový Blu-ray. Ten po poh nal vývoj

optic kých disků, žene vpřed fil mový prů mysl,

ale mnozí netuší, na jakém principu Blu-ray

pře hrávače pracují. Proč také? 

Ve známé české komedii Adéla ještě neve če -

ře la sloužil laser jako zbraň. V této filmové

parodii vystupuje též Nick Carter (fiktivní ge-

niální ame rický detektiv, hrdina více než tisíce

příběhů, vycházejících od konce 19. do po -

loviny 20. sto letí v USA), kterého ztvárnil

dnes již zesnulý slovenský divadelní a filmo-

vý herec Michal Do čo lomanský. Pamětníci

filmu si jistě vzpomenou na památnou scé nu,

v níž Carter komisaři Led vi novi předvádí

„solární ručnici“ jako „dar přítele Lasera“.

A laser je skutečně dar, který lidstvu ote ví rá

nové dveře do budoucna. 

Nakročeno k objevu 
Skoro všichni, kteří vyrůstali na verneov kách

a jiných knižních pohledech do světů zítřka,

hltali románový sci-fi příběh Alexeje Tolstého

Paprsky smrti inženýra Garina, který po prvé

vyšel v polovině 20. let.

Hlavním hrdinou je v něm zvrácený ge ni ál -

ní vynálezce inženýr Garin, který zosnuje

plán, jak s pomocí svého vynálezu, hyper-

boloidu, ovládnout svět. Gari nův hyperbo -

loid zhruba řečeno funguje jako laserový

paprsek obrovské ničivé síly, s nímž lze

třeba vymazat z mořské hladiny válečnou

flotilu, ale i pronik nout do zemského nitra

a těžit z něj zlato v pod statě podobně jako

ropu.

Tolstoj zde už ve dvacátých letech minulého

sto letí laser (či něco na způsob jeho princi pu)

ne uvěřitelně přesně popisuje. Ale jeho sku-

tečný zrod lze datovat až do mnohem poz děj -

ší doby. I když nepřišel na svět zčistajasna

pouhým „lusknutím prsty“.

Jeho důležitým 
předvojem byl radiolokátor
Ten se za druhé světové války na obou stra -

nách fronty používal zejména ke zjišťování

polohy nepřátelských letadel a lodí. Ve vy sí -

la či radaru (anglický akronym pro Radio

Detecting And Ran ging) jsou vytvářeny vy -

so kofrekvenční elektro magnetické impulzy

velmi malé vlnové délky (mikrovlny), které

se následně odrážejí od sle dovaného ob-

jek  tu. Po pětačtyřicátém roce vývoj v tomto

smě ru nadále pokračoval a měl zlepšit

parametry mikrovlnných vysílačů a přijí-

mačů. 

Fyzikové se tehdy vrátili k Einsteinově myš-

 len  ce o stimulované emisi záření. Ten roku

1917 předpověděl, že kromě absorpce a spon-

 tánní emise existuje ještě emise stimulova ná.

V roce 1954 pak vznikly v moskevském Fy -

zikálním ústa vu akademie věd SSSR (Nikolaj

Basov a Ale xander Prochorov) a prakticky

současně na Ko lumbijské univerzitě v New

Yorku (Charles Tow nes) první kvantové ge ne -

rátory mikro vln ného záření. Tyto přístroje

dostaly jméno maser, odvozené z po čá teč ních

písmen názvu Micro wave Amplification by

Stimulated Emission of Radiation (neboli

zesilovač mikrovln pomocí stimu lo vané emise

záření) a všichni tři vědci za něj v roce 1964

obdrželi Nobelovu cenu za fyziku. 

Základem maseru byla komůrka se čpav ko -

vou náplní, která byla vložená do silného

elektric kého pole. Od něj byl už jen krůček

k principiálně po dob nému přístroji, který

by dokázal namísto mikro vln zesilovat optické

záření.

D
nes, v den jeho padesátých na ro ze -

nin, si spíše klademe jinou otázku.

K čemu dalšímu to bude dobré?

Mož ná, že ještě vůbec netušíme,

jakým směrem se tento letos půl století starý

vynález vydá ve světě zítřka. 

Dar od přítele Lasera
Současné možnosti laseru i jeho další per-

spektivy jsou stále v nedohlednu. Kapesní

laserové ukazovátko, které se už stalo neod-

 myslitelnou součástí audiovizuálních pre -

zentací, dosáhne svým červeným či zele ným
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Obdobně, nebo dokonce stejně jako třeba při letu prvních družic
na oběžné dráze kolem Země se mnozí lidé, znalí i neznalí, tehdy
ptali: A k čemu nám to vlastně všechno bude dobré?

Paprsky 
bez hranic

AUTOR: MILAN BAUMAN
FOTO: ARCHIV AUTORA

Laboratoře: Snímky z laboratoří, v nichž se zdokonalují laserové systémy, mnohdy připomínají 
pohledy do sci-fi světů. Jedná se však o realitu.

V Ý R O Č Í



Agentury pro protiraketovou obranu se jed ná

o první úspěšný test této futuristické techno-

logie. La serová technologie, která se ve vojen-

 ské oblasti zkouší i pro další využití, prý

poskytne mož nost zlikvidovat několik cílů

rychlostí světla ze vzdálenosti stovek kilo-

metrů. 

První laserová zbraň spatřila světlo světa v ro -

ce 1968, kdy firma AVCO Everett postavila

plynový laser na bázi CO2 s výkonem několika

stovek kilowattů. Podle neoficiálních zpráv

byl tento laser schopen již tehdy zničit le -

toun.

Zapálí obří lasery fúzi?
Plnohodnotné přístroje, které by dokázaly

roz běhnout termojadernou fúzi, k jaké do -

chází ve Slunci a ve hvězdách, sice stále ještě

k dispo zi ci nejsou, ale je zřejmé, že to je sku-

tečně pouze a jenom otázkou času. Zatím se

daří vytvářet krátké a do malého prostoru

koncentrované laserové pulzy, které trvají

několik miliardtin sekundy. Pokud bude tento

laserový náraz do statečně silný, mělo by již

dojít ke sloučení jader vodíku a uvolnění ob -

rovské energie. Bude to tedy nejspíš právě

tento unikátní vynález, který se zaslouží o no -

vou energetickou perspektivu lidstva.

Projekt ELI
Extreme Light Infrastructure (ELI) je projekt

víceúčelového laseru o výkonu zhruba sto krát

větším, než je výkon největších současných

laserů. Tento obří laser bude jádrem apli -

kač   ní ho centra pro vývoj nových materiálů,

had ronové terapie, kompaktních ul trainten-

zivních zdrojů záření a částic a pro základní

výzkum v kvantové a relativistické fyzice.

Na projektu spo lu pra cu je 13 evropských

zemí včetně České republiky. Očekává se,

že přine se nové poznatky.

„Šance na umístění víceúčelového obřího

la se ru ELI v České republice rostou,“ řekl

to vedou cí oddělení rentgenových laserů

Fyzikálního ústavu Akademie věd Bedřich

Rus, který je po važován za českého du chov -

ního otce projektu. Pokud se tento projekt

opravdu uskuteční, půjde o nej větší laser

na světě.

A dál?
Pokud se zamyslíme nad možnostmi laseru,

napadá nás v tento okamžik určitě často dis -

ku tovaná otázka – přenos energie na dálku.

Ostat ně toto téma jsme probírali v jednom

z předcho zích čísle Visions, kdy jsme uva žo-

 vali nad možností nechat vyrábět elektric kou

energii v Africe a tře ba pomocí laserových pa-

 prsků tuto transpor to vat do Evropy. Stejně

tak se uvažuje o přesunu ener gie směrem ke

kosmickým stanicím. Těch nápadů je spousta. 

V tento okamžik však zbývá jen pokrčit rame -

ny, neboť některé objevy se opravdu těžko

předvídají. Ale zcela určitě nejsme zdaleka

ještě na konci jeho dalších, možná i pře vrat-

 ných možností. 
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Více hráčů ve hře
Townes, jenž byl tedy jedním z vynálezců

ma se ru, a jeho švagr Arthur Schawlow si

22. března 1960 nechali princip kvanto vé -

ho zesilovače optického záření patentovat.

Originalita této myšlenky však byla záhy

zpochybněna jejich krajanem Gordonem

Gouldem. Tento mladý americký vědec

tvrdil, že na princip zesilování světla přišel

dřív a jako důkaz předložil notářsky

ověřený zápisník, do něhož si v roce 1957

své myšlenky zaznamenal. 

Tak či onak, dnes Gordonu Gouldovi bývá

při čítáno autorství samotného pojmu laser.

Ten vznikl z počátečních písmen výrazu Light

Amp lification by Stimulated Emission of Ra-

 diation, tedy zesilování světla pomocí stimu -

lované emi se záření.

Zatímco uchazečů o titul duchovního otce

la se ru je několik, o osobě, která teorii uvedla

do praxe, nejsou pochybnosti. První funkční

prototyp laseru (s červenými paprsky la se ro -

vého světla) postavil a předvedl 16. května

1960 fyzik Theo dore Maiman z Hughesových

výzkumných la boratoří v kalifornském Mali -

bu. Jako aktivní prostředí byl vybrán krystal

syntetického ru bí nu. Buzení atomů na vyšší

energetickou hladinu se provádělo krátkými

světelnými záblesky vý bojky. K zesílení svět -

la stimulovanou emisí do cházelo mezi dvěma

rovnoběžnými zrcadly.

Ačkoliv Maimanův aparát dokázal vytvářet

la se rový paprsek jen v podobě krátkých pulzů

(nebyl schopný fungovat nepřetržitě) a z dneš-

ního pohledu působil primitivním doj mem,

od star toval éru kvantové optiky. Krátce po

prvním rubínovém laseru začaly vznikat

další a další typy. Lišily se nejen aktivním

prostředím, ale i způsobem buzení, vý ko nem

a dalšími vlastnostmi a parametry. Velkým

krokem vpřed byl zejména vynález polo vodi -

čového laseru v roce 1962 na bázi laserové

diody, který výrazně zmen šil zdroje paprsků. 

Od té doby je laser zkoumán a vyráběn v mno-

ha variantách a různých technologiích, je-

jichž vý čet by nebral konce. Prakticky lze

říci, že se s ním dnes setkáváme téměř na

každém kroku.

Hovoří k vám hologram
Lasery, které způsobily absolutní převrat 

v mno  ha oborech, vytvářejí zcela zvláštní

druh světla, jež se v přírodě nikde nevysky-

tuje. Je jednoba  revné (monochromatické) 

a má podobu úzkého směrového paprsku.

Na tomto prin cipu se ve výzkumných pra-

covištích při pravuje i zítřek tohoto vy ná le zu.

Těžko před ví dat, jaký bude, ale s některými

vizemi nás už nyní seznamují především

autoři scien ce fiction.

Například v populárním televizním sci-fi

seriá lu Hvězdná brána laser vystupuje mi mo

jiné (na příklad vedle zbraňových systémů)

v podobě asgardského hologramu. Tato zo-

brazovací ko munikační technologie vysoce

vyspělé mimo zemské rasy Asgardů vytváří

holografický obraz, který lze vygenerovat

kdekoliv, bez jakéhokoliv projektoru. 

Obdobné velmi reálné holografické zobrazo-

va cí technologie nalezneme v bezpočtu dal -

ších fil mů, mimo jiné ve Hvězdných válkách,

Star Tre ku a dalších. Panuje všeobecně roz -

ší řený ná zor, že je to reálná představa budou-

 cí ho vývoje.

Laserové zbraně budoucnosti
Kupodivu i v tomto případě se zdaleka ne-

jedná o fikci. Dokonce můžeme říci, že jde

už o žha vou současnost. Například v únoru

letošního roku proběhla tiskem informace,

že Spojené státy úspěšně otestovaly vysoce

výkonný letadlový laser, kterému se poda ři lo

sestřelit balistickou raketu. Podle americké

Síla laseru: Hyberboloid z románu Alexeje Tolstého Paprsky smrti inženýra Garina měl mimořádný výkon 
a na svou dobu neuvěřitelné vlastnosti. Co by asi řekli tehdejší čtenáři této knihy současným možnostem 
laserových zbraní...

Vývoj: Kam vlastně dnes další vývoj laserů směřuje?
Jaká bude jeho další budoucnost? Napomůže i k dlou ho
očekávanému a převratnému bezdrátovému přenosu
elektrické energie?

3D: Další vývoj současných 3D televizorů bude zřejmě
smě řovat ke sledování televizních programů bez použití
speciál ních polarizačních brýlí. A další fází bude prosto-
 rové holo grafické zobrazování na bázi laserové projekce.

Umělé slunce: Až se v tokamacích podaří na delší
dobu zažehnout umělé slunce, nastane převatná
éra lidstva. Otázkou je, kdy tomu tak skutečně
bude.

Holografie: Hologram z kultovního sci-fi filmového seriálu Hvězdné války. Zde má schopnost přenášet 
v prostoru informace a promlouvat k příjemcům sdělení.



P
řes tři sta klinických snímků ze třiceti

zemí světa hodnotila mezinárodní

porota soutěže International CT

Image Contest, a to v  celkem šesti

kategoriích: srdce, cévy, hrudník, dutina

břišní, pánev a neuro. Nakonec vybrala za

každou z nich jednoho vítěze. Soutěže se

mohl zúčastnit každý lékař, který pořídil

snímek na některém z rodiny přístrojů CT

Somatom Definition. Dalšími hodnoticími

kritérii potom byly co nejnižší dávka ozá ře ní

a samozřejmě také vysoká kvalita snímku.

Závěrečný verdikt poroty byl velmi optimi-

stický: „Snímky vítězů jsou vynikající a do -

kazují, že velmi vysokých diagnostických

hodnot může být dosaženo s extrémně níz kou

dávkou radiace. Jsou viditelné dokonce i velmi

jemné detaily, které výrazně zpřesňují di-

ag nózu.“ Vítězné obrázky, pocházející 

z Belgie, Číny, Japonska, Kanady, Portugal-

ska a Švédska, byly vystaveny na Evrop-

ském radiologickém kongresu, který se

uskutečnil v březnu ve Vídni. O všech

přihlášených snímcích mohli diskutovat

také uživatelé komunitní sítě Facebook,

kteří navíc měli možnost hlasovat pro své

favority. 

Yuko Utanohara, MD, spoluautor: Nobuo Iguchi,
MD, PhD, Kenji Horie, Tatsunori Niwa Saka kibara
Heart Institute, Japonsko: 68letá žena s diagnó zou
střední atero sklerózy. Vynikající snímky s nízkou dávkou
0,97 mSv.

Prof. Dan Han, MD, Kunming, lékařská univerzita,
Čína: CT rozšíření hlavy a krku, slinivky břišní a lisování
portální žíly. Ke vzniku snímku stačila dávka pouze
6,34 mSv.

9Robert McGregor, MD, Boundary Trails Health Centre,
Kanada: CT angiografie (CTA) a CT omezeného průtoku
krve u 55leté ženy. Snímek byl pořízen s velmi nízkou
dávkou 7,55 mSv.

Gregory Nicaise, MD, spoluautor Philippe Everarts, MD, Centre Hospitalier
de Jolimont, Belgie: Sní mek aorty, vlevo bronchiální stenózy, atelektázy a plic.
Dávka 0,25 mSv.

Petter Quick, CMIV Linköping University, Švédsko: 47letá žena s blíže nespecifikovanými
bolestmi na hrudi. CT bylo provedeno k vyloučení onemocnění koronárních tepen, plicní
embolie, stejně jako plicního nádoru. CT skutečně neprokázalo žádné patologické změny.
Snímek byl pořízen s dávkou jen 0,82 mSv.
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Každý pohled do lidského nitra něco stojí – a když se tak děje s pomocí rentgenových paprsků,
není tomu jinak. I proto Siemens na poli medicínské techniky vyvíjí přístroje, jež dokážou se stále
menší dávkou záření vytvořit prvotřídní obrázek, který lékařům napoví, jak vést následnou léčbu
nebo operaci. Jako důkaz kvality současných přístrojů CT firma podpořila soutěž o nejlepší snímek
získaný s co nejmenší dávkou.

Nejvyšší kvalita
při nejnižší dávce AUTOR: MILAN LOUCKÝ

FOTO: SIEMENS

João Carlos Costa, MD, Diagnóstico por Imagem,
LDA, Portugalsko: I za použití extrémně malého
množství kontrastní látky intravenózně (35 ml) vy nik ne
perfektní obraz tepen – bylo toho dosaženo s velmi
nízkou dávkou 1,12 mSv.



Maschen z leteckého pohledu
Kolejiště obousměrného ranžíru se v les na té

rovi ně roztahuje do šířky 120 kolejí. Srdcem

jsou dva plně automatizované svážné pa hrb-

ky, moz kem řídicí centrála a čtveřice několi -

kapatrových stavědel. Společně využívají

řídicí sys tém vlako tvorby vyvinutý společností

Siemens. Ve směru jih-sever se směrovací

kolejiště roz větvuje do 64 kolejí, ve směru

sever-jih do 48 ko lejí, na kte rých se sesta vu-

jí vlaky z vozů sjíždě jících z auto matizova ných

svážných pa hrbků. Oba směry jsou pak pro-

pojovány mani pulačními kolejemi, kam zajíž-

dějí elektrické lokomotivy po odpojení od

přijatých vlaků, aby po kratší přestávce moh -

ly pokračovat v jízdě s nově sestavenými

vlaky. 

Inteligentní „sjezdovka“
Po odpojení a odstavení lokomotivy, která

při vezla vlak k rozřazení, rozpojí personál

soupravu na vozy se stejnou cílovou stanicí

a přenosný mi radioterminály to ohlásí počí ta -

či operátora. Operátor převezme dálkové ří ze -

ní postrkové dieselhydraulické lokomotivy,

která začne vlak vytlačovat na 300 m dlouhý

a 5,4 m vysoký svážný pahrbek. Podle aktuál-

 ního obsazení směrových kolejí, podle hmot-

nosti vozů a od věsů, dokonce s při hléd nu tím

ke směru a síle větru mu mezitím počíta čo vý

systém vypočítal optimální postrkovou rych -

lost pro okamžik, kdy vozy nebo odvěsy do -

sáhnou vrcholu a začnou sjíždět ke smě ro vým

kolejím. Zrychlení vozů sleduje radar a ko le-

jové brzdy přitisk nu tím čelistí na nákolky

podvozků je zpomalují tak, aby rychlost ná -

razu na poslední vůz sesta vovaného vlaku

nepřekročila 4,5 km/h. Cestu nastavují vý hyb -

ky, které se musejí stihnout přehodit v mo-

mentech, kdy přes ně nic ne pře jíždí! To vše

sleduje operátor, který zasáhne v případě chy-

by. Při ní by vozy vykolejily a vý hybku i ko le-

jiště by těžce poškodily. Pohyb i po  zici vozů

signalizují na kolejovém plánu na dru hém

monitoru světelné body a linky, po dobně jako

letečtí dispečeři sledují pozici a drá hu při stá-

vajících letounů. Občas některý z vozů pře-

brzděním nebo nečekaným zvýšením od poru

ložisek na směrové koleji „zamrzne“. Dříve

to musila napravit postrková lokomoti va, dnes

operátor jednoduše tlačítkem uvede v po  hyb

dálkově řízený lanem mezi kolejemi tažený

postrkový vozík, který zamrzlý vagon natla čí

na poslední vagon tak, aby se dal bezpečně

připojit. 

Přestavba za plného provozu
Po dvaatřicetiletém provozu bylo nutné

při  způ sobit směrovací kolejiště požadav -

kům zesí le né ho provozu v důsledku růstu

pře pra vy zboží z Hamburku i Brém. O vý -

měnu se také přihlá silo trolejové vedení,

obnovu po třebovaly i již značně opo tře be -

né posunovací lokomotivy, vý hybky a brz -

dy. Také výkonnost svážných pa hrb ků se

musela navýšit a bylo třeba moder ni zo vat

řídicí systém. Celé ob rov ské nádraží v noci

osvětlí energeticky úspor  nější velkoplošné

zdroje z LED diod. Od  vážnost projektu spo -

čívá v tom, že pro voz uzlu během čtyř let

trvající rekonstruk ce nelze ani na okamžik

zastavit. 
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V
íce než sto padesát let musely ná -

klad ní vlaky dávat na všech že lez-

nicích přednost rychlíkům a osobní

dopra vě. Pomalu se šinoucí náklad -

ní vlaky propadly v konkurenci mnohem

pruž nější, i když dražší a neekologické ka -

mio nové pře pra vě. Ze společných tratí

stár  nou cích železnic se nejprve odtrhly 

vy  so  korychlostní vlaky, které konkurují

letecké i automobilové dopravě. Po dobným

nápadem se inspirovala Evropská unie a plá -

nuje vybudovat vyhrazené tratě jen pro rych-

lou nákladní dopravu (zaručených 120 km/h).

„Rychlé koleje“ mají propojit hlavní evrop-

ské přístavy a průmyslová centra. Jednou ze

čtyř hlavních křižovatek budoucí sítě je i Ma s -

chen, v kterém se už třicet let sesta vují uce-

 le né nákladní vlaky. Už nejde o tra dič ní

se řazovací nádraží a „ranžíry“, kde se z vla-

ků jednotlivé vagony rozpojují a přetahují

lokomotivami do nových souprav, to vše za

doprovodu chao tic kého mávání praporky 

a pís kání posunovačů. Nádraží Maschen je

totiž vybaveno auto matizovanými sváž ný mi

pa hr b ky. Denně roz třídí až 5 000 vozů a se sta -

vuje z nich okolo 120 vlaků směřujících do

Ham burku nebo do Skandinávie a až 150

vla ků přeplněných kontejnery z obřích lodí

s ná kladem z daleké Asie. 

Čísla
Téměř 700 m široké kolejiště, v noci osvět lené 2 700 sodíkovými zdroji, se rozvětvuje
na odstavné koleje pro poškozené vozy, na kolejiště pro posunovací lokomotivy a ko leje
k po mocným provozům. Napočítali bychom tu 825 převážně dálkově řízených vý hybek,
688 svě telných návěstidel, 140 kolejových brzd a 25 posunovacích lokomotiv. Půltisícovka
za městnanců v trojsměnném provozu denně „zpracuje“ až 5 000 va gonů. Od roku 1977,
kdy byl Maschen uveden do provozu, tu dodneška roztřídili a sestavili téměř 1,5 milionu
vlaků s přibliž ně 50 miliony vagonů! To jsou čísla do slo va ohromující.

Víte, kolik kolejí má největší nádraží v Evropě? Je jich 120 a našli
bychom je v Maschenu nedaleko Hamburku. Zde se na ploše
rovnající se těžko představitelným čtyřem stům fotbalových hřišť
rozkládá největší seřazovací nádraží, které slouží pro nákladní
dopravu. Kdybychom položili všechny zdejší koleje do jedné řady,
vedly by až do tři sta kilometrů vzdáleného Berlína.

Kolejový zázrak 
v Maschenu AUTOR: JAN TŮMA

FOTO: ARCHIV AUTORA, SIEMENS

Změť kolejí: Směrovací kolejiště jih-sever se rozvětvuje do 64 směrových kolejí

Postrk rozpojených vlaků na svážný pahrbek: O něj
se starají dieselhydraulické lokomotivy M&K s výkonem
850 kW.

Elektrické tahače: Šestinápravové DB 155 patří k základním typům dálkové flotily lokomotiv firmy Railion, patřící
Deutsche Bahn. Celkovým počtem tří tisíců lokomotiv je největším železničním nákladním dopravcem Evropy.



za vteřinu. „Každé soustrojí má výkon 312 MW

v čerpad lovém re žimu a 325 MW v režimu

turbí no vém,“ pozna menává Zdeněk Satur ka.

„Celý objem do horní nádrže načerpá me za

sedm hodin. Pak je elek trárna při pravena šest

ho din dodávat do sítě plný výkon. Hla di na

ve spodní nádrži při tomto cyklu pokles ne

a opět vystou pá o dvaadvacet metrů.“

Ke každému soustrojí vede od horní nádrže

jeden a půl kilometru dlouhý přivaděč. Oce-

 lo vá tlaková potrubí o průměru 3,6 metru

jsou po celé délce zabetonována v podzemních

tunelech. Pod spi rálami turbín jsou osa ze na

kulovými uzávěry schopnými odolat tlaku

šesti set metrů vodní ho sloupce. Prosákne

jimi přitom jen necelý litr vody za vteřinu.

Od turbín pak pokračují dva čtyři sta metrů

dlouhé odpadní tunely o světlosti 5,2 metru

do dolní nádrže.

Většina elektrotechnického zařízení je umís-

 tě na v komoře transformátorů. Ta byla vybu-

do vá na jako 117 metrů dlouhý podzemní

tubus členěný na pět podlaží. Instalovány

jsou tu čtyři transformátory, akumuláto rov na,

kompresorovna i strojovna vzduchotechni ky.

Se světem elektrárnu spojuje 290 metrů dlou-

hý tunel, sloužící jako přístupová cesta,

pří vod vzduchu i kolektor pro potrubní 

a ka belová vedení.

Sluha dvou pánů
Na povrchu jsou umístěny budovy s infor-

mač  ním centrem, velínem, kancelářemi 

a jí delnou. „Provoz elektrárny je plně auto -

 matizován. Trva lá obsluha vykonává na

Dlouhých Stráních jen pochůzku a dohled

a slouží jako záloha pro případ výpadku

dálkového ovládání,“ uvádí další zajíma vost

Zdeněk Saturka.

Elektrárna v poslední době najíždí do čer-

pa dlo vého i turbínového režimu několikrát

denně. Pracovní rytmus je méně vypočita tel-

ný, než bý val před lety. Důvodem jsou mimo

jiné změny v portfoliu energetických zdro jů

v Evropě. „Vlivem nástupu větrných a slu neč -

ných elektráren se výrazně zvýšila nestabi -

li ta nabídkové strany. V reakci na změny

počasí může během dne vzniknout třeba 

i přebytek dvou nebo tří set megawattů. 

Do čerpad lo vého režimu, který probíhal

převážně v noci, tak častěji přecházíme 

i v průběhu dne,“ uzavírá Zdeněk Saturka.

Důležitost elektrárny se projevila i při její

re konstrukci v roce 2006, kdy byl měněn

řídicí systém a výměnou a úpravami prošly

rozva dě če a jejich ovládací obvody, čidla 

a snímače. Na zajímavou zakázku vzpomíná

Ing. Roman Vlach ze společnosti Siemens

Engineering, která se na rekonstrukci po dí-

lela. „ČEZ trval na tom, aby po celou dobu

prací bylo alespoň jedno soustrojí při pra ve -

né plnit svou regulační funkci. Na přechod-

nou dobu tak bylo nutné zkombinovat dva

různé řídicí systémy a vypořádat se s tím,

že některé části systému byly pod proudem.

Zajistit jsme přitom museli bezpečnost tech-

 niků provádějících montáž i bez peč nost 

a funkčnost samotného zařízení.“ 

Z
atímco co spotřeba elektřiny se 

v prů běhu dne dyna mic ky mě ní,

uvedení uhelné nebo jader né elek-

trár ny do provozu trvá desítky

hodin a je jich odstavování je ne eko  nomic ké.

Tyto elektrár ny proto kryjí základ ní část

spo tře by a v době špiček nastupují flexi bilněj-

ší zdroje. „V na šich podmínkách se jed ná

především o vod ní elek trárny,“ říká Ing. Zde-

něk Saturka, ředitel or ganizační jednot ky

Vodní elektrárny ve sku  pině ČEZ. „Převážná

část výkonu vltav ské kas kády slouží pro krytí

spotřeby během špi ček. Lipno, Orlík i Slapy

jsou typické špič ko vé elek trárny. Do sítě

do kážeme dodat jejich maxi  mál ní výkon 

z úpl  ného klidu během dvou a půl minuty

a bez  problémové je i jejich od sta vení.“

Ještě zajímavější alternativu nabízejí elek-

trár ny přečerpávací, které dokážou pře mě -

ňovat nadbytečnou energii v soustavě na

ener gii špič ko vou. Zjednodušeně řečeno, 

v době přebytku energie čerpají vodu z dol  ní

nádrže do horní, aby v případě potřeby moh  ly

rychle přejít do turbínového režimu a začít

vyrábět elektrický proud.

Unikátní dílo
Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně je

unikátním dílem, které už od dob své ho vzni -

ku přitahuje zájem odborníků i ve řej nosti.

Stavba se započala v roce 1978, pro táhla se na

osmnáct let a provázely ji protesty od půrců.

Trnem v oku jim bylo umístění v srdci chrá -

ně ného území Jeseníků i údajná megaloman-

ská velikost. Po dokončení elektrár nu veřej nost

ale přijala za svou. Ani ne deset let po uvede ní

do provozu dílo zvítězilo v anke tě o nej vět ší

div České republiky, přeskočilo i Pražský hrad.

Místní informační středisko se těší tako vé mu

zájmu, že muselo z důvodu ochrany pří ro dy

přikročit k omezení počtu exkurzí na osm

autobusů denně. Přesto sem ročně zavítá ko-

lem šedesáti tisíc návštěvníků. Zhruba stej ně

jako na královský hrad Bezděz.

Co zájemce k návštěvě láká? Stavební řešení,

použitá technologie a provozní parametry

elek trárny nabízejí několik unikátů a tech-

nických rekordů. Dolní nádrž se nachází na

říčce Divoká Desná. Horní nádrž byla vybu-

do vána na vrcholu hory Dlouhé stráně 

v nad  moř ské výšce 1 350 metrů nad mořem

kom  binací výlomu a násy pu: byla nasypána

z materiálu vytěženého z prostoru nádrže.

Vznikl tak tvar připomína jící elipsu o délce

750 metrů, který pojme 2,72 mi lionu metrů

kubických vody. Dno je izolováno asfaltobe -

tonovou smě sí odolávající extrémním po -

větrnostním vli vům, které na hřebenech

Jeseníků panují.

Vše pod povrchem
Zbytek elektrárny se nachází pod po vr chem.

Kaverna o rozměrech 87 x 26 x 50 metrů

ukrý  vá dvě turbosoustrojí s reverzními

Franci so  vý mi turbínami. Využívají spádu

511 metrů a průtoku až 75 metrů kubických

P Ř E Č E R P Á V A C Í  E L E K T R Á R N A

38 39 VISIONS 02 2010

I N O V A C E

Čerpat vodu na kopec, abychom ji později použili pro výrobu elektřiny, se na první pohled může zdát
nelogické. Pro stabilitu elektrizační soustavy je ale nezbytná rovnováha mezi aktuální spotřebou 
a výkonem dodávaným energetickými zdroji. Jinak hrozí vážné problémy, které mohou vyvrcholit
rozpadem celé sítě. Vyrovnávání nabídky a poptávky není vůbec lehké.

Horní nádrž: Ta byla vybudována na vrcholu hory
Dlouhé stráně ve výšce 1 350 metrů nad mořem. 
Má rozměry přibližně 750 x 280 metrů a pojme 
2,72 milionu kubických metrů vody.

Srdce elektrárny: Dvě reverzní Francisovy turbíny vy-
uží va jí spádu 511 metrů a průtok 75 metrů kubických
vody.

Podzemní elektrárna AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ
FOTO: ČEZ



U
rčitě jsem nebyl sám, koho při

fas ci  nujícím pohledu na zařízení

patřící k nejsložitějším, které kdy

člověk sestrojil, napadlo něco po-

dobného.

Large Hadron Collider (LHC), česky „velký

had  ronový srážeč“, urychluje svazky částic,

a poté je ve vysoké rychlosti navádí proti sobě.

Dojde tak ke srážce nebývalých rozměrů.

„Už jenom setkání paprsků je samo o sobě

výzva: je to ja ko vypálit z obou břehů Atlan -

tiku jehly tak, aby se v polovině cesty srazily,“

přiblížil koncem břez  na letošního roku ob -

tížnost zdejších experimentů technologický

ředitel CERNu Steve Myers. 

Paprsek obíhající ve směru hodinových ru či -

ček ve 27 kilometrů dlouhém prstencovém

tubusu v sobě skrývá řadu „nej“. Největší

urych lovač částic na světě. Stavba za tři mi -

liardy eur. Se zdej ším zaří zením pracuje okolo

6 500 vědců, což je po lovina všech částicových

fyziků na světě. Vědci reprezentují 500 uni-

verzit či jiných od borných pracovišť a ví ce

než 80 národností…

Cesta k tajům druhého vesmíru
„Kdo to všechno vymyslel?“ napadne mne,

když se dívám na překvapivě přesné snímky

ze super  počítače zachycující střety částic letí -

cích proti sobě – dovolte mi ten výraz – „ší le -

nou rychlostí“. A pak vás bezděky napadne, že

lidská genia li ta se vlastně nachází na po mysl -

né spojnici toho všeho, co se zde ode hrává.

Někde symbolicky „dole“ je mikro kosmos,

který zdejší vědci zkou  mají. „Nad námi“ je

makrokosmos, jehož závoje tajemství právě

v těchto místech ony nejmenší částečky hmo -

ty odkrývají. Zhruba uprostřed obou těchto

světů se nacházíme my sami. 

Už několik tisíciletí se člověk snaží pronik nout

do tajů mozku neboli „druhého vesmíru“, jak

se o něm vyjádřil spisovatel Lev Nikolajevič

Tol stoj, aby nalezl odpověď i na tolikrát kla -

denou a nijak bezvýznamnou otázku: Jaká

úžas ná síla poz návání věcí kolem nás je v něm

ukry ta?

Je to vzrušující pomyšlení, že uvnitř moz kov -

ny nejvyspělejšího tvora planety, kterou z pri -

mitiv  ní buňky jednobuněčného organismu

stvořila příroda asi za dvě miliardy let vý vo je,

se svým způsobem mikrokosmos a makro -

kosmos skrývá sám. Ve své podstatě shluk

mnoha neuronů a po zoruhodných elektro-

chemických procesů, o nichž toho přes

veškerý pokrok vědy stále příliš nevíme. 

Bez nových technologií 
to nepůjde
Právě v CERNu se lidstvo vydává na novou

ces tu poznání, zde můžeme sledovat základ-

ní sta veb ní částice, ze kterých je složen svět.

A také kde můžeme přispět k odhalení sil,

které mezi nimi působí.

Už když jsem svého času sledoval experimen -

 ty v Ústavu pro jaderný výzkum ve městě

Dubna u Moskvy, jehož se zúčastnili i čeští

fyzikové, bylo nanejvýš zřejmé, že k dosažení

úspěchu v této oblasti musí být k dispozici

také současná nejmodernější technika, inter-

disciplinární me zi národní spolupráce a dos-

tatek finančních pro středků. To je druhý

nos ný pilíř, na němž stojí základy těchto jed-

něch z nejambicióz něj ších vědeckých expe -

rimentů všech dob, při ná šejí cích nám nový

pohled na nejniternější tajemství přírody. 

Ta paralela je zřejmá
„Vy si představujete, že to, co nejste schop ni

vnímat, je bud'to nehmotné, anebo vůbec

není. Avšak takový závěr je naprosto mylný 

a svědčí o tom, že ve vesmíru je snad milion

věcí, které nemůžete vnímat, protože byste

k to mu museli mít milion zcela odlišných

smys lo vých orgánů,“ říká Sokratův démon

fran couzského spisova tele Cyrana de Berge -

rac. „Já například pro střed nictvím svých

smys lů vím, proč se magnet při tahuje s pó -

lem, proč je na moři příliv a odliv a co se sta -

ne s živo či chem po smrti. Vy však jste schopni

tak vysokých pojmů dosáhnout jen vírou,

protože vám chybějí schopnosti úměr né těm -

to zázrakům. Zrovna tak jako slepec si nedo -

vede představit, co je to krása krajiny, barvy

obrazu nebo odstíny duhy; anebo si je před-

 staví buď jako něco hmatatelného, jako jídlo,

nebo jako zvuk či vůni. A tak kdybych vám

chtěl vysvětlit, co vnímám tě mi to smysly,

které vy sám nemáte, předsta vil byste si to

jako něco slyšitelného, vidi telného, hma ta -

telného, postižitelného čichem anebo chutí

– a zatím to vůbec nic takového není…“

Cyrano de Bergerac tak s obdivuhodnou před-

stavivostí už před více než třemi stoletími

se zná  mil čtenáře s bytostí, jejíž smyslové

schop nosti nejsou z hlediska současných

vědeckých poznat  ků nijak mimořádné. Pro-

tože tady v CERNu, díky bezpočtu vynálezů

a zázraků moderní vědy a techniky, tyto mož-

nosti jsou dnes k dis pozici.

Kvarky – a pak pouhá tma?
Vědci doufají, že obří urychlovač jim po mů že

zodpovědět dosud nevyřešené otázky – mi mo

jiné zda existuje Higgsův boson. Jedná se 

o hy po tetickou hmotnou elementární částici,

před po vězenou ve standardním modelu čás-

 tic. Je to jediná částice z tohoto modelu, která

ještě ne byla pozorována, ale která zároveň

hraje klí čo vou roli ve vysvětlení původu hmot-

nosti ostatních elementárních částic, zejmé na

roz dí lu mezi ne hmotným fotonem a velmi

těžkými bosony W a Z.

Doposud stále zůstává nedořešená otázka,

zda jsme skutečně již poznali dolní hranici

mikro  svě  ta. Začneme-li od krystalů, po kra -

čujeme-li k molekulám a od nich k atomům,

od atomů k jádrům, od nich k elementár ním

a subelemen  tárním částicím (dnes kvarkům),

dojdeme k ur  čitému místu, v němž se bu de me

moci zastavit a nebudeme muset neustále

pokračovat v na stoupené cestě? 

Kvarky jsou podle standardního modelu čás-

 ti cové fyziky „nejmenší“ známé elementární

čás tice, ze kterých se skládá hmota. Přeložit

do češ tiny tento pojem je velmi nesnadné.

Přesně ji řečeno, překlad nemá smysl, neboť

ani v anglič tině nemá smysl. Znamená cosi

jako „blouz ni vé“, „nesmyslné“ „divoké“, „ne-

 před stavitelné“. V roce 1964 si tento výraz

totiž vypůjčil americký fyzik, nositel Nobe lo vy

ceny za rok 1969 Murray Gell-Mann, z ro má -

nu Ja mese Joyce Plačky Fin negannovy, kde

je použit jako slovní hříčka. Toto slovo zde

vy křikují rackové v písničce, jejíž volný a po-

měrně dost zkrácený překlad má své motto:

Three kvarks for mister Clark – neboli Tři

kvarky pro pana Clarka.

Ve velkém očekávání
Je jisté, že díky výzkumu na obřích urych lo-

va  čích počet elementárních částic, včetně

poznat  ků o jejich vlastnostech, neustále

vzrůstá. Na začátku své přednášky, pro slo -

vené u příležitosti převzetí Nobelovy ceny

za fyziku za rok 1979, vyslovil jeden z lau-

reátů – ředitel Mezinárodní  ho střediska teo-

retické fyziky v Terstu profesor Abdus Salam

– názor, že právě uplynulé desetiletí bylo nej -

slavnějším v dosavadní historii fyziky elemen-

 tárních částic. Kdeže loňské sněhy jsou…

Současná dekáda totiž slibuje, jak pokud jde

o experimentální, tak i o teoretické objevy,

být nejméně stejně vzrušující a plodná jako

deseti  letí předcházející.

Existují tedy skutečně částice mnohem men-

ší? Přesněji řečeno, máme naději nahmatat

další příčku žebříku v nitru hmoty a nalézt

objekty ještě elementárnější než mnoho de-

sítek již zná  mých částic, které svého času

dostaly ozna če ní elementární?

Jak ve fyzice elementárních částic, tak i v kos-

mo logii se v poslední době podařilo vypraco-

vat teoretické „standardní modely“. Ve fyzice

částic je to jednotná teorie pro silné, slabé

a elektromagnetické interakce mezi kvarky

a leptony. Tato teorie totiž kupodivu velmi

dobře vy svět  luje výsledky některých pokusů,

ale na druhé straně zase vyvolává nové otáz-

ky a stále další problémy. 

Teoretikové tedy stále zdokonalují své teo rie

a po žadují na experimentátorech, aby konali

potřebné pokusy k jejich ověření. „Ote ví rá -

me kapitolu nové fyziky, kapitolu objevů,“

uvedl v této souvislosti generální ředitel

CERNu Rolf-Die ter Heuer. „Trpělivost a dů -

věra začínají nést ovoce.“

Vědci z Evropské organizace pro jaderný

výzkum si v řídicí místnosti už nejednou

zatleskali – mi  mo jiné letos poté, co zazna-

menali první srážky protonů. Očekává se,

že další experimenty umož  ní nový průlom

ve fyzice.

Co tedy přinesou zítra? 
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Když jsem se jako novinář pohyboval v prostorách CERNu ve sto met-
 rové hloubce kdesi na pomezí mezi Francií a Švýcarskem, v místech,
kde se odehrává jedno z největších současných dobrodružství
lidstva, zahlédl jsem v obřím urychlovači částic lidského génia.

Hlubiny mikrokosmu 
– a kde vůbec končí?

M Y  V I S I O N S

AUTOR: MILAN BAUMAN
FOTO: ARCHIV AUTORA, 

SHUTTERSTOCK

CERN: V hloubce kolem sto metrů se nachází největší urychlovač částic na světě LHC, Large Hadron Collider. 



Odpůrci pokusu varovali, že experiment

může vytvořit černou díru, v jejíchž hlu-

bi nách zmizí náš svět. Jak pokračuje vý -

zkum, který napodobuje velký třesk?

Tento experiment se netýká velkého třesku

jako takového. To, co v CERNu fyzici zkou ma  jí,

není samotný okamžik vzniku vesmíru, ale

to, jak vypadala hmota a náš vesmír těsně po

něm. Zá roveň se ověřují fyzikální teorie, které

to po pi sují. 

Jaké jsou první poznatky? 

Jde o komplexní výzkum, který bude trvat

zhru ba deset let. Zatím se urychlovač spouš tí

a ne běží na plný výkon. Pokud jde o počty

srážek částic, dosahuje ani ne tisíciny plá no-

vané kapacity. 

Kdy naběhne na plný výkon?

V prvním kroku musíme dosáhnout vyšší

intenzity svazků, abychom vytvořili víc srá žek.

Ta se oproti současnému stavu musí zvýšit

přibližně třitisícekrát. S takovou vysokou in-

ten zitou by měl být urychlovač schopen pra-

covat již v průběhu několika měsíců. S těmito

parametry bude fungovat do příštího roku,

pak bude roční technická odstávka na dopl -

nění někte rých systémů, aby urychlovač mohl

jít i na plný ener getický výkon 14 teraelektron-

voltů.

Jak si vlastně máme zařízení představit?

Tvoří ho tunel zhruba ve tvaru kruhu, kte rý

je dlouhý asi 27 kilometrů. Nachází se 80 až

160 metrů pod zemí, na švýcarsko-francouz -

ském pomezí, mezi Ženevským jezerem a po-

 hořím Jura. Částice v urychlovači mohou být

urychleny na 99,999 999 procenta rych los ti

světla, odpovídající energii sedmi teraelektro n-

 voltů. 

Jak je to s chladem v útro bách tunelu?

Prý je to největší chladnička na světě.

Chlad je pouze v samotném urychlovači, v tu-

ne lu je normální prostředí. LHC je první su -

pra  vo divý urychlovač této velikosti, kdy se

k jeho chlazení používá supratekuté helium

o teplotě 1,8 kelvinu, tedy –271 stupňů Cel sia.

Helia spotřebujeme skoro 120 tun, jeho ce -

loroční světovou produkci. Na jeho ochlazo -

vání připadá největší část spotřebované

energie. 

Co vědci v CERNu hledají?

Zkoumají základní strukturu hmoty. To, ja ké

částice tvoří temnou hmotu a energii, je otáz-

 ka, na kterou se vědci snaží najít odpověď,

ale není to jediná a ani primární oblast vý -

zkumu. Zná me zatím jen velmi malou část

vesmíru – tu, kte rou dokážeme pozorovat.

Podle teoretických vý poč tů však známá a vi -

ditelná hmota a energie tvoří pouze čtyři

procenta celého univerza. Zbytek nevíme,

co je. Předpokládáme, že z nepozna ného

vesmíru pak asi tři čtvrtiny představuje

temná hmota a čtvrtinu temná energie.

Ale co je to ta temná hmota a energie?

Nevím.

Experimenty na LHC mají přinést více

světla do této záhady? 

Ne přímo, ale měly by posunout naše poz-

nat ky.

Co více budeme vědět o vesmíru?

Co se nám podaří zjistit, se ještě neví. LHC

byl vybudován s perspektivou, že má ob rov -

ský ob jevitelský potenciál. V posledních dva -

ceti letech se fyzikální teorie o struktuře

hmo ty ubírají různými směry, ale chybí ex-

perimenty, které by je potvrdily, nebo vy vrá-

tily. Experimentální fyzika na nejvyšších

energiích trochu ustrnula, protože neexis-

tovaly dostatečně výkonné pří stroje, na nichž

by se nové předpoklady daly ověřovat. LHC

by to měl umožnit. 

Existence jakých nejmenších částic

byla experimentálně prokázána?

Dosud nejmenší známé elementární částice,

tedy dále nedělitelné, jsou kvarky, z nichž

se skládají například hadrony. Dokážou vy -

tvářet nejen stabilní formy hmoty, které oz-

M Y  V I S I O N S
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načujeme jako protony a neutrony, ale i přes

sto dalších skupin částic, jejichž existence

se teoreticky předpokládá nebo byly experi-

 mentálně po tvr zeny na urychlovačích. O dal -

ších formách víme, že se volně nevyskytují.

Pokud jim však dodáme potřebné množství

energie a rozehřejeme na dostatečně vysokou

teplotu, čili dosáhneme podmínek, jaké pa -

novaly těsně po velkém třesku, můžeme je

vytvořit.

Jak bude možné využít výsledků těchto

experimentů v praxi?

Large Hadron Collider byl vybudován pro

zá klad ní výzkum. Praktické využití poznat ků

nelze očekávat okamžitě, ale v horizontu

možná i tři ceti let. Podobné fyzikální expe -

rimenty v mi nulosti vedly k potvrzení exis-

tence anti hmoty. Přitom když byl před zhru ba

osmdesáti lety izolován pozitron, považova lo

se to za kuriozi tu, ale v současnosti se radiač -

ní zářiče emitující antičástice již využívají

ve zdravotnictví či v průmyslových defekto -

skopech. 

Vraťme se k antihmotě. Jak ji vlastně

můžeme chápat?

Antihmota je další forma hmoty, kterou tvoří

antičástice, jakýsi zrcadlový obraz hmoty. Na -

příklad místo protonů a elektronů ji tvoří

anti protony a pozitrony. Vypadá to tak, že

po vel kém třesku jedna z těchto dvou forem

hmoty za nik la a zůstala jen ta druhá, při čemž

na jednu miliardu částic antihmoty připa da la

miliarda a jedna částice hmoty. V urychlova-

čích ji však umíme vytvořit. Tento nepoměr

způsobuje, že kolem nás pozorujeme pouze

jednu formu hmoty. Antičástice jsou sice po -

dobně jako hmo ta stabilní a existují, dokud

se nedostanou do styku s hmotou, pak však

anihilují za vzniku energie. Tento proces je

zatím nejsilnějším zná mým zdrojem ener gie.

V bestselleru Dana Browna Andělé a dé-

 moni je zavražděn fyzik CERNu, specialis-

ta na antihmotu, který se pomocí vědy

snažil dokázat existenci Boha.

Knihu jsem samozřejmě četl, ale její záplet ka

je zcela nereálná. Takové množství antihmoty,

se kterou se operuje v románu, bychom se

sou  čas nými technologiemi v CERNu vy rá bě li

od hadem tak dvě mi liardy let. Během expe -

ri mentů se nám podařilo vyrobit asi 50 tisíc

atomů anti vodíku. To je tak málo, že to ne má

žádné prak tické využití. 

A
stronomové používají da le ko hle -

dy ja ko stroje času do minulosti

vesmí   ru. Dnes dokážou nejlepší

da le ko  hledy světa dohlédnout do

mi   nu  los ti asi 13 miliard roků, přičemž ves-

mír je starý 13,7 mi liardy let. Tato čísla na prv -

ní pohled svádějí k představě, že už v do  hled né

době se astro nomové podívají svými přístroji

na to, jak probíhal vznik vesmíru (velký třesk),

protože do cíle zbývá obrazně řečeno „už jen

pouhých“ 700 milionů let. Ku podivu to však

bude sví zelný úkol, protože příroda nastavila

astro nomům do cesty zvlášt ní překážku v po-

době tzv. reliktního mikro vlnného záření kos-

 mické ho pozadí. Reliktní záření představuje

totiž nepřekonatelnou bariéru pro světlo i ji -

né elektromagnetické záření v čase menším

než 400 tisíc let po vel kém třesku.

Ať tedy naši potomci postaví jakkoliv skvělé

dalekohledy, přes tuto překážku se nedo sta-

 nou, takže ji – obrazně řečeno – musejí pod -

lézt netradičně pomocí nástrojů částicové

fyziky. Čás ticová fyzika vznikla v první třeti ně

dvacátého století a dokázala postupně najít

hlavní složky atomu (elektrony, atomové jád -

ro), později také složky jádra (protony a neu-

trony) a nakonec i složky protonů a neutro nů

(kvarky). K tomu to cíli fyzikové využívali čím

dál tím složi těj ších přístrojů, zejména urych-

lovačů částic. Obří urychlovač LHC, který

nyní pracuje v la  bo ratoři CERN poblíž Že -

ne vy, dokáže totiž na po dobit podmínky, 

v nichž se nacházela hmota vesmíru v čase

10 až 21 sekund po velkém třes ku, což je

tedy pro astrofyziku doslova dar z pod zemí

– z kruhového tunelu o obvodu 27 km na

rozhraní Švýcarska a Fran cie. Zmíněný ne -

představitelně krátký ča so vý úsek je při ro ze -

ně nesrovnatelně bližší k oka mžiku vel kého

třesku než výše uvede ná časová bariéra re-

liktního zá  ření.

Astronomové také tajně doufají, že v urych -

lovači LHC mohou sice velmi vzácně, ale

přece vznik nout miniaturní černé díry, které

by nám umož nily zblízka studovat jejich

fyzikální vlastnosti. Pokud se tak stane, ne -

hrozí Zemi ani lidstvu žádné nebezpečí, pro-

tože černé díry se téměř okamžitě zase vy paří,

ale pro pochopení vývoje raného vesmíru by

tyto pokusy byly doslova požehnáním. Umož -

nily by nám ověřit dů le ži té výsledky obecné

teorie relativity, protože ve vesmíru se vy -

skytují „obézní sestřenice“ mi nia turních

černých děr – hvězdné černé díry a ga lak-

tické veledíry. Na rozdíl od veřejnosti vy dě -

šené bezostyšným strašením nebezpečí

pádu Země do černé minidíry si astro no mo -

vé dokonce toužebně přejí, aby se v urych -

lovači LHC nějaká ta minidíra občas vy skytla.

Všichni dohromady pak očekávají, že LHC

objeví také něco, co si zatím ani v nejbuj -

nější fantazii ne umíme vůbec představit. 

Jiří Grygar

Ing. Daniel Valúch, Ph.D., (33) z Bra ti -
slavy vystudoval Elektrotechnickou
fakultu Slo ven ské technické univerzity.
Od roku 2000 pra cuje jako inženýr v Ev -
ropském centru pro jaderný výzkum ve
Švýcarsku. Je členem tý mu, který má na
starosti vysokofrekvenční systé my Large
Hadron Collideru a urychlovače Super
Proton Synchrotron.

Jiří Grygar (74), významný český astro -
nom a astrofyzik, popularizátor vědy 
v oblasti astro nomie, astrofyziky a vzta -
hu vědy a víry, za což získal řadu ocenění
(mj. od UNESCO, 1996).

Proč se astronomové těší 
na výsled ky urychlova če LHC?

V posledních březnových dnech se v Evropském centru pro ja der ný
výzkum (CERN) ve Švýcarsku rozběhl pokus, který mnohá média
ozna čují za největší fyzikální experiment v dějinách lidstva. Ve vel kém
hadronovém urychlovači (Large Hadron Collider, LHC) se vědci snaží
simulovat podmínky, jaké panovaly krátce po vzniku vesmíru. Sou -
částí soukolí tisíců vědců z celého světa, kteří na ex perimentu
pracují, je i slovenský inženýr Daniel Valúch.

Zjistíme, co je to 
temná hmota? 

AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: ARCHIV REDAKCE



C
entrum Las Vegas je velké, hon-

os né a osvětlené. Přesně tak, jak

se na měs to zábavy patří. Tisíce

kilo wattů mizí v hernách, neus tá-

le sví tících „jedno rukých banditech“, na

své si přij dou i ná vštěv ní ci megaloman-

ských pro dukcí. Statisíce, možná miliony

světel svítí celou noc, aby si turisté užili 

a během dlou hé noci utratili všechny své

peníze. 

Ale i zdejší podnikatelé a instituce se o hos -

po daření s energiemi začínají zajímat. „Este-

tický dojem a energetická účinnost budov se

nemu  sejí vzájemně vylučovat,“ říká hvězd ný

archi tekt Daniel Libeskind, který svým ná kup-

ním chrá mem Crystals vytvořil zářivé srdce

města. Cen trum města hříchů, rozprostírající

se na plo še 1,5 milionu čtverečních metrů,

získalo certi fikát za energetickou účinnost

budov. K úspěchu významně přispěly nej-

mo dernější systémy ří zení budov od spo -

lečnosti Siemens, kterými jsou budovy

vybaveny. 

Aktivní dům ve Vídni
Slova Daniela Libeskinda potvrzuje i návrh

ad ministrativní věže Town Town ve Vídni.

Tato třicetiposchoďová budova, která je vyš ší

než petřínská rozhledna, vyprodukuje víc

energie, než sama spotřebuje. Celý plášť
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budovy je po kryt fotovoltaickou vrstvou a bu-

dova má i spe ciální větrnou turbínu. Jestliže

klasická kan ce lářská budova spotřebuje roč ně

dva až čtyři tisí ce megawattů energie, ví deň -

ská věž by mě la vy produkovat „navíc“ až dva

tisíce mega wat tů.

„Není to pasivní, ale aktivní dům. Vše je zde

zaměřeno na maxi mál  ní energetickou účin-

 nost. Analyzovali a simu lovali jsme i prou dě -

ní větrů, aby se dala geo metrie a plášť bu do vy

perfekt ně přizpůso bit venkovním podmín -

kám,“ říká Wolf D. Prix, šéf architektonické ho

studia Coop Him melblau, které stavbu na -

vrhlo.

Dynamická architektura
Italský architekt David Fisher šel ještě o krok

dál a pracuje na 80poschoďových mrakodra-

 pech. Jednotlivá poschodí se otáčejí kolem

vlast ní osy. Tento ve své podstatě geniální

systém umožňuje ještě lépe využít solární 

i větrné energie. Návrh otáčejících se pater

totiž patří k záměru přizpůsobit se ven kov -

ním podmín kám – takovým, které nesou

přído mek dyna mická architektura. Tohle

jsou první pokusy o její bu  doucí mohutněj-

ší nasazení. Metropole se totiž rozrůstají

do šířky i do výš ky. Přitom je nutné brát 

v potaz, že 75 % celkové spotřeby energie 

a 80 % emisí patří právě městům. O ochraně

kli  matu se tedy rozhodne ve městech této

pla ne ty.

Farmy v mrakodrapu
Pšeničná nebo kukuřičná pole, slepice ve vol-

 ném výběhu a pestrobarevná zelenina – to vše

umís těné nad sebou v jednotlivých po scho -

dích vě žáků? Tato myšlenka na první pohled

vypadá, slušně řečeno, velmi odvážně, ale

svou logiku má. Jedním z autorů vize je

Dick son Despommier z Univerzity Columbia

v New Yorku.

Argumentuje tím, že v roce 2050 bude na

Zemi žít před devět miliard lidí a to si vy žá -

dá další miliardu hektarů zemědělské půdy

– pro před stavu, plochu o velikosti Brazílie.

Pokud je ně k de ušetříme, může se půda pro

zemědělství přenechat opět přírodě. Verti -

kál ní farmy ušetří dále i náklady na transport

zboží, a navíc pomohou s klimatizací budov.

Architekty Despommierova myšlenka nadchla.

Australan Oliver Foster navrhl dvanáctipo -

s cho ďovou obloukovou budovu, kde je každé

po schodí vysoké přes šest metrů, aby se do

farmy dostávalo více denního světla. Ještě

pár let po trvá, než se první vertikální farma

skutečně postaví. Dickson Despommier ale

nabízí „přechodné“ řešení – skleníky na stře -

chách. S jejich pomocí by se dal záso bovat

ce  lý New York, dal se slyšet autor myš lenky. 

Jak by se dal zlepšit život ve velkých městech? O tuto otázku se
zajímají sociologové, urbanisti i technologové. Všechny návrhy
mají jedno společné: pro zvýšení kvality života obyvatel, jejich
dopravu, bezpečnost i zdraví bude třeba stále víc energie. Co
kdyby si ji města vyráběla sama?

Město jako elektrárna

Krásné může 
být i ekologické

AUTOR: SIEMENS
FOTO: HITECH

Jaký význam mají trvale udržitelné

stav by ve vaší práci?

Energetická efektivnost není v protikladu s ar-

chitektonickou krásou. Pokud se šetří ener gií,

neznamená to, že se šetří i na este tice. Vel ká

architektura je vždy výrazem snů a nadějí

lidí. Technika nám může pomoci tohoto cíle

do sáh nout. 

Čím je z energetického hlediska zají-

ma vé City Center v Las Vegas?

Technickými zařízeními budov a osvětlova  cí -

mi systémy, s jejichž pomocí se dá šetřit ener -

gie. K zásobování slouží vysoce efektiv ní

elek trár na. A šetří se i vodou. Takovou tech-

nikou by měla být vybavena každá bu dova,

alespoň některou z nich. Ve vile, kte rou jsem

navrhl, vyrábí elek trickou energii fotovol tai -

ka a zároveň se vhod ným roz mís těním obyt-

 ných prostorů a jejich orientací snižuje

spo třeba energie. Vila bude jedním z ener-

geticky nejúspornějších a vůči CO2 nejvíce

neutrálních domů na trhu. 

Jaké důsledky měla světová hos po dář-

 ská krize na architekturu?

Některé obrovské projekty – jako například

mra kodrap Burj Chalifa v Dubaji – se poda -

řilo do končit se značnými finančními prob-

 lémy. Jiné projekty byly zrušeny nebo se

ome zil jejich rozsah. Dobrá architektura

znamená ale mno hem víc než vynaložit 

co nejvíc peněz za projekty. 

Daniel Libeskind (63), americký archi tekt
polského původu, patří k nej zná měj ším na
světě. Vyučoval teorii archi tektury na Har-
 vardu, Yaleu a na University of London.
Po dílel na mnoha nevšedních projektech,
mi mo jiné na tvorbě Ground Zero v New
Yorku. Nyní se zajímá o eko logii měst.

Megabudovy: Cílem do budoucna bude stavět takové aktivní domy, 
které budou schopny pokrýt příjem energie z vlastních zdrojů.

A R C H I T E K T U R A

Obchodní centrum Crystalis v Las Vegas: Tato stavba se stala centrem města a získala certifikát za energetickou
účinnost budov. K úspěchu přispěly nejmodernější systémy řízení budov od společnosti Siemens.
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Z
čelního pohledu vypadá fasáda

zkom ponovaná z fazet jako pět vla-

 jících stu žek: projekt přesvědčil

zejména tím, jak zareagoval na

reklamní slogan identifikující firmu Voda-

fone s dynamickým životním stylem: Life,

Life In Motion.

Ztělesnění svěžesti a flexibility
Prostor mezi „stužkami“ vyplňují pásová okna

ve tvaru jednoduchých a zrcadlově zdvoje -

ných nízkých a širokých trojúhelníků. Tato

bílá archi tektura je ideální do portského tep-

lého klimatu s modrým nebem a prudkým

sluncem, vy tvá ře jícím ostré stíny na členité

fasádě. 

Okna působí vzdušně a kontrastně oproti pá -

sům bílého betonu, zejména když se v nich

zračí bě lostná obloha, se kterou ladí odrazy

palem v dol ních pásech. V podvečer tento

„vzdušný“ úsek zpestřuje rytmus úzkých

svítidel zapuštěných ve stropech kanceláří. 

Přes geometrickou kompozici je dojem z bu-

 do vy oblý – profily na fasádě i na bocích vy -

tvářejí vlnovky a v čelním pohledu zleva

doprava ply nule klesají.

Čím je pohled na budovu šikmější, tím jsou

„stužky” i „prostor” mezi nimi ne pra videl-

něj ší. Když se k budově Vodafonu přichází

ave ni dou od moře, postupně se odkrývá ce lé

průčelí, ale od centra se vyjímá už zdaleka,

protože vy ční  vá z uliční linie a ukáže se pak

celá najednou – pros tě se najednou z čista

jasna „vyloupne“.

Sochy v zahradě? Ne, okna!
V nadzemních podlažích jsou nosné přede-

vším obvodové zdi, proto jsou až čtyřiceticen-

 ti met ro vé. V interiéru stačily pouze tři pilíře

ve středu, což umožnilo zřídit kanceláře ty pu

open space. Velkorysý prostor ve třech pos -

chodích je podmí něný koncepcí suterénu, kte -

rý značně přesa huje obvod nadzemní části.

V podzemí ji po  de  pírají čtyři řady pilířů, kraj-

ní nesou fasádu.

Do rozšířeného suterénu se nad školicími

míst nostmi dostává denní světlo přes osm

světlíků, individualizovaných podobně jako

fazety na fasádě. Na travnaté ploše za do mem

vypadají jako expozice plastik. Zelenou plo -

chu člení síť z tenkých stěn z litého betonu

přikrytých až po okraj zeminou. Je to echo

průčelí, kompozice nestejných ostrých troj -

úhelníků, sbíhajících se ve vrcholech. 

V nejlepší společnosti
Budova stojí na nejdelší městské třídě, ho nos -

né šestikilometrové avenidě z devatenáctého

sto  le tí. Tady, poměrně daleko od centra, pro-

chází vilovou čtvrtí a deset vil z prvních dese-

tiletí mi nulého století se zachovalo i přímo

na bulváru.

V centru se začíná rondem Praça Mouzinho de

Albuquerque, kde stojí nejznámější portská

moderní budova od Rema Koolhaasa (2005),

sídlo městského symfonického orchestru

(viz Visions 01/2010). Vodafone krystalic kým

tvarem i koloritem jistým způsobem kores -

ponduje s tou to Casa da Música, kterou mnozí

považují za nejlepší dílo holandského archi -

tekta světové extratřídy. Obě stavby jsou spo-

čítané na perspektivní pohledy, jen stavba

v centru je mo nu mentálnější, o polovinu vyš-

ší, a především volně stojící, vyjímající se

před parkem na náměstí.

Na třídě stojí i další známé budovy, hlavně

18poschoďová administrativní Edifício Burgo

od Eduarda Souta de Moura, kterou minulý

rok nominovali na cenu Miese van der Rohe.

Rovnou za sídlem Vodafonu je jedno ze špič -

ko vých děl nositele Pritzkerovy ceny Álvara

Siza Vieiry (1992) muzeum moderního

umě ní Museu Serralves (1999), uprostřed

třiapůl hekta ro vé ho, neméně významného

kra jin ného parku. Na druhém konci u po -

břeží uzavírá bulvár kru ho vé náměstí Pra ça

de Gonçalves Zarco, u které ho se roz pro stí rá

zámeček Castelo do Queijo. 

Je zajímavé, že nedaleko tohoto ronda, ale

už v přístavním městě Matosinhos, které

těsně při léhá Portu, mají ateliér Barbosa 

& Gui ma rães. Ke svému dílu tedy mají jen

slabou půlho din ku chůze. 

V Portu přibyla významná, dynamicky a sochařsky ztvárněná 
budo va od domácích architektů Barbosa & Guimarães. Pro mobil-
 ního operátora Vodafone, který si tu zřídil centrálu pro severní
Portugalsko, ji postavila největší soukromá portugalská banka
Milennium BCP a pronajala mu ji.

Nový šperk 
na portské avenidě

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: BARBOSA & GUIMARÃES, 

MIGUEL PIMENTA, PAOLO LIMA

Bílý beton: Sídlo Vodafonu je postavené ze samozhut-
 nitelného bílého betonu SCC, vyvinutého v 80. letech
– materiálu nového milénia.

Trojúhelníky: Hlavním prvkem nové dominanty je
trojúhelník – jednoduchý, jako v tomto interiéru, někdy
zdvojený, ale vždy ostrý a dynamický.

Stavba pro Vodafone: Budova otevřená před víc než půl rokem v druhém největším portugalském městě inspiruje:
zvnějšku ji přirovnávají k broušenému kameni, osvětlení v interiéru vyvolává představu vaječné skořápky.



Z
atímco v autě máte stále větší šan ci

přežít i těžkou nehodu, jako cho dec

jste prakticky bezbranný. A jak se

navíc zdá, automobilky si z toho

těžkou hlavu zatím nedělají. Za ochranu

chodců nezískal totiž v historii nárazových

Euro NCAP ještě ani jeden jediný model maxi -

mální počet bodů. Švédské Volvo a japonské

Subaru se ale nyní rozhodly udělat v och ra -

ně chodců radikální průlom. Nové Volvo S60

bude standardně (a některé modely Subaru

za příplatek) vybavené aktivními systémy sni -

žujícími rizika zranění po kolizi auta a chod ce.

Volvo jako první
Systém Pedestrian Detection with Full Auto

Brake od Volva tvoří radar integrovaný do

masky chladiče, kamera namontovaná před

vnitřním zpětným zrcátkem a centrální ří dí -

cí jednotka. Radar sleduje všechny objekty

před vozidlem a měří vzdálenost od nich. Ka-

mera současně rozeznává, o jaký typ objektu

jde. Technologie dokáže identifikovat jednotli -

vá auta a určit, zda stojí nebo se pohybují

stejným směrem.

Nový radar se širokým polem záběru umož-

 ňuje spolehlivě zjistit i chodce. Řídicí jednot -

ka vypočítává jeho trasu pohybu a podle to ho

zjistí, zda chce, či nechce vstoupit do vozov ky.

Systém chrání nejen dospělé, ale i děti, ne boť

rozeznává lidi od tělesné výšky 80 centi met-

rů. Pokud bezprostřední riziko kontaktu

potvrdí radar i kamera současně, do práce

se dá nejprve výstražný světelný a zvukový

systém a následně i automatické nouzové

brzdění.

Do rychlosti 35 km/h dokáže systém zcela za -

bránit kolizi s chodcem. Při vyšší rych los  ti, po -

kud řidič včas nezareaguje, rychlost vo zid  la

před srážkou sníží minimálně na 35 km/h.

To má zásadní vliv na následky. Pokud na pří -

A U T O  M O T O

48 49 VISIONS 02 2010

L I F E S T Y L E

klad rychlost auta klesne z 50 na 25 km/h,

sníží se riziko vážného zranění o 20 a v ně -

kterých případech až o 85 procent.

Subaru dotahuje
Do boje na ochranu chodců se kromě Volva

zapojilo i japonské Subaru. Je to velké pře kva-

pení, protože v Evropě ani v USA zatím ve

svých modelech nenabízí žádné inteli gent ní

asistenční systémy řidiče. V Japonsku však

počátkem roku představilo již druhou gene-

raci systému Eyesight (Zrak), který dokáže de-

 tekovat chodce a snížit tak riziko srážky.

Prv ní generace přišla v zemi vycházejícího

slunce na trh před dvěma lety a druhá, 

s ná  z vem New Eyesight, už v ničem neza-

ostává za nedávnou velkou premiérou Vol -

va.

Japonská technologie se přitom nespoléhá jen

na jednu kameru, ale rovnou na dvojici ste -

reokamer umístěných na čelním okně. Ty

dokážou ještě účinněji rozlišovat pohyblivé

a statické překážky před vozidlem.

Jelikož spolu s New Eyesight přichází Subaru

i s inteligentním tempomatem s funkcí úpl -

ného zastavení, dokáže mnohem víc než jen

řidiče upozornit na hrozící nebezpečí zvu ko-

vým či vizuálním výstražným znamením.

Pokud řidič na výstrahu nereaguje, prostě

spustí nouzové brzdění.

Limitem je viditelnost
Subaru tvrdí, že pokud je rozdíl rychlosti me-

zi překážkou a vozidlem menší než 30 km/h,

může systém za optimálních podmínek sráž -

ce zcela předejít. Pokud je rozdíl větší nebo

se vozidlo pohybuje na nekvalitní či kluzké

vozovce se špatnou přilnavostí, minimálně

sníží rychlost nárazu, což je také velkým bez -

pečnostním přínosem.

Ale jak to bývá, nic není stoprocentní. Ome -

ze ním obou nových systémů je špatné po ča sí.

Tato technologie má totiž stejné limity jako

lidské oko. Ve tmě a ve špatném počasí „vidí“

hůře. I proto je hlavní odpovědnost za bez -

pečnost stále v rukou řidiče. 

V roce 2004 přijaly země Evropské unie závazek, že sníží počet
smrtelných dopravních nehod o celou polovinu. Nepodařilo se.
Nepomohly vyšší pokuty, přísnější předpisy ani nové nárazové testy
Euro NCAP. Zejména ne chodcům, kteří zůstávají nejohroženější
skupinou v dopravě. Nyní se dostává ke slovu technologie.

Volvo a Subaru 
vidí chodce AUTOR: TOMÁŠ ANDREJČÁK

FOTO: VOLVO, SUBARU

Radar i kamera: Systém Volva pro detekci chodců na
základě informací z radaru a kamery vypočítá, zda
chcete vstoupit na vozovku a kdy hrozí riziko kolize.

Dvojice stereokamer: Výhodou Subaru je kromě radaru i dvojice stereokamer. O to efektivnější je detekce chodců v nepříznivých podmínkách, například ve špatném počasí.

Štěstí v neštěstí: Pokud vstoupíte neočekávaně do cesty a míří na vás auto, modlete se, aby to bylo Volvo S60 nebo
Subaru se systémem New Eyesight. Pokud nejednou rychleji než 30 až 35 km/h, dokážou srážce zcela zabránit.
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K
aždé ráno v sedm hodin je na mad -

ridském nádraží Atocha shon. Ač -

ko liv odsud do Barcelony odjíždí

kaž dý den skoro třicet vysokorych-

lostních vlaků, tento spoj je pravidelně plně

obsazený a vyprodaný dlouhou dobu dopře -

du. Poslední cestující dobíhají na nástu piš tě,

protože vlak odjíždí na minutu přesně. Ne by -

lo tomu tak ale vždy. Zatímco tito cestující

vystoupí na barcelonském nádraží Sants krát -

ce před desátou hodinou, ještě před pár lety

– před nasazením vlaků AVE (Alta Velocidad,

tj. vysokorychlostních) – by jim cesta do šest

set kilometrů vzdálené metropole Katalánska

trvala přes sedm hodin. 

Rychleji než letadlem
I proto bývala letecká trasa Madrid – Bar ce -

lona nejvytíženějším spojem na světě. Dnes

tomu tak ale není. Španělským železnicím

se podařilo přetáhnout část zákazníků aero-

linek na svou stranu. Ačkoliv se na první po-

hled může zdát, že necelé tři hodiny cesty

vlakem nemohou ve srovnání se sedm de sá ti

minutami letu obstát, opak je pravdou. Zatím-

co nádraží je v centru města, na letiště je to

pěkný kus cesty. Navíc zákazníci aerolinek

musejí být na letišti alespoň hodinu před

odletem, zatímco do vlaku můžete nastoupit

v poslední minutě. „Pokud vezmu v úvahu

cestu z domu do domu,“ potvrzuje Abelar -

do Carillo, který je ve společnosti Renfe 

– špa nělské obdobě Českých drah – za vy -

sokorych lostní vlaky zodpovědný, „pak je

vlak rych lejší.“ A to ještě nemluví o pohodlí.

Komfort, o jakém 
se člověku nesní
Srovnání s letadly se ostatně neubráníte 

v mno ha ohledech. Španělské dráhy nabíze jí

zákazníkům výběr ze tří cestovních tříd, z to -

ho dvou nadstandardních. Pokud cestujete

v business nebo v první třídě, můžete si už

na nádraží užít pohodu a klid ve vyhrazeném

salonku se skvěle vybaveným barem. Před

příchodem na nástupiště vás čeká bez peč -

nostní kontrola ne nepodobná těm, které

známe ze vzdušných přístavů. V první třídě

vás stevardka osobně přivítá sklenkou šam-

paň ského a uvede vás na sedadlo. Sa mo zřej-

mostí je výběr z denního tisku a sluchátka

pro pří pad, že byste si jízdu chtěli zkrátit

sledo vá ním filmu.

Krátce poté, co se vlak téměř neslyšně roz-

jede a opustí předměstí hlavního města, se

totiž začne podávat snídaně. Vagon pro ob-

chodní cestující zaplní stevardky s vozíčky

a každý pasažér dostane podnos s teplým

občerstvením – jako v letadle. V první třídě

jde komfort ještě výše. Jednotlivé chody se

podávají na porcelánovém servisu a nechy-

bějí v nich takové delikatesy jako sušená špa -

nělská šunka, kozí sýr, teplá omeleta nebo

kreace od mistra cukráře. Na výběr je samo-

zřejmě dostatek vín z vinného lístku. A jaká

je cena za jednosměrnou cestu? Zhruba sto

eur v business třídě a sto padesát v první. Vla -

koví nadšenci ale mohou využít speciálních

internetových cen v turistické třídě a vydat

se na cestu už za 40 eur.

Jako raketa
Krátce po startu uhání souprava krajinou

rychlostí 300 kilometrů za hodinu. A uka za-

 tel rychlosti z této hodnoty nespadne prak-

ticky po celou dobu jízdy. A to vlak mezi

Barcelonou a Madridem překonává výškový

rozdíl přes 700 metrů! Jednou z výhod vy so -

korychlostních vlaků je fakt, že díky ob rov -

ské kinetické energii mohou koleje mnohem

více kopírovat terén a souprava si přitom

udržuje stálou rychlost. Naopak ale ne při -

pouštějí žádné velké zatáčky, takže vlak jede

celou cestu skoro rovně. Třísetkilometrovou

rychlost si člověk uvědomí, až když vstane

a prochází uličkou, anebo ve chvíli, kdy trať

kopíruje dálnici – potom i ta nejrychlejší auta

mizí v dáli jako mávnutím kouzelného prout -

ku. Za necelé tři hodiny zastavujeme v Bar -

celoně. Henry Blowitz by určitě nezapomněl

okomentovat fakt, že jsme dorazili na minu -

tu přesně. Ostatně jako 99 procent všech

vlaků AVE. 

Titulky novin na celém světě plnily v roce 1883 zprávy Henryho Blowitze, korespondenta londýnských
Timesů. Vydal se na jízdu Orient Expressem, dnes asi nejznámějším vlakem všech dob, a své zážitky
cest zprostředkovával milionům čtenářů. Psalo se tenkrát o „králi vlaků a vlaku králů“, „o luxusu na
kolejích“ a o nejrychlejším spojení západu a východu. Vlak dokázal urazit tři tisíce kilometrů dlouhou
cestu mezi Paříží a Istanbulem za tři dny. Už tehdy si podnikatelé uvědomili, že komfort a rychlost
v cestování vyhrávají. Kdyby Henry Blowitz žil dnes, není pochyb, že by referoval o další revoluci 
v cestování, která se právě odehrává ve Španělsku.

Velaro
„Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit,“ pronesl Jules Verne poté,
co mu učaroval první elektrický vlak sestrojený německým vynálezcem Wernerem von
Siemensem. Vysokorychlostní vlaky jsou toho bezpochyby důkazem. Na trati mezi Madridem
a Barcelonou provozují španělské dráhy Renfe vlakové jednotky Velaro, které jsou pozoru-
hodné z mnoha důvodů. Drží mimo jiné světový rychlostní rekord, kterého kdy standardní
a nijak neupravená vlaková souprava dosáhla – 404 km/h. O čtyřicet kilometrů za hodinu
rychleji dokázal jet pouze speciální testovací vůz japonského Šinkanzenu, absolutní rekord
574 km/h pak drží speciálně upravený a zkrácený francouzský vlak TGV. Tak rychle jako
ve Španělsku tedy žádný jiný běžný vlak nikde nejel. Vlaky Velaro můžeme potkat i na
kolejích v Německu, a to pod názvem ICE 3, a také v Číně a v Rusku.

Orient Express
dnešní doby AUTOR: JAN KOPECKÝ

FOTO: SIEMENS, RENFE

Velaro: Vlaky AVE Velaro pocházejí z dílny společnosti
Siemens. Španělskému provozovateli Renfe dodala
celkem 26 vlakových jednotek.

Zážitek z cestování: Dva vozy business třídy nabízejí
skoro stovce cestujících nejen zážitek z jízdy, ale také
komfort a péči. Takto vypadá první třída.



P
aragliding pravděpodobně nejlépe

přibližuje lidi k podstatě létání. Na

rozdíl od letadel, kde člověk vnímá

prostor jen přes zavřené okno, para-

 gliding dokonale plní touhu těch, kteří závidí

ptákům. Létat znamená cítit se svobodně, mít

možnost kdykoli změnit směr, mít absolutní

kontrolu. To vše paragliding nabízí. Alfou 

a ome  gou je křídlo nebo padákový kluzák,

jehož ří ze ní je ovlivněno řadou fyzikálních

a geo  metrických vlastností. Samotný let se

ovládá změnami geometrické charakteristiky

nosné plochy křídla, což má vliv na aerodyna -

mické síly, síly aerodynamického odporu a na

změnu rozložení zatížení na plochu křídla.

Kříd lo je tak vystaveno velké zátěži, a proto

mu  sí být vyrobeno z vysoce kvalitních ma-

teriálů. 

Lehké, pevné, neprodyšné
Křídlo na paragliding má úplně jinou kon-

struk ci než klasický padák určený k se sko-

kům. Sklá dá se z vrchlíku, který je se

spodní částí spojen přihrádkami. Ty se 

plní vzdu chem a vytvoří se tím komory,

které určí výsledný tvar vrchní části. 

Všechny součásti padákového kluzáku jsou

vy ráběny z vysoce trvanlivých materiálů, vy-

vinu  tých speciálně pro tento účel. Tkanina

musí splňovat přísné požadavky. Nej dů le ži -

tější je nepropustnost vzduchu – křídlo je

tím kva litnější, čím méně vzduchu propustí.

Kvalitu dále určuje vysoká pevnost i nízká

hmotnost. Ta při létání rozhoduje, protože

platí rovnice: čím lehčí vrchlík, tým lepší

jsou letové vlastnosti křídla. Tato vlastnost

je důležitá už při startu, protože lehký ma-

teriál se krásně na foukne a vy tvoří dokonalý

tvar pro vztlak. Při zaklopení se rychleji vrátí

do ovladatelné ho tvaru.

Většina tkanin na výrobu křídel je založena

na nylonových vláknech ošetřených spe ciál-

 ním nátěrem, které pomáhají dosáhnout

nulové prodyšnosti a zároveň zvýšit životnost

tkaniny. Takřka 80 procent křídel ve světě se

vyrábí z ma teriálu Skytex. Je velmi pev ný, má

výborné pa rametry v tažnosti a je velmi lehký.

Oblíbeným materiálem je i Gelvenor. Ten

využívají zej mé na paraglidisté, kteří létají

ve vyšších výškách nebo v krajinách s teplým

počasím. Na silném slunci totiž Skytex ztrácí

některé své vlastností, Gelvenor však ne vy -

kazuje tak kvalitní letové vlastnosti, je mno-

 hem těžší a hůře se i zpracovává. Například

při po škození vrchní části se nedá zalepit,

ale musí se přešívat. 

Spoutané křídlo
Na letové vlastnosti má důležitý vliv konstruk-

 ce vrchní části, tedy vrchlíku. V po čátcích vý-

voje padákových kluzáků se na každé žebro

uvazo valy šňůry. Šlo o konstrukci klasickou,

jejíž ne výhodou byl hlavně velký počet šňůr,

což se v praxi odrazilo na velkém aerodyna-

mickém odporu. Dnes je taková konstrukce

minulostí. Nahradila ji takzvaná diago nál ní

konstrukce – do komor se mezi žebra, která

spojují horní a dolní vrstvu vrchlíku, všívají

diagonální vý ztuhy. Ty zabezpečí rov no měr -

né rozložení a přenos sil v konstrukci.

Snížil se tak i počet šňůr, které se u tohoto

ty pu křídel uvazují na každé druhé žebro.

Výsledkem nového řešení je snížení aerody-

 namického od poru a zlep še ní letových vý ko-

nů. Nejnovějším řešením při kon  stru o  vá ní

vrchlíků je „mostová“ konstrukce, u které se

mezi dvě diagonální výztuhy všívá horizon  -

tální, která vytváří jakýsi most. Tak je možné

uvazovat šňůry až na každé třetí žebro. A je-

jich nízký počet znamená mini mální aerody-

 namický odpor a velmi dobré le to vé vlast  nosti. 

Systém šňůr má tři části: hlavní šňůry, větve -

 ní a šňůry řídicí. Kdysi se šňůry vyráběly z po-

lyesteru, dnes je však nahradily zejména

poly  ety lenové šňůry Dyneema nebo Twaron

s prů mě ry od 1,2 do 1,6 milimetru. A ač si

to lze jen velmi těžko představit, mají dosta-

tečnou pevnost. Při spor tovním para glidin gu

mů žeme například vidět kluzáky s kevla ro vý -

mi šňůrami extrémních průměrů pouhých

0,2 mi limetru. Jejich nevýhodou je ale křeh-

 kost a láma vost a také snižování funkčních

vlast ností vlivem ultrafialového záření. Proto

se většinou po každé sezoně vyměňují. 

Pro každého něco
Padákové kluzáky se u paraglidingu dělí do

tří skupin. Určující je výkonnost. Typ A, tedy

„stan dard“, je určen pro úplné začátečníky.

Jejich konstrukce zaručuje, že se v kritické

situaci, hlavně při zaklopení, dostane do pů -

vodního stavu v co nejkratším čase a bez

zásahu pilota. I proto je nejbezpečnější, ač je

to na úkor výkonnosti. Jeho skluz se pohybu -

je na úrovni 1 : 6 až 1 : 8, což značí, že na

vzdálenost šesti až osmi metrů klesne o je -

den metr. Druhou kategorií jsou padáky

typu B „perfomance“. Jsou výkonnější, ale

zároveň klesá jejich bez pečnost. Třetí, nej -

vyšší kategorií jsou křídla typu C „competi-

tion“. V tomto případě jde o sou těžní padáky

určené jen pro profesionály. Jejich obsluha

si vyžaduje množství zkušeností, pro tože 

v kritických situacích, když se zaklopí vrch-

 lík, už musí zasáhnout pilot. 

Neoddělitelnou součástí výbavy para gli dis ty

je sedačka. Připomíná křeslo, ve kterém je

po čas letu zavěšen pilot. S vrchlíkem je spo-

 jená kara binami a obsahuje také jakési air -

bagy, tlumicí polštáře, které při pádu zmír ňují

možný náraz. Stejně důležitou výbavou je

chránič zad. Jednou z částí výbavy pilota je

i záložní padák. Ten se však využívá jen v kri-

tických situacích, protože jeho použití vy ža -

duje určitou zručnost. Pilot musí hlavní

křídlo „znefunkčnit“, aby se nezamotalo se

záložním padákem nebo aby se působením

nefunkčního křídla pilot při pádu nerozkýval.

Do výbavy patří i variometr. Pilotovi ukazuje

výšku a zvuky ho upozorňuje na kle sání či

stoupání. Přilba, rukavice a kombinéza slou-

žící na ochranu i k tepelné izolaci patří mezi

samozřejmosti. Při létaní v neznámých lo ka -

litách využívají piloti i zařízení GPS, která

kromě toho, že slouží na orientaci, také za-

zna menávají parametry letu.

Paragliding je dnes poměrně bezpečný sport

– samozřejmě vyžaduje zkušenosti, protože

při létání se často ocitnete v situacích, které

dokonale prověří fyzickou zdatnost, a čas-

to  krát zažijete adrenalinové chvíle a vyzkou-

 ší te si psychickou odolnost, ale většina lidí,

kteří to vyzkoušeli, poznala základní prav -

du o vol ném létání: když už člověk vyzkou -

ší jinou dimenzi, bude chtít se do ní stále

vra cet. 
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Nevydařené pokusy Abbasa Ibn Firnasa s kluzákem, fantastické
představy Leonarda da Vinci nebo úspěšné lety bratří Wrightů. 
Lidé vždy toužili létat, a proto je dnes nebe plné železných strojů.
Ale na začátku jejich evoluční křivky navždy zůstane jed no du ché
křídlo.

Létání s jedním 
křídlem AUTOR: JAKUB GAVLÁK

FOTO: ARCHIV

Adrenalin a zážitek: Paragliding v sobě snoubí adre-
nalinové zážitky z letu spojené s krásnými výhledy na
okolní krajinu. 

Bezpečný sport: Technologie používané při výrobě
padákových kluzáků jsou na tak vyspělé úrovni, že
pilota v žádném okamžiku nenechají na holičkách.
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P
řestože z pozice masových produ-

centů zůstává zvuk pozadu, na trhu

působí stále dost menších vý rob ců,

kterým zvuk učaroval natolik, že své

poslání odhodlaně brání a vášeň pro hudbu

proměnili i na zdroj obživy.

Zdroj inspirace
V Kladně již téměř patnáct let produkuje

lu xus ní reproduktorové soustavy Roberto

Barletta. Rozený Ital zde vyrábí soustavy, za

které jsou hudební požitkáři ochotni zaplatit

i statisíce korun. Barlettovy výrobky nesou

název Xavian – v řecké mytologii to bylo místo

inspirace, kde se scházely múzy. Roberto Bar-

 letta vystudoval průmyslovou elektroniku

v Turíně, kde v mu zi kantské rodině prožil

dětství. Odborné vzdělání, láska k hudbě a cit

pro design mu pomohly vy tvořit značku zná-

 mou na celém světě. Xavian jsou dnes res -

pek tované reproduktorové sousta vy, které

ús pěš ně odolávají masové konkurenci. Ale

protože při výrobě reprosoustav s vyso kou

kvalitou zvuku neexistují kompromisy, zá -

klad  ní filozofií Xavianu je spojení malo sé -

riové vý ro by s minimálními kvalitativními

odchylkami. Tato kombinace mu umožňuje

pružně reagovat na požadavky trhu, kde tem -

po určují velcí produ centi. Od těch se Xavian,

manufaktura rodinného typu, vyčleňuje dů-

razem na výsledný zvuk. Jelikož v Kladně

neprodukují stovky repro sou stav denně,

mohou si dovolit při jejich výrobě spo lu pra-

 covat i se zvukovými odborníky ze Stát ní

opery v Praze. Od nich si dá Roberto Barletta

rád poradit, ale výsledný zvuk je vždy pouze

jeho dílem.

Bedny s image
Výroba reprosoustav začíná ozvučnicí – skříní,

do níž se vkládají reproduktory. To jsou vlast -

ně měniče elektrického proudu na tlakové

kmity, tedy pro lidské ucho slyšitelný zvuk.

V přípa dě značky Xavian padla při výrobě

ozvučnice volba na takzvanou Medium Den-

 sity Fiberboard, střed ně tvrdou dřevo vlák ni-

tou desku, která je díky svým vlastnostem

plnohodnotnou alternati vou masivního dře -

va. „MDF desky se navíc velmi dobře zpraco -

vávají, jsou homogenní a na všech místech

materiálu je struktura stejná. Na rozdíl od

masivního dřeva, které je i po zpracování stá -

le živé a často nezaručuje neutralitu, nema jí

tendenci pracovat. A v porovnání s klasickým

dřevem jsou i levnější,“ vysvětluje důvody

vý běru těchto desek Roberto Barletta. 

Charakteristickým znakem ozvučnice repro-

 sou stav Xavian je jejich tvar, zkosená přední

stěna a malý, téměř neviditelný detail v místě,

kde se spolu dotýkají měniče. Podle Roberta

Barletta by měl být zvuk plnohodnotný, a pro-

 to by i jednotlivé měniče měly být co nej blí že

u sebe. Právě to byl důvod, aby navrhl v místě,

kde se setkávají, nepatrný ohyb zabezpečující

kompaktnější zvuk.

K luxusním reproduktorům patří dokonalá

ima ge. I proto si Roberto Barletta hotové re-

pro sou stavy označuje vlastním logem. Na

nižší řady připevňuje hliníkové, na vyšší pak

dává ručně lisované logo Xavian přímo na

ozvučnici. Na zadní stěně lze nalézt kožený

štítek, který má podle Barlettových slov zdů-

raznit ruční výrobu.

Forte i pianissimo
Samostatnou kapitolou výroby reprodukto rů

jsou měniče. Jejich kvalitu nemůže výrobce

soustav ovlivnit, proto by jejich výběr měl být

nekompromisní. Roberto používá dánské re-

pro duktory Scan-Speak, které patří do nej už-

ší svě tové špičky a pro Xavian jsou zárukou,

že repro soustavy budou i při skupinové 

vý robě znít stejně. „A to je jeden z našich

nej důle ži tějších úkolů. Jelikož dánské re-

 pro duktory hrají výborně, my se musíme

postarat, aby naše pásmové filtry a ozvuč ni ce

byly jeden jako druhý. Jen tak dokážeme

zaručit vysokou kva litu i při menší sériové

výrobě.“ Metou všech zanícených audiofilů je

vyrobit reproduktor, z něhož by zněla hudba

jako při poslechu na živo. „To však není mož -

né, protože už jen pro stor, kde jsou soustavy

umístěny, jistým způsobem tuto hodno věr -

nost deformuje. Mě za jí  má, aby soustava

dosáhla právě toho zvuku, který jsem si na

začátku určil,“ dodává Roberto. 

Jak by tedy podle něj měl vypadat ideální

reproduktor? „Měla by to být soustava, která

umí zahrát některou z Beethovenových

sym fonií se stejnou silou i dynamikou 

a zá ro veň dokáže reprodukovat pianissima,

jemně a se zacho vá ním prostorovosti.“ 

I proto osobně kontroluje každý kus, který

opouští jeho dílnu. Vždyť ve světě věrného

zvuku není lepší reklama než spokojený

audiofil. 

Ploché televizory, LCD panely, plazmy, dokonalá věrnost obrazu, 3D
technologie. Obraz se stává popu lárním. Co se však stalo se zvukem?
Vždyť právě zvuk tvoří nedílnou součást obrazu. Proč mu tedy ti,
kterým tak záleží na obraze, přisuzují mnohem menší význam? 

Věrný zvuk
AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: SOLFEGIO LOUDSPEAKERS, AUTOR

Špičková kvalita za každou cenu
Oblast špičkové reprodukční techniky je opravdu něčím výjimečným. Reproduktory se
staly designovým kouskem, který obohatí váš byt. Proto jsme nakoukli do kuchyně
několika světových firem, které jsou považovány za špičku v této oblasti, abychom vám
přinesli pár nápadů, jak obohatit váš byt. Některé kusy opravdu stojí za to.

Kvalitní reprosoustavy: Ital Roberto Barletta 
je vyrábí na Kladně už celých patnáct let.

Zcela netypické řešení reproduktorové soustavy od
firmy Cabasse s názvem La Sphére.

Naprosto neortodoxní řešení reproduk torových 
soustav, které jsou vysoké ja ko dospělý muž, zvolila
firma Vivid Audio. Výrobek se jmenuje G1 GIYA 
a dí ky „šnečí ulitě“, v nich ne mů že vzniknout 
stojaté vlnění.

Ferguson-Hill vyrábí reproduktory opravdu netradič-
ního charakteru ze speciálního průhledného mate-
riálu.

Výrobce Elac vsadil na lehkost, se kterou se taková 
reproduktorová soustava zařadí do moderního bytu.
Základem jsou sériově vyráběné reproduktorové sou-
stavy, designo vě upravené. Jejich označení je
FS247AE White Rose.
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Energeticky nezávislý
Technologie výroby solární energie nabírají neuvěřitelné tempo. Důkazem
může být Freeloader Pro, nejnovější nabíječka na solární energii,
která je schopna zásobovat energií prakticky všechna elektrická
zařízení. Pokud často cestujete do míst, kde nemáte záruku přístupu
ke zdrojům elektrické energie, bude pro vás Freeloader Pro nej -
lepším řešením. Nabíječka využívá výkonné solární panely nebo
USB kabel pro rychlé dobití akumulátoru. Při slunečném počasí to
trvá od sedmi do devíti hodin, přičemž na plné nabití je schopna dodat dostatek
energie pro 70hodinový provoz mobilního telefonu nebo plně nabít jakýkoli akumulátor
digitálního fotoaparátu. Novin kou je i možnost přepnutí na 9,5 V, což umožní nabíjení i ener-
geticky náročnějších zařízení, jako jsou například multimediální přehrávače nebo přenosné přehrá-
 vače DVD. Součástí nabíječky je i CamCaddy, speciálně navržený adaptér, který akceptuje prakticky
všechny typy akumulátorů fotoaparátů a videokamer.

Privátní slunce
Kvalitní čelovka by neměla chybět ve výbavě žádného dobrodruha.

Ale jasné světlo se hodí i při přerušení dodávky elektrické energie.
Švédský výrobce Silva světlu rozumí a dlouholeté zkušenosti 
z výroby čelovek nejnověji zužitkoval v modelu Silva X-Trail
Plus. Za vše hovoří světel ný tok, který je až 145 lumenů. Čelovka
je vybavena výkonnou zářiv kou Luxeon K2 TFFC a dvěma pěti-
milimetrovými LED diodami pro svícení nablízko. O směrování
světla se stará speciální optika, která by měla vytvářet světelný
kužel s pokrytím blízkého i vzdáleného prostoru současně. Výkon

je odstupňován do čtyř režimů s dosahem 75, 58, 37 a 10 metrů.
Výdrž na plný výkon je 7,5 hodiny, přičemž čelovku napájí Li-Ion

akumulátor s kapacitou 16 Wh. V úsporném režimu slibuje výrobce
výdrž až sto hodin. Navíc externí akumulátor zaručí, že při nošení čelovky

na hlavě vám nebude překážet, její hmotnost je totiž jen 80 gramů. 

On air
Telefonování přes internet se už dávno stalo běžnou praxí. Co ale při tomto způsobu komunikace

překáží, jsou často nekvalitní hlavové soupravy (headsety), se kterými se nezřídka cítíme jako pracovníci
call centra. Ani jejich zvuk není nejlepší. Řešením tohoto problému může být stolní mikrofon Blue

Snowball USB od světoznámé firmy Blue Microphones. Robustní design, sférický tvar a profi směrově
kardioidní vložka Blue vyvinutá právě Blue Microphones budou zárukou, že váš hlas bude zaznamenán

v dokonalé podobě. Navíc se kvalitně zaznamenají i zvuky z vašeho okolí – v případě, že vás do mikrofonu
bude mluvit víc. A mikrofon si poradí i s nahráváním hudby. Přepínačem se dá charakteristika přepnout na vše -
směrovou, kardio idní a kardioidní s 10dB útlumem pro hlasitou hudbu. Jeho instalace je díky „plug and play“
snadná. Stačí zasunout kabel USB do počítače. 

Neviditelné vrtule
I když to zatím moc nevypadá, blíží se léto a s ním i letní vedra. Klimatizace jsou sice řešením,
ale ne každý upřednostňuje tento způsob eliminace tepla. Alternativním řešením jsou tradiční
ventilátory. Ty jsou však hlučné a točící se listy rozsekávající proudění vzduchu ne vždy působí
příjemně. Výrobce spotřební elektroniky Dyson přichází na trh s revolučním řešením. Jejich ventilátor
Dyson Air Multiplier totiž nemá vrtuli žádnou. Přístroj se skládá z podstavce a velkého prstence,
který připomíná sci-fi bránu do jiné dimenze. Využívá speciální technologii proudění vzduchu, je
bezpečný a energeticky nenáročný. Nový ventilátor nebo spíše násobič vzduchu nasává z okolí vzduch,
který tlak patnáctkrát znásobí a v nepře rušovaném proudu ho rozhání do okolí. Jeho výkon se dá navíc
nastavit na tři úrovně a díky bezvrtulové technologii se i velmi lehce čistí. Zajímavý je i design, a pokud máte
rádi futuristicky vypadající a navíc funkční doplňky, určitě si u vás najde své místo. 

Jednokolové přibližovadlo 
Pokud znáte Segway, dvoukolové „přibližovadlo“ ovládané pohyby jezdce, a považujete tento druh zábavy

za praktický, má pro vás Honda zajímavý produkt. U3-X je experimentální vozidlo s jedním kolem, ovládané
pohybem pasažérova těla. Je malé a praktické, zkonstruované tak, aby bylo pro uživatele co nejpraktičtější
a aby neohrožovalo nikoho v jeho okolí. Honda U3-X dokáže měnit rychlost, pohybovat se, otáčet se a zastavovat

ve všech směrech podle toho, jak jezdec nakloněním trupu změní své těžiště. Podařilo se to díky nejmoder-
nějším technologiím, včetně technologie pro řízení rovnováhy a prvního vícesměrného hnacího systému

na světě, který umožňuje pohyb všemi směry. Zařízení vzniklo v rámci robotického projektu ASIMO,
jehož součástí je i slavný humaniod stejného jména. 

Bigtrak se vrací
Starší ročníky si určitě budou pamatovat na Bigtrak. Programovatelné elektrické vozidlo
připomínající tank. Ovládalo se pomocí klávesnice v zadní části a dokázalo si zapa  -
matovat až šestnáct příkazů, například „jeď pět metrů vpřed a pak zatoč o 30 stup -
ňů“. Kultovní hračka spatřila světlo světa roku 1979. Letos se příznivci dočkali
renesance Bigtraku. Novinka nese název Bigtrak Jr. Oproti „pradědovi“ ale
zabírá o polovinu méně místa, ovládání pomocí dotykové plochy zůstává, s její
pomocí programujete všechny mise. Přibylo i více paměti na delší výpravy.
Výbava bude doplněna například odpalovací rampou nebo digitální kamerou. 

AUTOR: JOZEF JAKUBÍK
FOTO: ARCHIVY VÝROBCŮ
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Sbírka pro Haiti mezi zaměst-
 nanci vynesla 360 tisíc korun
Siemens v České republice uspořádal sbírku

na podporu obětem zemětřesení na ostrově

Haiti. Částka, kterou mezi sebou vybrali za-

městnanci společností Siemens, Siemens

IT Solutions and Services a Siemens Indus-

trial Turbomachinery byla vedením skupiny

Siemens zdvojnásobena. Siemens v ČR cel -

kově daruje na humanitární pomoc obyva -

telům Haiti 360 tisíc korun. Z cel kové částky

jde na účet společnosti Člověk v tísni 256 tisíc

korun a organizace ADRA obdrží 104 ti síce

korun.

Centrála společnosti Siemens 
na nové adrese
Centrálu společnosti Siemens v České re-

publi ce od března najdete v moderním admi-

nistrativním komplexu v ulici Siemensova

v Praze 13 u sta nice metra Stodůlky. Ulice je

pojmenována po německém inženýrovi 

a vy nálezci Ernstu Wer neru von Siemens,

prů kopníku industrializace a dopravní elek-

tri fikace, jehož činnost je od ro ku 1860 

spjata s průmyslovým vývojem i u nás.

„Více než 1 200 pražských zaměstnanců

spo leč nosti nyní pracuje v jediném admini -

strativním komplexu. Tím výrazně šetříme

provozní ná kla dy. Odpadá cestování mezi

lokalitami, zvyšuje se intenzita kontaktu tý mů

a tím i efektivita na ší práce,“ říká Eduard Pa -

líšek, generální ředitel společnosti Siemens,

a dodává: „Siemens letos oslaví 120 let svého

působení v Česku. Jsme rádi, že toto výročí

můžeme oslavit v nové budově, jejíž pro voz

je i díky našim moderním techno lo giím maxi -

málně šetrný vůči životnímu prostředí.“ 

V pátek 19. března to měli chodci a řidiči při

prů jezdu pražské Vlašské ulice o trochu těžší.

Už tak úzkou ulici totiž zaplnili gratulanti 

a foto gra fo vé, kteří přišli oslavit první na ro -

zeniny SIMPatické kavárny. V malebném

krám ku si můžete zakou pit čerstvou kávu,

výbornou čokoládu, čaj i jiné dobroty. Ka vár-

nu nečiní výjimečnou jenom ne rudovský

styl, ale i to, že zaměstnává lidi s men tálním

postižením, kteří zde pracují jako číš ní ci 

a pomocníci. Charitativní projekt Siemens

Fond pomoci věnoval kavárně 100 000 ko run

na její vybavení.

Tréninkové pracoviště pro lidi s handicapem

pro vozuje pražské Sdružení pro integraci

mentálně postižených. Občanské sdružení

se snaží neje nom umístit mentálně po sti že -

né na pracovním trhu, ale zároveň podpo ru je

i jejich rodiny a vě nuje se medializaci a osvě-

tě témat s tím souvi sejících. V tom jim po má-

há řada osobností z ve řejného života, včetně

Václava Havla, Bořka Šípka či Tomáše Halíka.

„Hledáme pracovní místa i pro rodiče, kteří se

dlouhodobě a někdy i celý život starají o své

postižené děti. Nevěřili byste, jak těžké je

ně které z nich přesvědčit, aby změnili za -

běhnu tý životní styl, když pro jejich po-

tom ky najde me práci,“ naznačuje jeden 

z ne  čekaných problémů ředitelka sdružení

Libuše Kaprálová. 

V kavárně, kterou najdete ve Vlašské ulici

číslo 10, je jen osm židlí, ale maximálně

ochotný per sonál. Pokud by na vás nevyšlo

místo, můžete si koupit kávu s sebou. A když

budete mít štěstí, možná vás bude obslu ho  -

vat třeba zrovna Miku láš, který se v sou čas -

né době připravuje na bar manskou soutěž

lidí s handicapem. Připravil si speciální 

ba ná no vý koktejl a prý si s ním věří na 

ví tězství.

PomáhámeSiemens hlásí růst výroby 
a zaměstnanosti v ČR
Skupina Siemens registruje za první čtvrt le tí

tohoto roku ve svých výrobních závodech zvý-

 še ný počet zakázek. Rostoucí objem výroby

se pro mítá i do zvyšování počtu zaměstnan ců.

„Jsme velkým zaměstnavatelem, ale také ex-

por té rem. Export našich výrobků generuje

více jak polo vinu obratu skupiny v České re-

publice. Lehké oživení světových trhů se tedy

příznivě projevu je na objemu zakázek pro

naše výrobní závody, které byly na rozdíl od

našich obchodních divizí více ovlivněny svě-

tovou hospodářskou recesí. Potvrzení tren du

ale přinesou až další měsíce,“ říká Eduard

Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens

v České republice.

Oživení na světových trzích se projevilo ze-

j  mé na ve výrobě malých nízkonapěťových

elektromoto rů v mohelnickém závodě. Ten

získal v prvním čtvrtletí o 20 % více zakázek

oproti poslednímu v loňském roce a vy tvo řil

tak pracovní příležitost pro sto dalších zaměst-

nanců. I brněnský závod na výrobu parních

turbín zaznamenává opětovný nárůst příjmu

zakázek. Během prv ní ho čtvrtletí dokázal

podnik naplnit výrobní plán na celý příští

rok již z 50 %. V trutnovském závodě na vý -

robu průmyslové nízkonapěťové techniky

se zvýšila výroba v prvním čtvrtletí mezi roč -

ně o 10 % a podnik přijal dvacet pět nových

zaměst nanců. Osram v Bruntále, součást sku-

piny Sie mens, zaznamenal v prvním čtvrtletí

meziroční nárůst výroby o 30 % a rozrostl

se o 54 zaměst nanců.

Mohelnický závod 
snížil emise o 92 %
Společnost Siemens ve svém závodě v Mohel-

nici snížila emise díky nové nátěrové techno-

 logii pro povrchovou úpravu elektromotorů.

Objem emisí vzniklých při lakování povrchu

mo torů tak ve srovnání s rokem 2001 poklesl

na pouhých 8 % a je v současnosti čtyřikrát

nižší, než stanovují české i evropské předpisy.

Sie mens touto investicí pokračuje v dlou ho -

dobém proce su ochrany životního prostředí,

který zahájil při vstupu do závodu v roce

1994.

Mohelnický podnik je největším závodem

na výrobu nízkonapěťových elektromotorů

nejen v rámci koncernu Siemens, ale také 

v celé Ev ropě. Díky sanaci předrevolučních

ekologických škod, systematické ochraně

vod, odstranění polychlorovaných bifenylů

z výroby, průběžné rekonstrukci skladů a mo -

dernizaci výrobního procesu došlo během

více než patnáctiletého působení společnosti

Siemens v mohelnickém průmyslovém areálu

k výraznému zlepšení ži votního prostředí.

Efektivnější rentgenové vyšetření
Rokycanská nemocnice se rozhodla pro mo-

 der  nizaci některých pracovišť. Jedním z nej -

význam  nějších subdodavatelů se stala

spo  lečnost Sie  mens, která se postarala 

o modernizaci Radiodiagnostického oddě-

lení. Součástí subdo dávky byla dálkově

ovládaná digitální RTG stěna a kompletní

digitalizace celého rent ge nového pracoviš -

tě. Díky novému zařízení lze pacienty vy -

šetřit s maximální ohleduplností k jejich

pohybovým možnostem. Digitalizace za-

jistí efektivnější použití vyvolaných snímků.

SIMPatická kavárna – místo, kam se chodí



   

Pomáháme slabším a pot ebným, kte í se ne vlastní vinou dostali do obtížné
situace a nemohou si pomoci sami.
Podporujeme instituce, které pomáhají d tem a lidem se zdravotním postižením
i sociálními problémy.
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