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Vážení čtenáři, milí přátelé,
už jste se svezli elektromobilem? V Česku

jich jezdí jen několik stovek, nicméně v blízké
budoucnosti se stanou samozřejmou součás tí
našich měst. Aby mohly jezdit, musí existo vat
síť nabíjecích stanic. Představte si desítky sa-
 moobslužných stojanů na každém parkoviš ti
u nákupních center, restaurací a podobně.
Svůj vůz si jednoduše a pohodlně dobijete
během nákupu či oběda. Dvě takové stanice
jsme otevřeli pro širokou veřejnost v ulici
Siemensova v pražských Stodůlkách. 

Budoucnost právě začíná a nabíjecí stanice
jsou zatím pouhým zlomkem z množství pro-
 duktů a kompletních technologických řeše ní,
která jsme schopni městům dodat. Stojíme
u zrodu a rozvoje konceptu chytrých sítí, kte-
 rý umožňuje inteligentní a efektivní nakládá ní
s elektrickou energií. Počítáme s tím, že kon-
coví uživatelé budou jednou energii nejen
spotřebovávat, ale tu nevyužitou také ukládat
či vracet zpět do oběhu. 

Věděli jste, že Česko a Slovensko jsou jedi né
dva vnitrozemské státy na světě s právem tě žit

vlastní suroviny ze dna oceánu? Toto privile-
 gium může náš stát uplatnit na kousku
moř ského dna v Tichém oceánu asi 2 200 ki-
lo metrů na západ od Mexika. V našem přípa-
dě je to spíše zajímavá kuriozita, obecně jsou
však oceány obřím zdrojem surovin, potra vy
a energie. Pokrývají naši zeměkouli ze 70 pro-
 cent a jejich bohatství není zdaleka využito.

Jsem velmi rád, pokud se vám náš časopis
líbí a nacházíte v něm inspiraci. Líbí se i po rot-
cům odborných soutěží, kteří nám za něj udě li -
li během necelých dvou let již třetí pres tižní
ocenění. To aktuální je druhé místo v sou   tě -
ži zákaznických časopisů vyhlášené od  bor  -
ní  ky na komunikaci sdruženými v asociaci
PR klub.

Přeji vám příjemné čtení a jdu vypojit ze zá-
suvky náš firemní elektromobil. Už je dobitý.

Eduard Palíšek
generální ředitel 

Siemens Česká republika

Až bude využívat to nejlepší, co se nabízí.

Odpovědi pro Českou republiku.

Již 120 let jsme pro Česko zárukou nejlepších technologií. Pomáháme rozvíjet 
český průmysl, energetiku, zdravotnictví a infrastrukturu šetrnou k životnímu 
prostředí. Vytváříme zde více než deset tisíc pracovních míst a výrobky 
Siemens se značkou Made in Czech Republic vyvážíme do celého světa.

120 let
Siemens
v Česku

Tati, kdy už bude naše země 
úplně na špičce?
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Stroje pro podmořské horníky
Už nestačí jen sestoupit pod zem, je potřeba ponořit se pod hladinu oceánů. Surovin na souši
je stále méně a rozvoj Číny, Indie či Ruska se bez nich neobejde. S dnešními techno logiemi
si budoucí podmořští horníci nevystačí. V první řadě proto, že těžba nesmí znečisťovat vodní
prostředí. I těžit se bude v hloubkách, kam se obsluha dostane jen zřídka. Stroje musí bez-
 chybně fungovat bez nároku na údržbu i několik let. Výzkumníci ze společnosti Siemens
připravují technologie schopné tyto požadavky zvládnout. Wolfgang Zacharias z vývojového
centra v Duisburgu získal firemní ocenění Vědec roku za nové chlazení plynových kompre-
sorů, určených pro práci pod hladinou (na fotografii). 

O využití moří a oceánů čtěte na s. 10–19.



Lepší světlo, lepší ovoce
Ušetřit energii a zvýšit produkci – sen kaž -

dého zemědělce – půjde nyní usku tečnit

pomocí barevného LED osvětlení. Světlo se

totiž při fotosyntéze neabsorbuje na všech

svých vlnových délkách stejně. Nejvíce jsou

využity oblasti modré a červené barvy, kte ré

rostliny trvale podněcují k plnému růstu.

LED jsou také mnohem úspornější než běž ně

používané sodíkové lampy. V pilotním pro-

jektu v Dánsku klesla energetická spotřeba

skleníku o 40 procent. Další úspory přinášejí

i men ší náklady na hnojiva.

Sůl nad zlato
Slunce je jedním z nejslibnějších zdrojů energie. Na Zemi z něj do -

padne každou hodinu takové množství energie, které lidstvo spo tře-

 buje za rok. Na světové energetické produkci se však Slunce podílí

pouze 0,02 procent.

Cestou k lepšímu využití slunečního potenciálu je zvýšení efektivnosti

solárních termálních elektráren. Jejich základem je sluneční svit

soustředěný na trubku naplněnou kapalinou s vysokou tepelnou

vodivostí. Ta následně ohřívá vodu, která se odpařuje a vznikající

pára roztáčí turbínu v klasickém generátoru. Efektivnost zařízení

je tedy tím větší, čím teplejší je cirkulující kapalina. V současnosti

se používají oleje, které lze ohřát na teplotu až 400 °C. V budoucnu

by však teplota kapaliny mohla vyšplhat až na 500 °C. Klíčem je začít

používat solné směsi místo olejů. Soli se mohou nejen více zahřát,

ale jsou navíc i výrazně bezpečnější. Zahřátý olej vytvoří v potrubí

páru, která je vysoce hořlavá a zároveň pod velkým tlakem. Oproti

tomu roztavené soli jsou nehořlavé a prakticky se nevypařují. V po -

trubí je tak jen minimální přetlak.

Mít tak uši jako rys
Nejčastějším řešením pro nedoslýchavé jsou naslouchadla, která zesi lu jí okolní zvuky. Ta však

mohou získat s miniaturním ovladačem ještě jednu funkci navíc. Pomocí kabelu či Bluetooth

se může jejich uživatel napojit na různá zařízení – od televize přes MP3 přehrávač po telefon.

Hlasitost si se dá jednoduše nastavit na ovladači, aniž by došlo k ze silování okolních šumů.

Zvuk, který slyšíte v naslouchátkách, je tak mnohem čistší. Sám ovladač je přitom velký jako

krabička od sirek a váží pouhých 55 gramů.

Aby vítr nefoukal 
zbytečně
Při silném větru větrné elektrárny často pro-

 dukují nadbytečné množství elektrické ener-

gie. Aby nepřišla nazmar, v budoucnu bu dou

na elektrárny napojeny elektro ly zé ry, které

slouží k výrobě kyslíku a vodíku štěpením

vody. Oba tyto prvky mají široké uplatnění

v různých průmyslových oborech. Vodík

lze například využívat jako vysoce energe-

 tické palivo. Spolu s CO2 se používá také 

k výrobě různých chemikálií, např. kyse -

liny mravenčí, oxidu uhelnatého apod. Ty

se dají dále zpracovat na plasty či různá

paliva. 
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Bezdrátové pohodlí
Společnost Siemens vyvinula ve spolupráci s BMW inovativní způ sob

nabíjení elektromobilů. Jde o systém indukčního nabíjení, jehož

základem jsou dvě cívky. Primární je připojena do sítě a je kompletně

schována pod zemí. Sekundární je pak nainstalována ve voze. Spus-

tí-li řidič nabíjení, začne primární cívkou protékat proud. Ten vytváří

magnetické pole, které indukuje vznik proudu v sekundární cívce

a nabíjí baterii. Výsledkem je nabíjení bez jakýchkoliv kabelů – jediné,

co je třeba, je pustit proud do první cívky. Auta se tak mohou bez

problémů nabíjet i při krátkém zastavení. Účinnost celého procesu

přenosu energie ze sítě do baterie je celých 90 procent. A jelikož

je mag netické pole soustředěno výhradně do oblasti mezi oběma

cívkami, nehrozí ani poškození elektroniky ve voze. 

Kromě pohodlí plynou pro řidiče další výhody stanice už z její

sa motné konstrukce. Zakopána pod zemí může být téměř ne po -

střeh nutelná. Zároveň je tím i efektivně chráněna proti vandalům

a zlo dějům – rozkopávat silnice kvůli pár kusům kabelů se asi bude

chtít jen málokomu.

Elektronická, nebo klasická pošta?
Nová poštovní služba umožní zákazníkům přečíst si poštu ještě

dříve, než jim bude doručena do domu. Při třídění je každé psaní

zároveň i ofoceno. Fotka zásilky se pak zašle adresátovi e-mailem,

který si už sám určí, co se s ní má dál stát. Nebude-li si ji přát doručit,

pošta ji rovnou vytřídí. V opačném případě bude psaní doručeno

běžným způsobem nebo se na žádost zákazníka otevře, oskenuje 

a jeho obsah bude opět zaslán e-mailem. Služba by se měla spustit

už toto léto ve Švýcarsku.



Věděli jste, že…
… historickým mezníkem pro rozvoj vodní
dopravy byl vynález plavební komory na
kanálu Naviglio Grande v severní Itálii? Po -
stavili ji v období italské renesance v letech
1439–1443 a svými návrhy k jejímu vzni -
ku přispěl také Leonardo da Vinci. Toto za-
řízení umožnilo překonávat plavební stup ně
i na území s většími výškovými rozdíly, 
a to i pro větší lodě.

… nejstarší lidmi vybudovaná vodní cesta
na světě, čínský Velký průplav, měří 1 800
km? Nejstarší úseky pocházejí ze 4.–5. sto-
letí př. n. l., současná podoba je ze začátku
7. století n. l. Kanál překonává převýšení
okolního terénu až o 42 metrů díky uni -
kátnímu systému zdymadel s uzavíratelný-
mi komorami, které čínští technici vymys leli
již v 10. století, tj. o 400 let dříve než v Itá-
lii. Uzavírají se z obou stran podobně jako
moderní zdymadla.

… největší cestovní loď, která kdy byla po-
stavena, se jmenuje Queen Mary II? Byla vy-
robena v roce 2003 jako nejdelší, nejširší
a nejvyšší s nosností 148 528 tun. Nosností
ji v roce 2006 překonala Freedom of the
Seas, ale v ostatních parametrech je stále
první. Loď přepraví 2 620 cestujících, kteří
mají mimo jiné možnost vykoupat se v ně -
kterém z pěti bazénů. Loď má 15 palub a je
345 metrů dlouhá. Její výška odpovídá výš-
ce budovy o 23 podlažích.

… celkem obchodní lodě vyprodukují roč ně
asi 130 000 tun sazí, což představuje 1,7 pro-
 centa emisí vypuštěných za rok na celém
světě?

… čeští říční dopravci loni přepravili 1,64
milionu tun zboží? Nákladní vodní dopra va
je však ve srovnání se silniční a želez nič ní
v tuzemsku popelkou. Zatímco lodě tuzem-
 ských rejdařů přepravují řádově miliony
tun nákladu, u železnice se tuny počítají na
desítky milionů, po silnici putují dokonce
stovky milionů tun zboží.

... největší kontejnerová loď na světě Emma
Maersk má délku, která se přibližuje čty -
řem fotbalovým stadionům? Její kapacita se
odha du je na 11 000 kontejnerů standard-
 ních rozměrů, při maximálním vytížení
by ale mohla pojmout až neuvěřitelných
13 500 kon tejnerů. Tento lodní kolos je 
v mnohém tak výjimečný, že jej může kvů li
jeho veli  kos  ti obsluhovat jen asi 40 přísta-
vů na světě.

… nejdelší přirozená říční cesta na světě ve -
de po řece Volze? Volha je dnes propojena
vodními kanály a dalšími říčními systémy
s Baltským, Bílým, Azovským a Černým mo-
řem. Po cestě dlouhé 3 530 kilometrů Vol ha
ústí do vnitro zemského Kaspické ho moře
a při ústí vytváří širokou deltu s pěti sty
rameny. Její povodí zasahuje obrovskou
plochu 1 360 000 kilo metrů čtverečních
a vodou ji zásobuje na dvě stě přítoků.

LODNÍ DOPRAVA
200 procent
je mezní hodnota, o kterou by mohl narůst
objem emisí skleníkových plynů z námořní
dopravy do roku 2050.

1 852 m
měří námořní míle. Rychlost lodí v počtu
námořních mil za hodinu udává námořní
uzel.

10 000 
je počet přístavů na světě, z toho 2 200 
je s mezinárodní přepravou.

360 km
je délka nejvýznamnější evropské vnitro-
zemské vodní cesty po řece Rýnu.

1 200 lidí
pracuje v největším evropském přístavu na
světě – v nizozemském Rotterdamu. Přísta-
vem ročně projde 430 milionů tun zboží.

336 milionů korun
stála replika slavného Titanicu, která je zá-
roveň největším muzejním exponátem na
světě. 

1 100 km
měří nejdelší průplav na světě (včetně řek
a jezer) – Volžsko-baltský průplav. Jedná se
o umělou vodní cestu na severu evropské
části Ruska, která spojuje Volhu s Baltským
mořem.

2 400 let
je starý nejstarší funkční průplav na světě
– Velký průplav nebo také Císařský průplav
– umělá vodní cesta ve východní Číně.

2 620 cestujících
přepraví najednou největší cestovní loď na
světě – Queen Mary II, kterou postavili v roce
2003 ve Francii. 

565 000 tun
ropy dokáže přepravit největší tanker na světě 
– Jahre Viking, vyrobený již v roce 1979. Tento
námořní kolos měří 458 metrů na délku, což je
téměř dvakrát víc než pověstný Titanic.

8 9 VISIONS léto 2011

N O V I N K Y

Gigantická těžební stanice
Světový ropný gigant Shell postaví gigantickou plovoucí stanici na těžbu zemního plynu.

Bude dlouhá 488 metrů, tedy víc než čtyři fotbalová hřiště za sebou. Vážit bude 600 000 tun,

což je šestkrát víc než největší letadlová loď. Půjde o největší plovoucí objekt, jaký kdy lidstvo

postavilo. Plovoucí závod na těžbu a zkapalňování zemního plynu Prelude FLNG postaví

jihokorejské loděnice, které k tomuto účelu spotřebují 260 000 tun oceli. To je pětkrát víc,

než se použilo při stavbě mostu přes přístav v Sydney. Závod ukotví 200 kilometrů severo -

východně od australského pobřeží nad obrovským podmořským ložiskem plynu, kde by

měl setrvat nejméně 25 let. Denně zpracuje 110 000 barelů zkapalněného plynu. „Naše

technologie FLNG umožňuje těžbu v mořských plynových polích, jejichž dobývání by jinak

bylo příliš nákladné,“ říká výkonný ředitel Shell Malcolm Brinded. Koncern zatím nezveřejnil,

kdy bude gigantická těžební stanice hotová, ale těžba plynu v ložisku Prelude u Austrálie

by měla začít v roce 2017.

Mobily jsou karcinogenní
Mobilní telefony přeci jen mohou způsobovat nádory. Odborníci na

rakovinu ze Světové zdravotnické organizace zjistili, že telefonování

mobilem zvyšuje riziko rakoviny mozku. Informovali o tom přední

světové tiskové agentury. Souvislost mezi používáním mobilů a výsky-

tem rakoviny mozku společně zkoumalo 31 vědců ze čtrnácti zemí.

Tvrdí, že všechny dostupné vědecké důkazy potvrzují nebezpečnost

používání mobilních telefonů. Ty by podle nich měly být klasifikovány

jako potenciálně karcinogenní přístroje. Varují náruživé telefonisty,

aby si kontrolovali, jak dlouho a jak často se vystavují elektromagne -

tickému záření, které vychází z mobilů. Předseda Mezinárodní agen tu -

ry pro výzkum rakoviny Jonathan Samet potvrdil, že některé důkazy

naznačují spojení mezi používáním mobilních telefonů a gliomem

mozku. Podobných výzkumů už bylo více, ale závěry nejsou jedno -

značné. Například vloni vědci zveřejnili výsledky studie, v rámci níž

deset roků sledovali 13 000 uživatelů mobilů, ale k jasnému výsledku

nedospěli. Svorně se shodují, že jsou potřebné ještě další výzkumy

a testy, aby karcinogenitu mobilů mohli jednoznačně potvrdit.

Maličcí lovci exoplanet
Flotila miniaturních družic na oběžné dráze okolo Země bude pátrat

po planetách mimo sluneční soustavu, kde by mohly existovat pod-

 mínky pro udržení života. První ze série takovýchto lovců exoplanet

má být vypuštěn příští rok. Družice s názvem ExoPlanetSat má tvar

kvádru s objemem tři litry, resp. rozměry 10 x 10 x 30 centimetrů.

V jeho útrobách se bude ukrývat výkonná optika a miniaturní ma -

névrovací motorky. Minidružici vyvinuli vědci z Draper Laboratory

a Massachusetts Institute of Technology. ExoPlanetSat bude hledat

planety pomocí tzv. tranzitní metody čili měřením změn jasnosti hvěz -

dy v momentu, kdy před ní bude procházet exoplaneta a nepatrně

ji zastíní. Velmi přesné změření poklesu jasnosti hvězdy umožní

vypočítat průměr planety, dobu jejího oběhu, jakož i vzdálenost od

mateřské hvězdy. Miniaturní lovci exoplanet nenahradí velké kosmické

dalekohledy, ale budou je doplňovat. Soustředí se na objekty, které

podle výzkumu velkými dalekohledy budou z vědeckého hlediska zají-

mavé. Zatímco například družice Kepler najednou pozoruje víc než

150 000 hvězd, ExoPlanetSat se bude po určitý čas věnovat výhradně

pouze jedné.



Přibližně 70 procent Země je pokryto
vodou. Velká moře obklopující kontinenty
jsou již po staletí důležitým zdrojem potra -
vy a současně významnými dopravními
cestami. Moře nám však nabízejí víc: 
trvale využitelné zdroje energie a nové
rezervy potravin a surovin, kterých na
souši ubývá.

Téma čísla – obsah
Česká stopa v oceánech
Také čeští vědci zkoumají mořský život a dokonce
vlastní suroviny na dně oceánu. ...............................................15

Oceány jsou pro lidstvo rohem hojnosti. 
Ale ohroženým.
Doc. Zdeněk Kukal se zabývá výzkumem 
oceánů přes půl století. .............................................................16

Naděje pro lidstvo: 
oceán

P
ohyb vln a mořské proudy se dnes

jako zdroje energie již využívají. Na

rozdíl od větrné energie má ener gie

získaná z moře tu výhodu, že je k dis-

 pozici pravidelně a předvídatelně. Takto

vy  robený proud lze proto považovat za

spo  lehlivý základ elektrické sítě. Elektrár  ny

poháněné mořskými proudy fungují stej ným

způsobem jako klasické větrné turbíny, pou -

ze s tím rozdílem, že pod vodou. Rotory o dél-

ce 16 metrů a hmotnosti 27 tun pra cu jí

s vy sokou účinností. Ve vodě se díky její řá-

dově vyšší hustotě oproti hustotě vzduchu

vyrobí při stejné rychlosti hnacího média

mno hem větší množství proudu. Nej větší

elektrár na poháněná mořskými proudy, kte rá

v sou časnosti pra cuje ve světě, se nachází 

v Severním Irsku a elektrickým proudem

zásobuje 1 500 do mácností. 

Také pro využití pohybu vln již existuje řa da

konceptů. První komerční elektrárna posta   ve -

ná ve Skotsku na ostrově Islay v roce 2000

využívá sílu vln lámajících se o pobřeží. Vlny

vtékají v pra vi delném rytmu a s obrov skou si-

lou do komory, která je naplněná vzdu chem.

V okamžiku naplnění komory dojde ke stla  če -

ní vzdu chu, při odlivu vzduch opět expan du je

do uvolněného prostoru. Pravidelně se opa-

kující komprese a dekomprese vzduchu se

pak vy užívá k pohánění speciální Wellsovy

turbíny, která vyrábí elek trický proud. Od

svého vzni ku dodává elektrárna Limpet do

místní sítě na ostrově 500 kW. 

AUTOR: ELISABETH DOKAUPIL, INDUSTRY JOURNAL
FOTO: CHRISTINA LEHNER, SIEMENS
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zajímá i letecký průmysl. Na mezinárodním

veletrhu letectví v Berlíně vzlétlo v roce 2010

malé letadlo, jehož motory spalovaly pohon-

né látky vyrobené výhradně z řas. S palivy

z řas by letadla mohla dosáhnout většího do-

 letu než s kerosinem. To už je dostatečný

důvod k tomu, aby se ve výzkumu řas začaly

významně angažovat i letecké společnosti

jako například Airbus. V současnosti spo tře-

 bují letadla pro osobní dopravu po celém

světě 200 milionů tun kerosinu ročně. Roční

výroba paliva z řas pro dieselové motory za tím

činí pouhých 10 000 tun a stále je ještě po -

měrně finančně náročná. 

Naproti tomu jako potravina se již řasy úspěš -

ně uplatňují po celém světě. Tmavě zelené

lístky mořské řasy Nori jsou bohaté na bílko-

viny, uhlohydráty, nenasycené mastné kyse -

liny, proteiny, vitamíny a jod. Dávno již nejsou

jen důležitou součástí asijské kuchyně. Krmi -

váři je přidávají do směsí pro ryby a prasata.

Farmaceutický průmysl z nich získává léky

proti Alzheimerově chorobě. Výzkumy rov něž

naznačují, že mikrořasy působí proti zánět li vě,

spasmolyticky a že rozšiřují cévy. Posilují ta ké

imunitní systém a svými antioxidanty och ra -

ňují před volnými radikály. Řada výz kum ných

ústavů proto intenzivně pracuje na vývoji no-

vých léků na bázi těchto užitečných mořských

obyvatel. 

Moře má pro lidstvo zásadní význam nejen

jako poskytovatel potravin a energií, ale ta ké

jako největší světový rezervoár pitné vody.

V celé řadě oblastí by bez odsolování moř ské

vody nebylo možné pokrýt potřebu vody.

Jedním ze způsobů odsolování je prohá ně ní

tlakovým systémem membránové filtrace,

který je poměrně energeticky nenáročný. 

I přesto se pracuje na dalším zefektivnění

tohoto procesu, který by nakonec měl přinést

úspory dalších 50 procent. 

Těžba z mořského dna
Získávání surovin z mořského dna je velmi

složité. Tyto suroviny jsou však vysoce cenné.

Geologové hovoří o obrovských rezervách

kovů, které jsou dnes na pevnině již téměř

vytěženy – například mědi, niklu, kobaltu,

zinku, ale i zlata a stříbra. Hovoří se rovněž

o množství zdrojů síry, v jejichž okolí by se

mohly každoročně vytěžit miliony tun mědi.

Zdroje síry vznikají při vulkanických aktivi -

tách, kdy jsou na mořské dno vyvrhovány

hor niny s vysokou koncentrací surovin. V se -

di mentech hlubokých moří jsou kovy zacho-

Jiný projekt má být koncipován do ústí řek,

kde se slévá sladká voda s vodou slanou. Zde

by vědci chtěli k výrobě proudu využívat roz-

díl v osmotickém tlaku sladké a slané vody. 

V poslední době se hojně diskutuje o mož nos -

ti zužitkovat zkrystalizovaný plyn – metan-

hydrát, kterého se v mořích nalézá velké

množství. Krystaly plynu vznikají na dně

moří tak, že se plyny unikající ze dna při

rozkladu mrtvých živočišných a rostlinných

těl dostanou za určitého tlaku a teploty do sty-

ku s vodou. Zajímavé je, že podmínky vhod-

 né pro vznik krystalů nastávají mnohem

častěji než podmínky nutné pro vznik ropy

a zemní ho plynu, a proto jsou zásoby těchto

tradič ních surovin na dně oceánů tak ne rov-

no měr ně rozloženy. Geologové se domnívají,

že metanhydrátu, tzv. hořícího ledu, je ve

světových mořích uloženo až 12 bilionů tun

a jednou by se mohl stát palivem budoucnosti.

Řasy jako palivo i potravina
Obrovské rezervy zdrojů energie i potravy na -

bízejí řasy. Na zeměkouli existují stovky tisíc

různých druhů mikroskopických řas – někte ré

z nich jsou maličké jako bakterie, jiné vytvá ře -

jí vlákna o délce až 50 metrů. Jejich pěsto vá ní

je snadné a kromě jiného mohou pomoci

například při likvidaci odpadních vod a CO2. 

Řasy totiž k růstu potřebují znečištěnou ne bo

slanou vodu a základní skleníkový plyn – oxid

uhličitý. Dodavatelé elektrické energie by pro-

to mohli v budoucnosti „krmit“ řasy CO2 ze

svých elektráren. K tomu by však bylo zapo -

třebí obrovských zařízení. Pro zpracování

vyloučeného CO2 z uhelné elektrárny o vý ko-

nu 100 MW by byla nutná plocha o velikosti

přibližně 7 000 fotbalových hřišť. Zařízení,

které je v provozu dnes, dokáže zpracovat

jen tolik CO2, kolik elektrárna vyprodukuje

během čtvrt hodiny. Vědci momentálně in-

tenzivně pracují na recyklaci živin pro řasy,

jako jsou fosfáty a oxidy dusíku, a na využití

průmyslových odpadních vod. 

Ani sklizeň řas není vůbec jednoduchá.

Vý  znamným pomocníkem se stala nová

me to da: řasy se promíchají s částicemi

mag netitu a po  té se posbírají pomocí

magnetů. Pokud se podaří zefektivnit pěs-

tování i sklizeň, mohly by se řasy prosadit

jako optimální základní su rovina pro vý -

robu bioplynu, bionafty a bio plas tů, aniž

bychom museli nadále oběto vá vat země -

dělské plochy určené k pěstování potra vin.

O trvale udržitelná biopaliva z mikrořas se

Čím je vzdálenost od rovníku větší, tím větší je i ener-
gie mořských vln. Prototypy elektráren využívaji
princip oscilujícího sloupce vody v komoře (na ob-
rázku dole). Trochu se to podobá  převrácenému
poháru s otvory pro vlny a vzduchovou turbínou 
v horní části. Jakmile vlny vstoupí do zařízení, vzduch
uvnitř se stlačí a tento tlak se přenáší na turbínu
vyrábějící elektrickou energii (na obrázku uprostřed).
Jiné elektrárny využívají sílu vln lámajících se o po-
břeží (na obrázku nahoře).

Korejci dodávali mořské řasy na císařsky dvůr do
Číny už před dvěma tisíci lety. Na svých dlouhých
cestách je žvýkali staří Keltové a Vikingové, milo-
vali je Římané. Obsahují o 10 až 20 procent víc 
minerálních látek než zelenina. Bohaté jsou také
na bílkoviny, uhlohydráty, proteiny, vitamíny a jód
(viz obrázek nahoře ). Řasy však nejsou jen zdrojem
výživy. Dokáží likvidovat CO2, v bioreaktorech pro-
dukují vodík (na obrázku dole) či biopaliva. Letadlo
Diamond jako první na světě uskutečnilo let s kero-
zínem z mořských řas (na obrázku uprostřed). 



Z Třeboně do 
Sargasového moře
Michal Koblížek pracuje v třeboňském oddě-

lení Mikrobiologického ústavu Akademie věd

ČR, ale z kraje rybníků jezdí na oceány. Zjiš-

ťuje, jak se v nich daří jednobuněčným řasám

a sinicím zvaným fytoplankton, které tvoří

základnu mořské potravní pyramidy.

Zúčastnil se deseti výprav, naposledy loni 

v létě do severního Tichomoří na výzkumné

lodi Kilo Moana patřící Havajské univerzitě.

Tři expedice vedly do Sargasového moře v zá-

 padní části Atlantiku, oblasti chudé na živiny.

Právě odtud pocházejí překvapivé závěry, kte -

ré společně s americkými a francouzskými

kolegy zveřejnil v odborném časopise Nature.

Výzkumníci porovnali řasy a sinice ze Sarga-

sového moře s těmi z jižního Tichého oceá nu.

Zjistili, že vykazují odlišné lipidové složení.

Vzorky z jižního Tichomoří zabudovávají do

buněčných membrán obvyklé lipidy obsa hu-

 jící fosfor. Zato fytoplankton odebraný v Sar-

gasovém moři má membrány tvořené jinými

lipidy – obsahují síru. Tak se fytoplankton

vypořádal s nedostatkem fosforu v Sarga so -

vém moři.

„Bylo to, jako když se za války vyrábějí ná -

hražky,“ přirovnává Koblížek. „Ta trocha živin,

která byla k dispozici, se použila na výstavbu

důležitějšího genetického materiálu. V ostat-

 ním musely mikroorganismy využít jako

stavební materiál třeba síru.“

Vědci se tak dozvěděli více o tom, jak fyto-

plankton, tolik důležitý pro život v mořích,

překonává nepříznivé podmínky.

Češi a Slováci vlastní suroviny
na mořském dně
Jen dva vnitrozemské státy mají právo tě -

žit vlastní suroviny ze dna oceánu – Česká

republika a Slovensko. Jak to?

V osmdesátých letech se v OSN dojednalo, že

soukromá konsorcia a vládní organizace mo-

hou v mezinárodních mořích požádat o část

mořského dna. Proto vznikla v roce 1987 orga-

 nizace Interoceanmetal. Sídlí v polském Ště-

tíně a sdružuje Českou republiku, Slovensko,

Polsko, Rusko, Bulharsko a Kubu. Má k dispo -

zici 75 000 čtverečních kilometrů mořského

dna v Tichém oceánu asi 2 200 kilometrů na

západ od Mexika.

„Jedna expedice na výzkumné lodi zabere

obvykle dva měsíce a její termín se musí peč-

livě vybrat s ohledem na sezonu hurikánů,“

popisuje Ivo Dreiseitl, český zástupce ve ve-

dení Interoceanmetalu.

„České“ mořské dno leží více než čtyři kilo-

met ry pod hladinou. Průzkum je možný

pou ze pomocí dálkově řízených ponorek se

so na ry, podmořskými kamerami a sondami

pro odběr hornin ze dna. Vyskytují se na něm

takzvané polymetalické konkrece – tmavé

hrudky o průměru tři až dvanáct centimetrů.

Obsahují mangan, měď, nikl a kobalt, v men-

ší míře také zinek a molybden.

„Hodnotu kovů v průzkumném území Intero-

ceanmetalu odhadujeme na stovky miliard

dolarů,“ uvádí Dreiseitl. Výhodou je, že suro -

vina leží přímo na povrchu dna, nebude tedy

nutné ji dolovat. Ani tak však její „bagrování“

z mořského dna nebo „odsávání“ pomocí

dál kově řízených strojů nebude jedno du -

ché a bu de hodně záviset na vývoji těžební

techniky. Těžba by mohla začít za deset let,

spíše poz dě ji. 

vány ve vyšší koncentraci než na pevnině.

Využití těchto zdrojů by proto mělo méně

zatěžovat životní prostředí. Pokročila rov něž

technika vyhledávání diamantů na moř ském

dně. U pobřeží Namíbie již pracují první

vrtné lodě. 

Vývoji se v příštích desetiletích nevyhne ani

využívání rezerv ropy a zemního plynu v hlu-

bokých mořích. Aby se zvýšila výtěžnost a sní -

žila rizika, mělo by se v budoucnosti pra co vat

přímo u vrtných otvorů ve velkých hloub kách.

Doba Easy Oil, tedy snadného získávání ropy,

je už zřejmě za námi. Těžba ropy ve velkých

hloubkách ale nebude jednoduchá. Zaří ze ní

jsou zde vystavena tlaku 300 barů a musí být

absolutně vodotěsná a odolná vůči slané vo dě.

Totéž platí i pro napájení proudem, transfor-

 mátory, motory a kompresory. 

Zelené lodě
Jak dlouho vystačíme s celosvětovými záso -

bami ropy a zemního plynu, záleží také na

fungování 100 000 lodí, které dnes brázdí

svě tová moře. Lodní doprava přepravuje té -

měř 90 procent veškerého obchodního zboží

a pro dukuje obrovská množství škodlivin,

a to v do bě, kdy automobily již výrazně sní žily

jak spo  třebu pohonných hmot, tak i množství

emisí. Podle nedávné studie Úřadu pro oceá-

no  grafii NOAA vyprodukuje lodní doprava

za rok tolik jemného prachu jako 300 milio-

nů aut. U oxi dů síry jsou tato čísla ještě více

alarmující. Patnáct největších lodí světa vy tvo ří

tolik oxi du síry jako všech 800 milionů aut

na světě.

Poptávka po tzv. Green Ships roste. Slibnou

technologií budoucnosti je systém Waste Heat

Recovery společnosti Siemens, která využívá

horké odpadní plyny lodních motorů pro po -

hon turbogenerátorů, které dokážou vyrobit

až 6 MW energie pro napájení lodě elektric -

kou energií. Spotřeba pohonných hmot a pro-

 dukce CO2 tak klesá až o 12 procent, náklady

na energie pak o 10 procent. Lodě dosud vy -

ráběly potřebný proud i v přístavech pomocí

vlastních dieselagregátů. Jde přitom o sku -

tečně velká množství: takový výletní obr, ja -

kým je Queen Mary II, potřebuje pro svou

palubní síť 40 MW – zhruba stejně jako zápa-

 doevropské město s 200 000 obyvateli. 

Problémem mořských ekosystémů je také

vodní balast, který lodě při jízdě čerpají

na prázdno do nádrží kvůli stabilitě. Nádr -

že se pak vyprazdňují v jiných oblas tech, 

a to včet ně cizorodých organismů. Touto

cestou se dostávají medúzy z východního

pobřeží USA do východních moří a ohro -

žují tam populace ryb, jejichž vajíčky se

živí. 

Bez oceánu bychom nepřežili 
Pro lidstvo je velmi důležité, aby mořský eko-

systém zůstal netknutý. Oceány totiž stabi-

li zují a regulují i naše klima. Vodní plochy

při jímají 50krát více skleníkových plynů než

atmosféra a přibližně 30 procent CO2 produ -

kovaného člověkem. Globální oteplování

kli  matu však ohřívá i moře a tyto důležité

pro  ce sy ohrožuje. Se stoupající teplotou

přijímají moře méně CO2 a změnu klimatu

tak urychlují – vzniká zde bludný kruh. 

Do pady změny klimatu na moře by mohly

mít nedozírné hospodářské důsledky. CO2

přispívá ke zvýšení kyselosti moří, což ohro -

žuje především živočichy s vápenitými uli-

ta mi, například korály. Samotné ohrožené

ko rálové útesy dnes tvoří základ příjmů a ži -

vo bytí více než 500 milionů lidí. Totéž platí

i pro mangrovníky, které dosud přebírají

důležitou úlohu akumulátoru CO2 a sou čas -

ně chrání pobřeží. Pro mnoho měst na po bře-

ží se stává problémem i nebezpečné zvy šo vá ní

mořské hladiny. Máme tedy dostatek důvodů

pro to zabývat se mořem intenzivněji než

doposud, možnostmi, které nabízí, stejně

jako jeho ochranou – je totiž pojistkou dlou-

hodobého přežití lidstva. 

Česká stopa 
v oceánech
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Také čeští vědci zkoumají mořský život, a dokonce 
i suroviny, které na oceánském dně Česku patří.

Rozložení plynhydrátů a minerálních surovin na mořském dně

Potvrzený výskyt mořských plynhydrátů Náznaky výskytu mořských plynhydrátů Manganové konkrece

Zde se nachází
české mořské
dno

Na světě se ročně vytěží okolo čtyř miliard tun uhlí,
tři miliardy tun ropy, dvě miliardy tun neželezných
a asi pět set milionů tun železných surovin. Sucho-
zemské zásoby docházejí. I proto se geologové soustře-
 ďují na manganové konkrece s vysokým obsahem
niklu, mědi a hlavně kobaltu v Tichém, Atlantském
a Indickém oceáně (viz mapa nahoře). Moře nabízejí
i úplně nové zdroje energií, například zkrystalizované
plyny, především metanhydrát. Geologové odhadují,
že tohoto tzv. hořícího ledu je ve světových mořích
uloženo 12 bilionů tun a jednou by se mohl stát pa-
 livem budoucnosti (na obrázku dole).
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Ještě v sedmdesátých letech futurologo-

vé předpokládali, že se lidé budou z pře-

 lidněné pevniny stěhovat a stavět si

pod  mořská města. Dnes se už o ničem

takovém nemluví. Ztratili jsme fantazii?

Uvědomili jsme si realitu. Zajistit lidem trva-

lý život pod mořem by bylo technicky obtížné

a hlavně neskutečně drahé. Pod mořskou hla -

dinou lidé žijí, ale jen v malých počtech. Je to

obsluha různých hlubokomořských přístrojů,

třeba vrtných platforem. Stráví v podmoř -

ských stanicích třeba i týden. Posádky ja der-

ných ponorek mohou pod hladinou strávit

celé měsíce. Ale pak se zase všichni rádi vrátí

na suchou zemi. Mimochodem, na jednom

z prvních experimentů s delším pobytem člo -

věka pod mořem jsme se podíleli jako česko -

slovenští geologové v šedesátých letech.

Kde to bylo?

Ve Floridské úžině u severního kubánské ho

pobřeží. Zúčastnil se ho jeden náš a jeden

kubánský potápěč, prožili v malé kabině tři

dny v hloubce třiceti metrů. Prokázali jsme,

že člověk může v takovýchto podmínkách pra-

covat, třeba zkoumat mořské dno a řídit pod-

mořskou těžbu surovin.

A vy osobně byste chtěl žít pod mořem?

Několik dní pod mořem je neuvěřitelným zá -

žitkem, ale delší pobyt by už byl proble matic -

ký. Přiznám se, že jsem se nerad potápěl do

větších hloubek. Ale podmořskou nádhe ru

můžete vidět i bez potápění. Existují pod moř-

ské rozhledny, vyhlídkové věže zakot ve né na

mořském dně. Doveze vás k nim výtah ne bo

musíte sestoupit po schodech. Nebližší pod  -

mořská rozhledna je v Rudém moři v izrael-

ském Ejlatu. Další najdete u pobřeží Spo je ných

států nebo u pobřeží Keni a také u australské -

ho Velkého bariérového útesu. Jsou i na

Ka  nár ských ostrovech, ale tam to není s pod-

moř ským životem zas tak slavné.

Dnes už lidé v mořském dně vrtají ro -

pu a odvádějí ji potrubím na hladinu.

Ale kdy asi bude možné těžit i další su -

ro viny?

Z moře získáváme na 38 procent veškeré těže -

né ropy a podíl se bude zvyšovat, protože

ložiska na pevnině se pomalu vyčerpávají.

Dlouho známá je těžba ropy v Severním moři,

Mexickém zálivu, Perském zálivu, Aljašském

zálivu i u pobřeží Venezuely. Nová ložiska

byla objevena po obou stranách Atlantské ho

oceánu, jak u Brazílie, tak Angoly i jinde.

Těžaři už dokážou získávat ropu i z vrtů hlou -

bených dva či tři kilometry pod mořské dno.

S jinými surovinami je to složitější...

U Malajsie nebo Indonésie se z mořského

dna bagrují cínonosné písky, to už lze pova-

žovat za těžbu. Zlato vyrýžované z mořských

písků také stojí za zmínku. Ovšem jinak na

suroviny uložené na dně moře ještě nedo sáh-

 neme. Ne že by v moři nebyly. Velmi dobře

víme, že třeba v Pacifiku se vyskytují poly-

metalické konkrece čili hrudky obsahující

kovy, jako třeba mangan, nikl, kobalt, měď.

V Černém moři i jinde najdete titanomagne-

titové písky, což jsou docela bohaté rudy žele -

za. Na různých místech světových moří se

I N T E R V I E WT É M A  Č Í S L A
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Přes půl století se zabývá výzkumem moří a mořského dna. 
Docent Zdeněk Kukal z České geologické služby proto dobře ví,
že oceány jsou pro lidstvo pokladnicí, ovšem ne vždy otevřenou.

Oceány jsou pro 
lidstvo rohem hojnosti.
Ale ohroženým

AUTOR: JOSEF TUČEK
FOTO: VLADIMÍR WEISS 
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vyskytují hydrotermální rudy. V hloubkách

totiž vyvěrají ze dna horké vody, mají i čtyři

sta stupňů Celsia. Vynášejí na mořské dno

rozpuštěné velmi čisté kovy, jako je mangan,

nikl, zinek, měď, dokonce i zlato a stříbro,

které se tam v různých podobách usazují.

První takové ložisko se našlo v Rudém moři,

pak se podařilo objevit další u Galapág, na

Středoatlantském hřbetu, Východoindickém

hřbetu, kolem pacifických příkopů i jinde. Už

existují přes tři desítky míst, které by jednou

mohly stát za těžbu.

Nebo si vezměte nejrozšířenější oceánský

sediment – tomu se říká rudý jíl. Tedy, on je

spíš hnědý než rudý. Usazuje se pomaloučku,

necelý centimetr za tisíc let. Proto se v něm

mohou akumulovat důležité kovy včetně

zla ta, stříbra a platiny, a také uran a radium.

V moři známe také ložiska zeolitů – minerá lů,

které se využívají třeba pro výrobu pracích

prášků, v chemickém průmyslu se používají

jako sorbenty.

Úžasný je výskyt hydrátů metanu. To je vlast -

ně zamrzlá voda, v jejíž krystalické struktuře

jsou polapeny molekuly metanu. Vyskytují

se v Severním moři, Atlantském oceánu a na

mnoha dalších místech pod povrchem moř -

ského dna, kde vznikají vlivem vysokého tla ku

a teploty obvykle kolem dvou stupňů Celsia.

Existují úvahy, že hydráty obsahují víc ener gie

než všechny ostatní zásoby fosilních paliv.

Takhle to zní úplně fantasticky...

Ovšem musíme si uvědomit, že většina lo -

žisek surovin leží v hloubce stovek i tisíců

metrů pod mořskou hladinou, jinak by se už

dávno těžila. Dnes je dokážeme zkoumat, ale

připravit rentabilní těžbu zatím ne. Japonci

i Američané už vyzkoušeli těžbu polymeta lic-

kých konkrecí v Pacifiku. Víme, že je mož ná,

ale hlavně doprava do úpraven je strašně

drahá. Těžba polymetalických konkrecí se

pozdržela i tím, že v posledním desetiletí

byla objevena velká manganová ložiska na

souši, třeba v Indii a Brazílii. Mořská lo žis ka

tedy čekají na vhodnou dobu. Vezmeme-li

v úvahu, že strategických kovů, jako je kobalt

a nikl, budeme potřebovat stále více, těžba

konkrecí i mořských hydrotermálních loži sek

ve velkém měřítku jednou začne. Pokud bych

měl hádat kdy, tak snad po dvacátých letech

našeho století.

Jíte rád mořské ryby?

Miluji je. Představte si, že ještě naše babič ky

pořádně nevěděly, co s nimi dělat. Určitou

osvětu u nás zavedl Jindřich Vaňha, který měl

již před válkou rybí restauraci v Praze na Vác-

lavském náměstí a také rybárny v různých

městech v Čechách a na Moravě. Napsal taky

proslulou rybí kuchařku. Ale to byly mořské

ryby pořád jen záležitostí znalců. Ve velkém

nás s nimi seznámili Němci za protektorátu,

protože třeba tresky nebo sledi nebyly drahé

ryby a bylo jich spousta, takže se sem dová že ly.

Kuchařky byly zoufalé, chtěly je zbavit nezvyk -

lé mořské chutě, takže je vyvářely v mléce.

Teď už je to naopak, mořské ryby jsou

oblíbené i v Česku, ale zase jich přestává

být v oceánech dostatek.

Bohužel. Za něco zřejmě může mořský rybo-

lov ve velkém. Víme, že některé starší zdroje

jsou „přeloveny“. Třeba z dříve běžného tu ňá -

ka se dnes stala dost drahá záležitost. Čás teč-

nou náhradu hledáme v marikulturách čili

řízeném chovu ryb i dalších mořských zdro jů

v moři v sítích a klecích. V tom vidím budouc-

nost, protože jinak se nám bude obtížně

uspokojovat poptávka po rybím mase. Mari -

kultury jsou ovšem vhodné spíše pro chov

živočichů na spodním stupni potravního

řetězce, třeba mlžů, ústřic nebo býložravých

ryb. Pro dravé ryby je už nutné lovit jako

krmi vo jiné ryby sítěmi v širém moři, a to

nepřispívá k obnově rybích populací.

Ale ještě větším nebezpečím pro ryby je

globální oteplování.

Proč oteplování vadí rybám?

Když se moře otepluje, vadí to planktonu,

ubývá ho. Tím mají ryby méně potravy, takže

je jich pak méně i pro člověka. Oteplování

vyvolává oxid uhličitý ve vzduchu. Fakt je,

že ho přibývá a zčásti jej adsorbuje mořská

voda. Tím se v ní vytváří slabá kyselina uhli-

čitá, která také škodí planktonu.

V souvislosti se změnou klimatu se čas -

to mluví o zvyšování hladiny moří, není to

přehnaná obava?

Pohyb mořské hladiny se sleduje z družic,

mimochodem i na tom se podílejí čeští od -

borníci. Vidíme, že průměrná teplota mořské

vody se zvyšuje a hladina moří se opravdu

zvedá. Hladina stoupá tepelnou roztažností

vody, ale také proto, že do moří stéká voda

z rozpouštěných pozemských ledovců. Před

deseti lety se zvedala o 0,7 milimetru ročně,

teď už je to o 2,9 milimetru za rok.

To na laika nepůsobí nijak dramatic -

ky.

Pro mě je to děsivé. Za deset roků se takto

hladina moře zvýší o tři centimetry, což ale

znamená, že příbojové vlny dosáhnou o ně -

kolik desítek metrů dál do vnitrozemí! Tam

už mohou napáchat velké škody.

Ale ještě větší riziko vidím ve změnách moř-

ských proudů, hlavně Golfského. Ten před

Evropou naráží na studenější vodu pochá -

zející z roztátých arktických ledovců, která jej

posouvá k jihu. Za poslední léta se tak posu -

nul o více než 200 kilometrů. Golfský proud

při tom slábne. To znamená, že přináší méně

tepla do severozápadní Evropy, které hrozí

nepříjemné ochlazení s dopadem na země -

dělství i na život lidí. Dá se čekat, že by tyto

klimatické změny zasáhly i střední Evropu

a přinesly nám sem podnebí odpovídající ny-

nějšímu stavu v severních oblastech Kanady.

Přímo v Česku by průměrná celoroční tep lo ta

vzduchu mohla klesnout o tři až čtyři stup ně,

v severní Evropě ještě citelněji.

Takže vlastně evropské ochlazení v dů -

sledku globálního oteplování?

Vývoj podnebí je složitý, spoustu souvis-

lostí ještě neznáme. Zatím se zdá, že zem-

ský kli matický systém směřuje k radi kál ním

a pro lidstvo nežádoucím proměnám. Chci

věřit, že lidé nakonec ještě dokážou násled-

ky zmen šit. 

Doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc., je český geolog a oceánolog. Narodil se v roce 1932.
Vystudoval geologii na Univerzitě Karlově v Praze. Pracoval v Ústředním ústavu geologic-
kém, později přejmenovaném na Českou geologickou službu, v letech 1992 až 1997 tu byl
ředitelem. Nyní je zde emeritním vědeckým pracovníkem, přednáší na Karlově univerzitě,
na mezinárodních konferencích i na setkání potápěčů.
Byl profesorem na univerzitách v Bagdádu a Kuvajtu, plul na výzkumných lodích po svě to-
vých oceánech.
Kromě odborných publikací je autorem řady populárních knih, například Záhada bermud ské -
ho trojúhelníku, fantazie a skutečnost, Atlantis ve světle moderní vědy, Oceán – pevnina
budoucnosti, Soumrak kouzelníků, Přírodní katastrofy.



Dvě meteocentrály 
na střeše budovy
Řídicímu systému dodávají informace o ak-

tuální teplotě vzduchu, světelných podmín -

kách, směru a intenzitě větru a srážkových

úhrnech dvě meteocentrály umístěné na

střeše budovy. Získaná data řídicí systém ana-

 lyzuje a následně upravuje intenzitu topení,

respektive chlazení, rozsvěcuje a zhasíná svě-

telné zdroje v objektu a jeho bezprostředním

okolí a mění pozici okenních žaluzií. 

Zónový způsob řízení systémů
osvětlení a topení
V průběhu dne je osvětlení a topení či chla ze-

ní řízeno v závislosti na počasí a obsa ze nos ti

pracovišť. V době od šesté hodiny večerní do

osmé hodiny ranní jsou tyto systémy hodi nu

po posledním stisku zónového tlačítka uvede -

ny do úsporného režimu a k jejich reaktivaci

je nutné ruční ovládání. Aby bylo možné vy-

 hovět individuálním požadavkům na teplo tu

v kancelářských prostorách, jsou v jedno tli -

vých zónách umístěny fan-coily, které lze

ovládat ručními regulátory na stěnách. Indi-

viduální požadavky na intenzitu osvětlení

na jednotlivých pracovištích řeší přibližně

750 stmívatelných stojacích lamp umís tě -

ných nad kancelářskými stoly. Koridorová

osvět le ní společných prostor, například lá -

vek a cho deb, fungují v závislosti na denní

době a ob sa ze nosti budovy. Samozřejmostí

je mož nost specifického na stavení korido -

rových světel při úklidu či pochůzkách ostra -

hy objektu. 

Tepelný štít a tepelná čerpadla
Zajímavé řešení představuje i systém při-

 bližně 435 venkovních žaluzií. Jejich pozici

řídicí systém vypočítává v závislosti na den ní

a roční době (tedy s ohledem na postavení

Slunce), aktuálních povětrnostních podmín-

kách (jasno, oblačno, zataženo), venkovní

teplotě (eliminace tepelných ztrát) a orien ta -

ci konkrétního okna podle světových stran

(GPS souřadnice, orientace fasády, tvar bu-

dovy). Uživatel může žaluzii vytáhnout či

zatáhnout také ručně. Pokud je však její po-

loha z pohledu řídicího systému nevhodná

s ohledem na tepelné ztráty budovy, její pů -

vodní pozice se po 10 minutách automaticky

obnoví. Dobu individuálního nastavení po -

lohy žaluzií lze prodloužit. 

Kromě regulace světelných podmínek ven kov -

ní žaluzie fungují i jako tepelný štít budovy.

Individuální nastavení žaluzií lze provést

přímo z počítače zaměstnance, který chce

automatické nastavení změnit, a to pro střed-

 nictvím jednoduché intranetové aplikace.

Do počítačů přitom není nutné instalovat

doplňkový software. Vše se ovládá přes we-

bo vou stránku zobrazenou ve standardním

internetovém prohlížeči. Uživatelé navíc

nemusejí zadávat přihlašovací údaje, neboť

jejich identifikace je vyřešena pomocí přihlá -

šení do operačního systému Windows. 

Součástí systému jsou i dvě tepelná čerpadla.

Jejich činnost rovněž pomáhá snižovat spo -

třebu energie v budově. 

I díky tomuto inteligentnímu vybavení spo leč -

nosti Siemens poskytne Opatov Park zaměst-

nancům moderní zázemí, které odpovídá

potřebám firem v 21. století. 

Obě křídla objektu Opatov Park I jsou navzájem propojena prosklenou halou se spojujícími lávkami.

Stmívatelné stojací lampy umístěné nad kancelářskými stoly. 

P
řibližně sto tuzemských firem

sdru žených v České radě pro

šetrné bu  do vy a v Centru pa-

sivního domu za lo žilo 27. ledna

letošního roku novou iniciativu „Šance pro

budovy“. Ta chce prosadit, aby se od roku

2013 stavěly v České republice jen

nízkoenergetické domy a od ro ku 2015

dokonce jen budovy pasivní. K tomu to

kroku je vede skutečnost, že v českých bu-

dovách dochází ke zbytečnému plýtvání

energiemi. 

K signatářům této iniciativy patří vedle spo-

lečnosti Skanska i stavební firma Sekyra

Group, jejíž nové pražské administrativní

centrum Opatov Park I je ukázkovým přík-

ladem, že mnohé z ambiciózních požadavků

novelizované evropské směrnice o energetic-

ké náročnosti budov (EPBD II) lze naplnit

už dnes.

Moderní kanceláře 
na Opatovském bulváru
Administrativní centrum Opatov Park I, kte ré

se stalo novým sídlem největší tuzemské de-

veloperské a stavební společnosti Skanska

a ve kterém sídlí téměř 700 zaměstnanců, se

nachází nedaleko dálnice D1 v bez prostřed ní

blízkosti pražské stanice metra Opatov. Sklá -

dá se ze dvou křídel, které mezi sebou svírají

prosklené atrium. Obě jsou navzájem pro po-

jena prosklenou halou se spojujícími láv  ka mi

a vstupní recepcí. V šesti nadzemních podla-

žích jsou umístěny zasedací místnos ti a kan-

celáře. Ty jsou v uspořádání open space.

Celková pronajímatelná plocha centra činí té-

měř 15 tisíc m2 a zastavěná plocha 4 400 m2.

Jedná se o první etapu zástavby Opatov ské ho

bulváru v Praze 11, jehož těžištěm bude ad-

 ministrativní a rezidenční komplex o cel ko-

vé ploše téměř 45 000 m2.

Inteligentní řízení objektu
Ruku v ruce s vysokým architektonickým 

a designérským standardem samotné bu-

do vy jde přirozeně i její vybavení. Na něm

se podílela také společnost Siemens, jejíž

tech nologie umožňují centrálně ovládat

systémy vytápění, chlazení, osvětlení 

a venkovních žaluzií, a výrazně tak sni -

žují energetickou spotřebu i provozní

náklady.

Mozkem automatizovaného řízení je zde

in teligentní systém Desigo, jenž centrálně

ovlá dá vytápění, chlazení, osvětlení spo leč -

ných prostor, stmívatelná světla na pracoviš-

tích a pozici venkovních žaluzií. Všechny

tyto dílčí systémy jsou propojeny s cílem

optima lizovat vnitřní prostředí a spotřebu

ener gie v zá vis losti na vnitřních a vnějších

pod mínkách. 
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Opatov Park I 
– projekt nové generace

AUTOR: MILAN BAUMAN
FOTO: VLADIMÍR WEISS

Evropská unie chystá největší změnu ve stavebnictví za poslední
dobu. Podle schválené evropské směrnice musí totiž členské státy
EU do konce roku 2018 zajistit, aby všechny nové budovy užívané
a vlastněné orgány veřejné správy měly téměř nulovou spotřebu
energie. A od konce roku 2020 se tomuto standardu budou muset
podřídit všechny nové budovy.



Jak toho docílit?
Protože možnosti geometrické optimali za ce

plechových průřezů jsou již maximálně vy čer-

 pány, lze v kontextu s použitím nákladněj ších

výrobních postupů či výrobní techniky po -

užít více aktivních materiálů i vysoce kvalit-

ních plechů s nízkými ztrátami a rovněž zvý šit

množství mědi při současném snížení hlav

vinutí díky optimalizovanému výrobnímu

procesu.

Existují také jiné alternativy. Například Sie -

mens vyvinul nové modely motorů řady 1PH8

s elektronicky komutovanými chladicími ven-

tilátory, jež mají vysokou energetickou účin-

 nost. Stejně jako vodní chlazení je chlazení

externím ventilátorem jednou z metod, jak

odvést tepelné ztráty motoru a díky tomu do-

sáhnout vysokého momentu i při nízkých

otáčkách. Toto řešení je schopné motor dosta-

tečně chladit dokonce při nulových otáčkách. 

Účinnost motoru přesahuje 90 procent a spo-

třebovává tak velmi málo energie. Dalšími

výhodami elektronicky komutovaných ven-

tilátorů oproti tradičním jsou nižší hluč nost,

menší rozměry a integrovaná ochrana proti

přetížení, která je činí spolehlivějšími bě hem

provozu a umožňuje připojit napájení bez

dalších ochranných obvodů. 

Česká republika 
nezůstává pozadu
Motory nové generace, odpovídající svou účin-

 ností požadované třídě IE2, začal Sie mens

vyrábět a nabízet již v delším časovém před-

stihu před letošním 16. červnem. V tomto

směru má další dalekosáhlé plány, a to pří mo

v České republice – ve svých závodech v Mo-

helnici a ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Na příklad v srpnu začne v areálu mohelnic -

kého závodu společnosti Siemens, který je

mimo jiné největším závodem na výrobu

standardních elektromotorů v Evropě, vy růs-

 tat nová montážní hala vybavená nejmo der -

nějšími technologiemi. Do zkušebního

pro vozu má být uvedena v březnu 2012.

Nový projekt do regionu přinese až dvě stě

nových pracovních míst. 

Siemens v Mohelnici vybudoval již v loň ském

roce výzkumné a vývojové centrum pro mě-

ření parametrů elektromotorů, včetně špič ko-

vé komory pro měření hluku a vibrací. Ve

vý vojovém centru dnes pracuje téměř 60

za městnanců. Závod se nyní i s jeho podpo-

rou soustředí na rozšíření výroby motorů 

s vyšší účinností IE2 a na posílení výroby ná -

ročných zákaznických provedení i elektro-

motorů pro speciální použití.

Cesta ještě nekončí
Ale ani po těchto vylepšeních překvapivě ne ní

elektromotor na konci svých možností. Dal ším

vývojovým stupněm jsou energeticky úspor né

motory třídy účinnosti IE3. 

Ne náhodou se tedy tento pro lidstvo tolik

užitečný vynález dostává v současné době

do zcela nové přelomové éry. 

První prakticky použitelnou elektrickou lokomotivu s ne příliš výkonným elektromotorem bez obvyklého komína, kouře
a hluku předvedl světu Werner Siemens v květnu 1879 na průmyslové výstavě v Berlíně. Zpočátku sloužila jako vyhle-
 dávaná atrakce.

Až 1,5 milionu elektromotorů letos vyrobí mohelnický
závod společnosti Siemens na výrobu asynchronních
elektromotorů, který je největší svého druhu v Evropě.

Mohelnický Siemens získal jako první výrobní závod 
v Olomouckém kraji ocenění Bezpečný podnik.

Homopolární motorek 
otevřel cestu vpřed
Jules Verne si nenechal ujít žádnou význam-

 nou výstavu divů techniky ve Francii a na

grandiózní mezinárodní výstavu elektrických

přístrojů, která se měla v roce 1881 usku teč -

nit v Paříži, se obzvláště těšil.

„Po Wattech a Stevensonech tedy budeme

osla vovat Grammy, Siemense, Jabločkovy,

Grahamy Belly a Edisony!“ psali tehdy do pi -

sovatelé z Paříže.

Když Verne dorazil na výstaviště, jeho po-

zornost zaujal především elektrický vláček

firmy Siemens, který byl poprvé předsta ven

na berlínské průmyslové výstavě v roce 1879.

Jednoduchá miniaturní elektrická lokomoti va

se třemi otevřenými vozíčky, obsazenými

vždy po šesti zády k sobě sedícími pasažéry,

jezdila tehdy pomalou rychlostí mezi výsta-

vištěm a náměstím Concorde. Verne tento

nový dopravní prostředek i vyzkoušel a byl

jím nadšen. Jako zdroj inspirace pak elektric-

ký pohon promítl do svých četných románů.

V 19. století techniky, jehož hnací silou byla

pára, začaly dozrávat nové fascinující koncep-

ty elektropohonů. V prvopočátku všech těchto

převratných technických vymožeností byl nej-

spíš britský fyzik a chemik Michael Fara day,

který se v roce 1821 zasloužil o objev elektro-

motoru. Ačkoliv jeho zajímavý a také jedno-

duchý rotační stejnosměrný elektromotor,

označovaný jako homopolární motor, neměl

tehdy praktické využití, poprvé ukázal, že

elektřina může vykonávat mechanickou práci.

Určil tím technický vývoj na dvě století do -

předu. 

Motory nové generace IE2
Ve své základní podstatě zůstal elektromotor,

tedy elektrický, obvykle točivý stroj měnící

elektrickou energii na mechanickou práci,

přes četná vylepšení od 19. století prakticky

dodnes nezměněn. A vývojáři nejsou stále

plně spokojeni s jeho tzv. energetickou účin-

 ností. Elektrické pohony v průmyslových apli -

kacích totiž spotřebují celosvětově přibliž ně

30 až 40 procent vyrobené elektrické ener gie.

Proto je zlepšení účinnosti celkového pohon-

ného systému základním faktorem ve snaze

ušetřit elektrickou energii. 

I z toho důvodu nabývá 16. červnem letošní ho

roku platnost nařízení Evropské komise, kte -

rá všem výrobcům ukládá povinnost dodávat

do zemí Evropské unie pouze takové elektro-

motory, které splňují účinnost nové třídy

IE2. Ty se vyznačují nižší spotřebou energie,

než měly doposud používané motory IE1,

přinášejí výrazné snížení provozních nákla dů,

mají méně ztrátového tepla a také delší pro-

vozní životnost. 
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Elektromotor včera? 
Zapomeňte! AUTOR: MILAN BAUMAN

FOTO: SIEMENS 

16. června 2011 začíná platit nařízení Evropské komise, podle kterého se smí v Evropské unii nadále
obchodovat pouze s elektromotory nové třídy IE2. Je pozoruhodné, že elektrický pohon lidstvo využívá
již 130 let, za celou tu dobu ho ani na chvíli neopustilo a co víc, stále jsme schopni ho vylepšovat.
Co jiného se může pochlubit něčím podobným?



úpravy. Problémem není rychlá výměna růz -

ných komponent, třeba celých podvozků. Od-

tud vozidla putují na statické testy. Během

nich se ověřuje například bezpečnost elektric -

kých systémů nebo chování v náklonu. Ro-

bust ní lavice umožňují simulovat naklánění

celého vozidla nebo naklánění a natáčení jed-

notlivých podvozků. Vozidla se zde také váží,

jsou ostřikována vodou pod vysokým tlakem,

hlídají se průsaky provozních kapalin. To nej -

zajímavější, alespoň pro laika, však přichází

venku.

Z Amsterdamu do Říma 
za devět minut
Středisko Wegberg-Wildenrath nabízí celkem

osmadvacet kilometrů kolejí, které jsou roz -

děleny na dva okruhy a tři zkušební tratě.

Na velkém oválu o délce 6,1 kilometru se

prohánějí vlaky rychlostí až sto šedesát kilo-

metrů v hodině. Okruh je rozdělen na dva

samostatné napájecí úseky, které umožňují

testovat každé tři minuty přechod mezi růz ný -

mi napájecími soustavami. Na výběr je stej -

nosměrné i střídavé napájení o různých

frek  vencích a široká škála napětí. K dispo -

zici je i přívodní kolejnice, používaná na

železnicích Velké Británie.

Přičteme-li k tomu možnost kombinovat

růz né zabezpečovací a signalizační systémy,

získáme ideální prostředí pro simulaci reál-

ných provozních podmínek při mezinárod-

ním provozu. Smyšlenou cestu z Nizozemí do

Itálie zde vlak zvládne za devět minut. Během

testu může být vystavován i různým vnějším

vlivům. Připraveny jsou výpadky napájení,

výkyvy v napětí nebo dokonce zkraty. S tím

vším si musí vozidla umět poradit. Při všech

testech je přitom detailně sledováno jejich

chování. Součástí okruhu je například i pa -

de sát metrů dlouhý měřicí oblouk, který

umož ňuje rozbor sil, jimiž působí jednotli -

vá dvoj kolí na kolejnice.

Na malém, kilometr a půl dlouhém oválu se

zpravidla testují tramvaje. K dispozici jim je

normální i metrový rozchod kolejnic. Tři spe-

cializované testovací tratě pak umožňují sle-

 dovat chování vozidel při brzdění, průjezdu

oblouků o různých poloměrech, přejezdu pa-

horku v prudkém stoupání a klesání. Za zdej ší

sklon 70 promile by se nemusela stydět ani

ozubnicová dráha.

Pod dohledem hvězdáře
Úvahy o využití satelitních navigačních sys-

 témů na železnici nejsou ničím novým. O apli-

kacích sloužících pro přesné určení aktuální

polohy vlaků na trati a na ně navazujících

řídicích a zabezpečovacích systémech se ho-

voří řadu let. Stávající systém GPS je však

pro podobné účely nevhodný. Neposkytuje

dostatečnou přesnost, záruku nepřetrži té -

ho fungování, ani kontrolní mechanismy

zajiš ťující integritu poskytované informa ce.

S nadějí je proto očekáván evropský systém

Galileo. Jeho spuštění je plánováno na rok

2013. Ve středisku Wegberg-Wildenrath však

testují jeho nasazení v železniční dopravě již

dnes. Umožňuje to osm pseudosatelitů umís -

těných na třicetimetrových pylonech. Projekt

vedený univerzitou v Aachenu je spolufinan-

 cován německou vládou. Jeho cílem je ověřit

vhodnost nasazení Galilea, otestovat jeho spo-

lehlivost například v zalesněných oblastech

a vyvinout s předstihem potřebné aplikace.

Ty zlepší bezpečnost, zautomatizují některé

operace a zvýší kapacitu železničních kori-

dorů. S přesnějším a spolehlivějším řízením

bude možné zkrátit intervaly mezi jednotli -

vými vlaky. 

Zkušební centrum Velim
Evropsky významný železniční zkušební
okruh naleznete i u nás. Otevřen byl již 
v roce 1963 u středočeských obcí Velim 
a Cer henice. Provozuje jej Výzkumný ústav
železniční a nabízí dvě testovací tratě. Vel -
ký okruh je dlouhý 13,2 kilometru a umož -
ňuje zkoušení vozidel až do rychlosti 210
kilometrů v hodině. Limit pro vozidla s na-
klápěcí skříní je ještě o dvacet kilometrů
v hodině vyšší. Malý čtyřkilometrový okruh
zase skýtá čtyři různé poloměry oblouků.
Zařízení je hojně využíváno řadou vý rob ců
pro testování hnacích vozidel i vozů. K pra -
videlným návštěvníkům zkušebního centra
patří i vozidla značky Siemens. V letošním
roce zde byly například zkoušeny lokomo-
 tivy Vectron, trakční jednotky Desiro ML
i rychlé komfortní jednotky railjet.

Letecký pohled na Testovací a validační středisko Wegberg-Wildenrath.

Moderní vybavení testovacího střediska umožňuje přímo
na místě provádět nejrůznější úpravy.
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D
o roku 1992 se na pětačtyřiceti hek-

tarech luk a lesů u obce Wildenrath

v Severním Porýní – Vestfálsku roz-

prostírala letecká základna britské

RAF. Po sjednocení Německa a odchodu za -

hraničních vojsk zvuky startujících strojů

utichly a letiště osiřelo. Čtyři roky plánování

a stavebních prací spojené s investicemi ve

výši 105 milionů eur jej však proměnily na

největší a nejmodernější testovací a schvalo-

vací zařízení pro kolejová vozidla na světě.

Provozováno je společností Siemens, ale díky

své nezávislosti slouží i ostatním světovým

výrobcům a jeho výsledky jsou mezinárodně

uznávány. Proto se zde potkávají tramvaje,

soupravy metra, lokomotivy a regionální,

příměstské i vysokorychlostní jednotky urče -

né pro tratě prakticky celého světa.

Středisko je jim k dispozici bez přestávky po

celý rok. Ve dne i v noci. Testování zpravidla

začíná ve dvou dlouhých halách a dílnách,

kde probíhá příprava vozidel. Zdejší vyba ve ní

umožňuje provést přímo na místě nejrůz něj ší

Vlaky pod drobnohledem AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ
FOTO: SIEMENS

Osmadvacet kilometrů kolejí, tři stovky zaměstnanců, osm
pseudosatelitů systému Galileo a důmyslné technické zázemí. 
K tomu kolejová vozidla, která po svém schválení vyrazí na tratě
v různých částech světa. To je každodenní realita v Testovacím 
a validačním středisku Wegberg-Wildenrath.



Systém potrubí: Přes Slovensko prochází systém čtyř a v místech, kde to vyžaduje kapacita sítě, pěti paralelních
potrubí s průměrem 1 200 a 1 400 mm a provozním tlakem 73 barů. V systému jsou na některých úsecích nain-
 stalovány kompresorové stanice, trasové uzávěry a vnitrostátní propouštěcí stanice.

Kompresorové stanice: Poněvadž pro pohon plynu
nelze použít zemskou přitažlivost, musí se potrubím
tlačit uměle vytvořenou silou. To mají na starosti kom-
preso rové stanice. Největší je na hranici s Ukrajinou ve
Velkých Kapušanech a podél trasy potrubí jsou další tři:
v Jablo nově nad Turnou, ve Velkých Zlievcích a v Ivance
u Nitry. Stanice jsou od sebe vzdáleny zhruba 120 kilo-
 metrů, což představuje hydraulické optimum pro efek-
tivní pře pravu při plném vytížení.

Tlačení plynu: Do Velkých Kapušan přichází plyn pod tlakem 4,9 MPa. V kompresorové stanici se dále upra-
vuje podle požadavků a potřeby až na maximální možnou míru 7,35 MPa, kterou dovoluje potrubí. Při průchodu po-
trubím plyn ztrácí tlak. Způsobuje to odpor potrubí, tzv. hydraulické ztráty na jeho stěnách. Pokud klesne tlak pod
určitou úroveň, je potřeba ho znovu komprimovat v další kompresorové stanici.

Chladiče plynu: Při komprimaci – stlačování – se plyn ohřívá. Z technických důvodů
je stanovená maximální teplota, s jakou může kompresorovou stanici opustit. Musí
se tedy chladit. Pokud by byla teplota příliš vysoká, mohlo by například dojít k vysou-
 šení půdy nad potrubím. Chladiče se nacházejí na kompresorových stanicích.

Kompresor: V jednotlivých kompresorových stanicích pracuje více paralelně zapojených
kompresorů. Jsou navzájem synchronizovány, aby byl jejich výkon optimální. Na slo-
venských kompresorových stanicích je instalováno pět různých technologií s celkovým
výkonem 1 GW. Jsou tam aeroderiváty, letecké motory uzpůsobené pro průmysl,
s výkonem 31, 27 a 23 megawattů. Víc jak polovinu kompresního výkonu ale zastu pují
průmyslové turbíny s výkonem šest megawattů.
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S
tovky kilometrů potrubí, ventily,

kom presory, ostražitost dispečerů.

Pře pravní systém zemního plynu

je slo žitý proces, který se musí

doko nale plánovat a připravovat i ty nej -

méně oče kávané scénáře. Na Slovensku

pro vo zuje důležitou tepnu zemního plynu

společnost Eustream. Její hlavní úlohou je

přepravit ruský zemní plyn z ukrajinské

hranice na hranici s Českou republikou 

a Rakouskem. 

Na našem území je výhradním provozova -

telem plynárenské soustavy společnost

NET4GAS. Její přepravní systém je tvořen

plynovody o délce 3 642 km s vysokým 

a vel  mi vysokým tlakem od 4 do 6,1 MPa.

Abychom si udělali představu, jak taková

přepravní soustava funguje, pojďme se

podívat, co se s plynem děje na území

Slovenska a jaké řešení využívá společnost

Eustream – pro vozovatel, kterého 

jsme měli možnost navští vit. 

Plyn na cestě
Je neviditelný, a dokonce ho ani není necítit. Přitom je na něm závislý 
průmysl nejedné země. Každý si uvědomuje, že zemní plyn je vzácná surovina, 
ale málokdo tuší, jak komplikovaná je jeho cesta ke konečnému spotřebiteli.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: EMANUEL BOSON, EUSTREAM
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Ježek: Zařízení na čištění potrubí
má stejný průměr jako roury,
které čistí. Čištění se provádí
před plánovanou vnitřní ins-
pekcí potrubí. Do konkrétní ho
úseku potrubí se vloží nej -
dříve čisticí ježek. Poháněný
tlakem plynu zbaví potrubí
různých nečistot a ko vových
částí, které by mohly poškodit
tzv. inteligentního ježka anebo
zkreslit výsledek měření. Na sním-
cích „ježek“ před vložením do po-
trubí a znečištěný poté, co vykonal
„svoji práci“.

Vnitřní inspekce: Do vyčištěného potrubí se vkládá měřicí zařízení, které podobně
jako čisticího ježka pohání tlak plynu. Inteligentní ježek v potrubí dokáže zaznamenat
například chyby ve svarech, praskliny anebo korozi. Inspekce a čištění probíhají za
provozu.

Mobilní přečerpávání: Eustream využívá k efektivní údržbě přepravní soustavy nej růz-
 nější technologie. Jednou z nich je i mobilní přečerpávadlo plynu. Během opravy není
díky tomuto zařízení potřeba z potrubí zbytečně vypustit velké množství plynu. Zaří-
zení se napojí na odstavené potrubí a plyn se přečerpá do potrubí v provozu.

Hraniční předávací stanice: Plyn na území Slovenska vstupuje a z území odchází
přes hraniční předávací stanice. V nich se přesně proměřuje, kolik plynu do potrubí
teče a kolik z tohoto plynu odchází dále.

Čištění potrubí: Jednou za čas je potřeba soustavu plynového potrubí vyčistit. Proto jsou na jednotlivých
kompresorových stanicích umístěny tzv. ježkovací komory, které se dají při čištění otevřít. Vkládá se do nich 
zařízení označené názvem „pig“ anebo česky „ježek“.

Reinženýring kompresorové „flotily“: Eustream plánuje do roku 2015 nahradit staré
kompresory novými. Pro přestavbu kompresorové soustavy existuje více důvodů.
Přepravní systém Eustream dostane konkurenci v podobě Nordstreamu, což způsobí
pokles přepravovaných množství. Současná soustava není při optimálním výkonu
nastavená na práci s menším množstvím plynu. Dalším důvodem jsou zastaralé tech-
nologie, poněvadž většina kompresorů je na hranici životnosti. A posledním jsou
přísná ekologická pravidla Evropské unie. Obměna už začala. Ve Velkých Kapušanech
nasadili dva nové stroje se špičkovou účinností s výkonem 31 megawattů, které na-
 hradily dvě haly starých šestimegawattových strojů.

Trasové uzávěry: Na trase po-
trubí jsou každých 25 kilometrů
vybudované trasové uzávěry.
Jedná se o soustavu kulových
uzávěrů instalovaných v potru -
bí, které umožní v případě potře-
by odstavit část potrubí. Při po ruše
automatický ochranný systém „line-
break“ kritický úsek uzavře.

Plynové odfuky: Při odstavení kompresoru je nutné
z bez pečnostních důvodů přilehlá potrubí odtlakovat.
Říká se tomu „bezpečná odstávka“. Na kompresorových
stani cích jsou vybudovány odfukové komíny, přes něž
se plyn bezpečně odvětrává. Připojení kompresorů je
navrh nu to tak, aby množství odvětraného plynu bylo
minimální.

Dispečink: Stejně důležitým prvkem tranzitní soustavy jako potrubí je i dispečink. Zde se do systému „nalévají“ údaje
potřebné k efektivní přepravě plynu. V případě neplánované události dispečeři okamžitě řeší omezení přepravy.
Dispečink rozhoduje o nasazení jednotlivých kompresorových jednotek. Hlavními řídicími parametry jsou vstupní
a výstupní tlak a požadovaný průtok soustavou.

Přemostění řek: V místech, kde potrubí křižuje řeky, jsou vybudována přemostění, která překážku překonávají
nad zemí (na snímcích přemostění Hronu a Moravy). Jednou ze strategií Eustreamu je přesunout potrubí pod
zem, protože na rozdíl od oplocených a monitorovaných trasových uzávěrů či kompresorových stanic nejsou
přemostění nijak chráněná a na trase představují citlivé místo.



ve spojení s internetem udělal z videohovorů

a videokonferencí celkem běžnou formu fi -

remní komunikace. 

Dáme tomu jedno odpoledne
Oba vědci se v nouzi domluvili na „brainstor-

mingové“ odpoledne. Ze všech nápadů, které

si na něj přinesli, se jim nejslibněji jevila ob-

 měněná a rozvinutá podoba jednoho několik

měsíců starého nápadu. Ten se na poradě od -

dělení sice nelíbil, ale Boyle a Smith měli jiný

názor. A v paměti jim také utkvěl nedávný pří-

pad, kdy se kolektivní rozhodování ne osvěd -

čilo: na poradě byla zamítnuta myšlenka,

kte rou si vzápětí nechal patentovat rival 

z jiné firmy. 

Po zhruba hodině a půl – déle to prý netr-

va lo, shodovali se oba fyzici – kreslení na

tabuli a počítání se shodli, že zařízení vy-

pa dá „dobře“, a rozešli se. Na dlouhé řeči

zřej mě neužilo nikoho z nich. George Smith

získal svůj doktorát za práci, která měla

pouhé tři stránky. Když se ho na ni později

ptali, řekl jen, že byla „krátká, ale zatrace -

ně dobrá“.

Kolegové, které se svými plány seznámili,

nebyli nápadem nikterak unešení. Ale Smith

a Boyle měli v paměti nedávno uniklou pří -

ležitost a nechali si přece jen prototyp zaří -

zení vyrobit. Odměnou jim byly výborné

výsledky prvního exempláře, který se choval

přesně podle předpokladů. 

Vědci si ovšem přesto nebyli zcela jistí, co 

s ním. Původně měl jejich vynález sloužit jako

paměť pro počítače. Až při zkouškách velmi

rychle rozpoznali, že CCD čip je elektronic k ou

obdobu fotografického papíru. V roce 1970,

tedy pouhých dvanáct měsíců po zkonstruo vá-

ní nového čipu, už Boyle a Smith vyvinuli

první digitální kameru.

V množství je síla
Autoři nápadu během onoho šťastného od -

poledne vymysleli i název svého vynálezu:

CCD. Od „Charge-Coupled Device“ čili zaří ze-

ní s vázaným nábojem. Skládá se z množství

miniaturních buněk, které využívají Einstei-

nem objevený fotoelektrický jev. 

Princip je jasný: CCD převádí dopadající svět-

lo na elektrický náboj. Čím je toto záření in-

tenzivnější, tím větší náboj se v daném prvku

vytvoří. Hodnotu náboje v každé buňce poté

jiný snímač změří a lze ji snadno převést do

digitální podoby. 

Abychom pánům nepřikládali zásluhy, které

jim nepatří (koneckonců uznání se jim do sta-

lo bohatou měrou): určit intenzitu světla 

a převést ji na elektrický signál se už kon-

cem 60. let minulého století umělo. Boyle 

a Smith to ale dokázali o několik řádů lépe

než všichni ostatní. Díky nim můžeme měřit

intenzitu světla stovkami a tisíci detektory

současně a získat tak informaci o prostoro vém

rozložení intenzity světla.

Prvky CCD našly pro svou vysokou citlivost

uplatnění nejprve v astronomických te le sko-

pech. Není tedy pravda, jak tvrdili někteří

škarohlídi v době nástupu digitálních foto -

aparátů, že by tahle technologie nemohla ve

většině případů velmi dobře nahradit che -

mický záznam obrazu. Problém byl hlavně

v ceně. Jak ta klesala s rozvojem polovodičové

výroby, změnu už nešlo zastavit. 

Obraz sbalený na cesty
Dnes tuto technologii využívají už nejen

všechny astronomické teleskopy, ale samo -

zřejmě kamery, fotoaparáty nebo i čtečky čáro -

vých kódů. Ročně se vyrobí hodně přes sto

milionů kusů zařízení, která CCD využívají. 

Nadšení je pochopitelné. Díky této techno -

logii se obrazy poprvé v historii nefixovaly na

pevné médium, změnily se jenom na informa -

ci. Neuvěřitelná snadnost úprav a přenosu

digitálního obrazu udělala z CCD čipu miláč ka

všech. 

Neexistuje jiná technologie, která umožňuje

obraz jednoduše sbalit do samých nul a jed-

niček a poslat okamžitě na druhý konec světa.

Technologie CCD dává druhu Homo sapiens,

který jako jeden z mála savců vidí barevně

a spoléhá především právě na zrak, úplně

nové komunikační možnosti. Jen málokterý

vynález nám tak zpříjemnil a zjednodušil

život. 

Je však také jen pro nás charakteristické,

že těch obrazů je někdy až moc. Ale za to

už pá nové Willard Boyle a George Smith

nemohou. 

Boyle a Smith v roce 1970 předvádějí svou první digitální kameru.

I
digitální doba má své hrdiny. A i ti jsou

bohužel smrtelní, i když nám umožnili

vytvořit nehmotný svět, který produ ku je

alespoň iluzi věčnosti a trvanlivosti. Jed-

 ním z těch průkopníků je i Willard Boyle, kte rý

zemřel v květnu tohoto roku. Člověk, který

obraz proměnil v bity a bajty. 

V roce 1969 vymyslel tento Kanaďan společ ně

s kolegou Američanem Georgem Smithem

první prototyp dnešních digitálních kamer,

fotoaparátů nebo webových kamer. Kromě

autorství vynálezu se oba od roku 2009 dělili

i o Nobelovu cenu za fyziku. 

Vynálezci v nouzi 
V době objevu, na konci bezstarostných šede-

sátých let, měli Boyle a Smith dost starostí.

První jmenovaný byl vedoucím oddělení vý -

voje polovodičů v Bellových laboratořích,

proslulém vývojovém centru v americkém

státě New Jersey, druhý jeho podřízený. A ne -

vedli si dobře. 

Oddělení za sebou mělo velké úspěchy v prv ní

polovině 60. let, kdy pracovali na několika

přelomových objevech v oblasti laserů. Boyle

je například podepsaný na (dnes už samo -

zřejmě prošlém) patentu na polovodičový

laser používaný v CD přehrávačích.

V roce 1969 ale prohrávali pomyslný souboj

s vedlejším oddělením, které se zabývalo

„mag netickými bublinami“. Tehdy se zdálo,

že tato dnes málokomu známá technologie

může být hitem v oblasti záznamu údajů. 

V oddělení polovodičů se domnívali, že by se

nedostatek úspěchů na jejich oddělení mohl

brzy projevit finančně a vedení by část roz -

počtu oddělení mohlo přesunout k magne tic-

kým bublinám. Willard Boyle to ale alespoň

vyčetl z nepříjemných porad s ředitelem labo-

ratoří. 

Jen poznámka na okraj: v rámci Bellových la -

boratoří tehdy fungoval moderní technolo gic-

ký výstřelek – videotelefony. Hovory se šéfem

byly o to nepříjemnější, vzpomínal Boyle. Asi

ho tedy moc nepotěší, že zrovna jeho objev
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Jak obraz přišel o tělo
A udělal dobře

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: NASA, ALCATEL, SHUTTERSTOCK 

Záznam obrazu změnil jediný
vynález, objev digitálního 
způsobu záznamu světla.

Nenápadný tahoun současné fotografie, CCD čip, v celé
své… inu, všednosti.

CCD čipy se nejprve uchytily v astronomii. Díky nim
vznikly asi nejslavnější snímky oblohy všech dob, mezi
které se nutně musí počítat tzv. Sloupy stvoření z Orlí
mlhoviny. V těchto oblacích prachu vznikají nové hvězdy.
Respektive vznikaly, protože je téměř jistě už rozfoukala
exploze nedaleké supernovy. My to uvidíme až za tisíc
let. Ale už zřejmě ne díky CCD čipům.



D
nešní doba má spoustu různých

přízvisek. Je nejen počítačová, mo-

bilní, ale také 3D. Spojením dlou ho

známého principu a nových postu-

pů, většinou uvedených v praxi po roce 2000,

se znovu do módy dostala trojrozměrná kina.

Následují je postupně televize, nyní i počítače,

herní konzole a možná i mobilní zařízení. 

I když technologií za všemi přístroji s jedním

„déčkem“ navíc je několik různých, všech ny

mají jedno společné: jsou falešné. Jde o op tic-

ké iluze, které nevytvářejí skutečně prosto ro vý

obraz. Něco takového nám nabízí skutečný

svět nebo holografie. 

Hit, který se nekonal
Hologramy jsou pravé a skutečné obrazy ve

třetím rozměru. První vytvořili odborníci 

v 60. letech pomocí laseru a materiálů citli -

vých na světlo. Datum zrodu určil objev la -

se ru, protože bez takového zdroje světa se

hologram vytvořit nedá. 

Princip systému je jednoduchý. Laserový

pa prsek se rozdělí na dva. První se před

do pa dem na „film“ odrazí od snímaného

před  mětu, druhý dopadá přímo do zázna -

movou plochu. Citlivá plocha „filmu“ pak

přijme informaci jak o intenzitě světla (jako

kla sický film), tak i o rozdílu fáze vlnění

mezi světlem odraženým od předmětu a svět -

lem dopadajícím přímo. Obě informace do -

hroma dy stačí při opětovném osvětlení filmu

k vytvoření hologramu. 

V 60. letech se tak zdálo, že hologramy

ovlá dnou svět. Jejich rozlet ale zbrzdila

celá řada překážek. 

V chemických plínkách
Druhou potíží je jejich záznamové mé dium.

Klasické hologramy fungují v principu po -

dobně jako kinofilm: záznam se děje díky

trva lým chemickým změnám. Stejně jako

dvojrozměrný obraz před vynálezem CCD

čipu jsou tedy pevně vázané na hmotu.

Jakmile se do ní obraz jednou vypálí, mé -

dium je „popsané“ a nic jiného už nezo-

bra zí.

V některých použitích to nevadí. „Duhové“

hologramy, které slouží jako ochranné prvky

například pro bankovky či platební karty,

hmotné a neměnné být mohou a mají. Ale

jinde takový systém jen překáží. Kdo by chtěl

chemické záznamové desky v digitální době?

Navíc tyto „filmy“ nejsou nijak levné a zrovna

tuctové materiály. 

Možné řešení představují takzvané fotore-

frakční materiály, do kterých se holografický

obraz zaznamenává v elektrickém poli. Věd ci

na nich pracují už roky, ale teprve v několika

posledních se blíží zajímavým parametrům.

Na špici je tým při univerzitě v Arizoně, který

pracuje pro americké letectvo. Před třemi lety

představili holografické zařízení, na kterém

mohli jednou za několik minut přepsat obraz.

V loňském roce udělali ze svého komiksu na

pokračování dokonce trhaný film. Dobu pře -

pisu zkrátili na dvě sekundy. 

Materiál použitý na jejich obrazovce by měl

teoreticky zvládnout vytvořit i desítky obra zů

za sekundu, tvrdí autoři. Odborníci z oboru

příliš nepochybují, že na tomhle pro hlá še ní

něco bude. 

Pozor! Hologram v provozu!
Bohužel tohle zařízení není nijak jedno du ché.

Obrazovka zařízení má úhlopříčku zhruba

15 centimetrů, ale vyžaduje napětí sedm tisíc

voltů. K zápisu navíc vědci používají silný

laser. Kdyby se měla obrazovka několika ná-

 sobně zvětšit, musel by být silnější i laser 

a práce s ním by byla vysloveně nebezpečná. 

Hologramy jsou zatím vůbec komplexní zá le-

žitost. V laboratořích na nich pracují odbor ní-

ci mnoha oborů. Těžká je jak práce s mé diem

i mechanika. Stačí se zařízením hnout neuvá-

ženě o desetiny milimetru a přestane fun-

govat. 

Barva třikrát jinak
Zjednodušení ovšem nejsou nemožná. Letos

například japonští vědci představili barevný

hologram, který si vystačí při přehrávání 

s oby čejným bílým světlem. 

To není tak úplně samozřejmost. Lasery, kte ré

jsou k záznamu nutné, vyzařují vždy světlo

jen jedné vlnové délky a tedy i barvy. Pro vy-

tvoření barevného záznamu je tedy zapo tře-

bí ozářit předmět lasery různých barev (stačí

v podstatě zelená, modrá a červená). A při

zobrazování pak musíte znovu použít v prin-

 cipu všechny lasery, které jste použili k zá -

znamu. 

Změnil to novátorský materiál. Svůj „film“

japonští vědci potáhli tenkou vrstvou kovu,

například zlatem nebo stříbrem. Ta obsa hu je

množství volných elektronů, které dopada-

jí cí záření (tedy světlo) snadno nabudí.

Využití tohoto jevu, který se nazývá povr-

chové plaz mony, přehrávání záznamu zjed-

noduší nato lik, že už k němu není zapotřebí

sou stře děného světla laserového svazku.

Zatím systém ukazuje ovšem jen statické

obrázky. 

Kličkování mezi problémy holografie tedy

ještě zdaleka neskončilo. Pokrok je ne po -

chyb ný, ale cíl je ještě daleko. Zatím nám

nezbývá nic jiného než si nasadit 3D brýle

a spokojit se s falešnou trojrozměrností

dnešní techniky. Její zářivé iluze nám če -

kání na pravý prostorový obraz příjemně

zkrátí. 
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Teď kdyby tak ještě chtěl 
přibrat aspoň jeden rozměr 

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: UNIVERSITY OF ARIZONA, 

SHUTTERSTOCK 

Obrazy si díky digitalizaci vytváříme v telefonech a posíláme je z nich, nosíme je po kapsách uložené
na věčně mizejících miniaturních klíčenkách a jednoduše je upravujeme v počítačích. Ale i přes řadu
úžasných optických triků jim zatím nedokážeme přidat pravý třetí rozměr. Kdy se dočkáme skutečně
trojrozměrného obrazu, který si budeme moci (alespoň očima) „osahat“ ze všech stran?

Obraz na dlani: Zatím jenom představa. A o tohle jde: Členka arizonského týmu předvádí foto-
refraktivní polymer, který pravé trojrozměrné zobrazo-
 vá ní provádí. Dokud tyto materiály nebudou ještě
výkon nější a přátelštější k uživatelům, hologramy
zůstanou v laboratořích. 

Duhové hologramy se používají jako ochranné prvky
například na bankovkách nebo i kreditních kartách.
Těžko se totiž vyrábí. Což je dobře pro banky, špatně
pro jejich rozšíření do dalších oblastí.

Neslavnou současnost pohyblivých hologramů demon-
 struje pohled na displej zatím nejdokonalejšího systé mu
pro přenos pohyblivých holografických obrazů na světě
na Arizonské univerzitě. Vědci umí sice i obrazy o něko-
 lika barvách, ale ani ty by vás neošálily.



zákazník dál využívá pozitivní efekty vyplý-

 vající z instalovaných úsporných opaření 

a veškeré finanční benefity zůstávají v jeho

kapse. 

Hlavně hlavou
Budovy, které projdou EPC kúrou, nebývají

tepleji zabalené, ale chytřejší. Klíčovým kro -

kem zde totiž bývá zavedení inteligentního

systému sledování toku energií budovou. 

V reálném čase tak může vlastník sledovat,

kde a kolik se spotřebovává, a samozřejmě

také vlastní spotřebu řídit z jednoho nebo

více „velínů“. 

Obměny se obvykle dočká i samo technické

zázemí. Dochází však i k náhradě celých tech-

 nologií. Aby se budova stala „chytřejší“, obje ví

se v ní například řada nových senzorů a také

rozvody, které lze dálkově ovládat a řídit tak

tok energie budovou. Často po jednotlivých

místnostech. 

Zavedení chytrých systémů má i jednu psy-

cho logickou výhodu. Snadno přístupné a jas -

ně čitelné informace o spotřebě obvykle vedou

samy o sobě k úsporám, což potvrzují i zku-

šenosti experimentálních psychologů. Plýt vá-

ní totiž nemá rád téměř nikdo. 

Zvyšování energetického IQ budovy dopro -

vází samozřejmě i změny hardwaru. Někde

mohou výrazně ušetřit prosté výměny světel

za úspornější. V případě dodávek tepla, u kte-

rých bývají úspory největší, se zase vymě ňu jí

staré zdroje energie za novější. Například

moderní typy plynových kotlů mají obvykle

výrazně lepší účinnost. 

V některých případech se sáhne i po zajíma-

vějších technologiích. V pražském Národním

divadle například mají tepelné čerpad lo,

které využívá odpadní teplo z hydraulické -

ho systému k vytápění jiné části budovy. 

Nebalit, prosím
Pro laiky překvapivě zde téměř nikdy ne hra-

je roli fyzické zateplování budov, které je 

u starších bytů a obytných domů tak popu -

lární. Samozřejmě jde o peníze. Cena zatep-

lení několikanásobně přesahuje cenu zby lých

opatření, která se obvykle vrátí v rozmezí pěti

až sedmi let, jak ukazuje pohled na seznam

současných EPC projektů v České republice.

Změna systému vytápění a zateplení může

ušetřit maximálně – a to spíše výjimečně – po-

lovinu nákladů na teplo, obvykle ale spíše

o něco méně. Bez zateplování se úspory tepla

většinou pohybují od pětiny do třetiny roč -

ních nákladů. Rozdíl ceny je však podstatně

vyšší než rozdíl v efektu.

Dárek od strýčka Sama 
Metodu EPC dovedli k dokonalosti američtí

byrokraté. V 80. letech se v USA řešila otázka,

jak zaplatit energetické úspory košaté fede -

rál ní administrativy. Kdyby si na ně stát měl

půjčovat, jeho dluhy by byly ještě bolavější,

a kdyby se na ně mělo naopak spořit postup  ně

z rozpočtu, změny by byly pomalé. Řešením

byla přeměna spotřebovávaných energií na

peníze. V součinnosti s firmami vznikla meto -

da, jejíž kouzlo spočívá v tom, že by se nemělo

platit za to, co nevidíte. Inves tice se totiž splá-

cí jen z reálných úspor ve spotřebě energie. 

V České republice se první moderní projek -

ty úspory energií objevují již od 90. let. Jejich

cel kový objem se blíží třem miliardám korun

a úspory za energie přesáhly vloni tři sta mi -

lio nů korun. Protože se ovšem trh rozběhl

hlav ně v posledních několika letech, hodnota

úspor by se měla v blízké době poměrně rych-

 le zvyšovat. 

Šetření přes cizí kapsu
Šetření metodou EPC se může týkat úspor
tepla, elektřiny či vody. Společné je to, že
se jeho financování realizuje postupně 
z úspor, které majiteli objektu přinesou
za vedená opatření. Ten tedy platí projekt
průběžně, jako by platil za energie, ovšem
ne distributorovi, ale realizátorovi pro-
jektu. 
V České republice existují už desítky po dob-
 ných projektů. Patří sem například úpravy
energetických systémů v Psychiat rické lé -
čebně v Kosmonosech, Ústavu pro péči 
o matku a dítě v Praze, v budovách Národ-
ního divadla či ve firmě Vulkán Hrádek
nad Nisou. Projekty řešené metodou EPC
v ČR od roku 1995 realizuje i společnost
Siemens.

Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze–Podolí: příklad
úspěšně realizovaného projektu EPC společností Siemens.

Součástí projektů EPC bývá obvykle výměna rozvodného
systému a jeho náhrada za nové typy, které umožňují
i ovládání na dálku.

B U D O V YI N O V A C E
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B
ez dluhů to dnes nejde. Bez sítě

úvě rů současná ekonomika fun-

govat nemůže a lze si ho vzít na

cokoliv. A tak by vlastně nemělo

být překva pením, že na popularitě získává

i úvěr na to, co hýbe dnešní dobou: na 

úspory. 

Nástroj označovaný jako EPC (Energy Perfor -

mance Contracting) vám nabízí, že neutra tí te

nic navíc, a přitom vás hřeje vědomí, že začí -

náte šetřit. A brzy to poznáte i na svém účtu. 

Jeho podstata je jednoduchá. Odborníci vám

na klíč bez předchozí platby dodají úspor né

řešení speciálně vytvořené pro vaši budovu.

Obvykle zahrnuje jen malé stavební úpravy,

především ale výměnu různých zařízení 

a mon táž zařízení nových, zajišťujících ús-

porné fungování budovy.

Toto řešení zpravidla zahrnuje výměnu růz -

ných zařízení a montáž zařízení nových, zajiš -

ťujících úsporné fungování budovy a službu

s názvem energetický management. Stavební

úpravy jsou realizovány jen v nutném přípa-

dě, a to v rozsahu nezbytném pro montáž

technologických zařízení.

Za účinnost řešení se zaručí dodavatelé. Jako

honorář za odvedenou práci si ovšem vezmou

jen tu část původního účtu za energie, kte rou

už nemusíte posílat distributorovi. Když se

pak obě strany po několika letech rozloučí,

Zatímco tuzemské paneláky se ve velkém bleskem převlékly do polystyrenu, projekty zaměřené na
úspory energií dosažené lepším užíváním stávajících objektů se rozjíždějí pomaleji. Firmy i veřejné
instituce jim ale pomalu přicházejí na chuť. Polystyrenu už ne.

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: SIEMENS, SHUTTERSTOCK Půjčka na úspory



Jedna milisekunda
Patří-li Mobilett Mira svými rozměry mezi

trpaslíky ve svém oboru, rozhodně tomu tak

není s jeho výkonem. Výstupní výkon až 35 kW

nebo 450 mA dovoluje využití extrémně krát -

kých expozičních dob, které se mohou zkrátit

i na jednu milisekundu. To zajišťuje praktic-

ky za všech okolností ostré snímky bez rozma -

zání způsobeného pohybem. Vysoké rozlišení

detektoru, jeho vysoká citlivost a předdefi-

nované optimalizované programy pro obvyk-

lá vyšetření umožňují minimalizovat radiační

dávku, které je vystaven pacient.

Snímek je během několika vteřin k dispozici

na monitoru umístěném na přístroji. Obslu-

hující rentgenolog jej může přímo na místě

rychle, pohodlně a přesně upravit podle spe-

cifických potřeb daného vyšetření. Když je

snímek hotov, putuje pomocí bezdrátové sítě

do informačního systému nemocnice. Vy -

uží vá přitom univerzální standardy PACS 

a DICOM, které integrují přístroje, přeno so vé

technologie a softwarová řešení různých vý -

robců do jednoho propojeného systému.

Umožňují tak plně digitalizovat tok informa -

cí ve zdravotnickém zařízení, čímž šetří čas

i finanční prostředky a eliminují zbytečné

chyby personálu.

Spolehlivost a odpovědnost
U zdravotnických přístrojů je extrémně dů le-

žitá jejich spolehlivost. Mobilett Mira je proto

vybaven několika funkcemi, které poskytují

jeho vzdálenou – a tedy rychlou a flexibilní

– správu. Přístroj sám pravidelně aktualizuje

svou antivirovou ochranu, na dálku lze ak-

tualizovat software a pokročilá je interní

diagnostika i možnosti vzdáleného monito-

 ringu. V případě výskytu problémů se může

oprávněný technik vzdáleně přihlásit k sys-

tému, nechat si zobrazit hlášení o jeho stavu,

analyzovat vzniklé chyby a již dopředu určit

součástky potřebné pro opravu.

V celém návrhu rentgenu se uplatňuje od -

po  vědnost a přívětivost. Siemens im   ple  -

mentoval pokročilé úsporné mecha  nismy,

které snížily spotřebu přístroje o dva   cet

pět procent. Rentgen vychází vstříc po ža  -

dav kům na jednoduchost obsluhy, tlaku na

optima li  zaci vyšetřovacích procedur, úspo -

ru nákla dů a maximální možnou dis po ni-

 bi li tu zaří ze ní. Tím nej důležitějším ovšem

na dá le zůstává pacient, správná diagnóza

jeho problému, jeho bezpečnost, pohodlí 

a stále více i psychická pohoda. Proto jsou

rentgeny na přá  ní dodávány též v přívěti -

vém „žirafím designu“. Atmosféra se bě -

hem vy šetření jistě uvolní, když vás na  místo

klasic kého přístroje přije  de sním kovat 

žirafa. 

Generátor rentgenových paprsků je u Mobilettu Mira umístěn na dlouhém otočném polohovatelném rameni,
což ocení personál především při vyšetřování nepohyblivých pacientů.
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P
řed pár měsíci jsme museli se

dcerou na rentgenové vyšetření.

V od lehlém křídle naší spádové

ne moc nice jsme nejprve vyčkali,

než právě sloužící rentgenolog spolu se

zřízencem přesunou těžkého nepohyblivého

pacienta z vozíku na přístroj a poté zpět.

Podle hlasů, které k nám přes dveře doléhaly,

to pro nikoho z nich nebyla příjemná zku -

šenost. O několik minut později, když pán

na vozíčku se zřízencem opět mlčky zmizeli

kdesi ve spleti chodeb, jsem absolvoval něko-

 likaminutové přesvědčování dítěte, aby na

tom bílém studeném monstru chvíli v klidu

leželo. Podobný zážitek není ničím výji meč -

ným. Je ale nutný? Co kdyby rentgen naopak

přijel za oním pacientem? A co kdyby nás

místo chladného kolosu vyšetřovala třeba

žirafa?

Mobilní rentgenové systémy nejsou žádnou

novinkou. Již léta se používají zejména tam,

kde by přesun pacienta do rentgenové vy -

šetřovny znamenal riziko nebo byl náročný.

Příkladem jsou například jednotky intenziv -

ní péče. Poslední vývoj však dokládá, že i v té -

to oblasti lze přinášet revoluční zlepšení.

Nový digitální systém Mobilett Mira, který

Siemens představil v březnu tohoto roku,

ukazuje, že klasická zobrazovací zařízení je

možné pojmout zcela jinak. Nejen technolo-

gicky, ale i designem.

Když se řekne mobilní
Nový rentgen je v prvé řadě opravdu mobil ní.

Kompaktní rozměry, nízká hmotnost, vesta -

věný akumulátor a integrovaný pomocný po -

hon umožňují přístroj přesunout okamžitě

tam, kde ho je zrovna zapotřebí. Generátor

rentgenových paprsků je navíc umístěn na

dlouhém otočném polohovatelném rameni,

které je nastavitelné ve vertikální i horizon-

 tální rovině. Vyvážený systém umožňuje

hladce a rychle zaujmout správnou pozici

pro snímkování. To je důležité například

při vyšetřování nepohyblivých pacientů. 

A mys lelo se i na čistotu. Veškerá kabeláž je

důsledně vedena vnitřkem ramene, jehož

hladké povrchy usnadňují udržování sterili-

ty přístroje.

Rentgenový detektor, který se při vyšetře ních

umísťuje zpravidla pod pacienta, má běžnou

podobu plochého panelu. U Mobilettu Mira

je však vybaven vlastním akumulátorem a pro

přenos snímků do zařízení využívá bezdrá-

tovou datovou síť. Spojovací kabely, které při

vyšetřeních často překážely, zde nenajdete.

Přesto detektor se svými sedmi miliony pixe-

lů poskytuje kvalitu snímků porovnatelnou

se špičkovými stacionárními rentgenovými

systémy.

Tak trochu jiný rentgen
Rentgenové záření je pro lékařské účely využíváno již více než sto let. Přestože jsou v některých
oborech rentgeny postupně nahrazovány sofistikovanějšími zobrazovacími přístroji, nadále hrají
nezastupitelnou úlohu v širokém spektru vyšetření. Poslední vývoj v oblasti mobilních 
rentgenových přístrojů ukazuje, kam kráčí současná zdravotnická technika.

AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ
FOTO: SIEMENS

Mobilett XP: tento rentgen bude
mít dětský pacient rád.



řích zrealizovat nepodařilo. Není proto divu,

že se do České republiky začínají vracet vědci

dlouhodobě působící na nejprestižnějších

zahraničních pracovištích. Nové možnosti

výzkumu a aplikací, které se s tímto projek-

 tem otevírají, jsou totiž neopakovatelnou

životní příležitostí.

Jak to celé bude vypadat
V současném návrhu laserové budovy se počí -

tá se dvěma nadzemními podlažími a jedním

podzemním. Vlastní laserový systém bude

umístěn v přízemí. Jeho páteří bude repetiční

titan-safírový laser, který bude poskytovat

ultrakrátké světelné pulzy o délce několika

femtosekund (1 fs = 10-15 s). V budoucnu by

zde měly pracovat čtyři laserové systémy lišící

se výkonem, opakovací frekvencí laserového

záblesku a přídavným zařízením. Pátý laser

je plánován do prvního patra, které je jinak

koncipováno jako prostor pro technické zá ze -

mí laserů – napájení, chlazení, kryogenní

systémy apod. 

Pro uživatele ELI bude vyhrazen suterén, kde

se bude nacházet šest experimentálních pra-

 covišť, do nichž budou vyvedeny jednotlivé

laserové svazky. Poněvadž každá oblast apli -

kací má vlastní specifické požadavky na kva-

litu svazku, laserových systémů musí být

více. Stávající koncepce ELI se čtyřmi systé my

by měla pokrýt ty nejdůležitější: aplikace mo-

lekulární, biomedicíncké a materiálové, 

ge ne raci rentgenového a měkkého rent ge -

nového záření, urychlování částic, výzkum

ve fyzice plazmatu a vysokých hustot ener -

gie a obor exotické fyziky, tj. fyziky částic 

a polí s velmi neobvyklými vlastnostmi, je-

jichž existence se většinou zatím jen před-

pokládá. 

Nahlédnout do nitra hmoty
Ke schválení tak velkého a po všech strán kách

náročného projektu, jakým je ELI, by nikdy

nemohlo dojít, pokud bychom nemohli před-

 pokládat, že s jeho pomocí nalezneme odpo -

vědi na nejaktuálnější vědecké otázky blízké

budoucnosti. 

Kromě velmi vysoké energie soustředěné na

malinké plošce je pro řadu experimentů klíčo -

vá velmi krátká doba trvání záblesku gene ro-

vaného laserového pulzu. ELI bude zdrojem

pulzů, jejichž délka je srovnatelná s charak-

 teristickými časy významných elementár ních

procesů na molekulární úrovni. Velmi vysoké

časové rozlišení tedy umožní studovat i ty

nejrychlejší děje probíhající na molekulové,

atomové i subatomové úrovni.

Zobrazování in-vivo
Velkým problémem při zkoumání zvláště

biologických objektů pomocí ionizujícího

záření (např. rentgenového) je jejich radiač ní

poškození, ke kterému dochází v důsledku

interakce záření s hmotou. V případě použití

ultrakrátkých pulzů k těmto nežádoucím

efektům nedochází. Informace o struktuře

objektu je totiž sejmuta a odeslána do zobra-

zovacího detektoru dříve, než se stačí rozvi-

nout radiační poškození zkoumaného vzor ku

sondujícím zářením. 

Důsledky tohoto efektu jsou dalekosáhlé. S ob-

rovským rozlišením budeme schopni zobra-

 zovat např. nanometrové struktury uvnitř

živé buňky, kterou nebude potřeba před za-

 čátkem experimentu usmrtit a bude možné

ponechat ji v jejím přirozeném stavu. Vzhle-

 dem k vysoké repetiční schopnosti laseru

pak budeme i schopni reálně sledovat její

odezvu na nejrůznější podněty. Tím to však

nekončí. Navržená koncepce tří ortogonálně

umístěných zdrojů (zdroje jsou umístěny kol -

mo na sebe) dovolí získat okamžitě a v je-

di ném výstřelu také prostorový 3D obraz

zkou maného objektu – hologram.

Protonová/iontová terapie
Radiační terapie využívající energetické svaz -

ky urychlených protonů nebo těžkých iontů

se již řadu let úspěšně používá k léčbě někte -

rých specifických nádorových onemocnění.

Typicky k likvidaci nádorů v mozku, kde je

rozhodující přesné zacílení a co nejmenší

poškození okolní tkáně. V současné době exis-

tuje ve světě pouze kolem 30 center pro to -

no vé terapie, žádné však nestojí na našem

území. Stávající zařízení na bázi synchrotro -

nů jsou navíc poměrně složitá a rozměrná.

Velkou výhodou nového zdroje, který by se

dal realizovat na ELI, by byla jeho kompakt-

nost a možnost účinné „několikavýstřelové“

terapie. 

Laserová budova bude mít dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Téměř celý laserový systém bude umístěn v pří-
zemí. První patro bude určeno pro technické zázemí laserů, vlastní experimenty se budou realizovat v suterénu.
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E
LI je projekt víceúčelového laseru

exawattové třídy (1 EW = 1018 W),

tedy o výkonu zhruba stokrát vět ším,

než je výkon největších současných

laserů. Pro představu: zářivý výkon Slunce

je přibližně 4x 1026 W a intenzita laserového

záření v ohnisku ELI bude 5x 1024 W.cm-2.

To znamená, že výkon laseru ELI si lze před-

 stavit tak, jako by Slunce vyzařovalo veške rý

svůj výkon z plošky asi 10 x 10 cm, což je

jen o málo více než velikost baseballového

míčku. Něco podobného se zatím v laborato -

Slunce zmenšené 
na velikost 
baseballového míčku

V Dolních Břežanech u Prahy by během pěti let mělo vyrůst mezi -
národní centrum pro laserový výzkum, jehož srdcem bude nej -
výkonnější laser na světě svého druhu ELI (The Extreme Light
Infrastructure). Svými parametry by se měl v roce 2015 postavit
po bok největších světových laserových projektů: již dokončeného
NIF v USA a evropského pracoviště HiPER, které by mělo stát do
roku 2020 v Anglii. Zatímco tyto lasery budou nejsilnější na světě,
ELI bude nejrychlejší a nejintenzivnější.

AUTORKA: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, V. V. I.



V jedné z internetových přednášek jste

říkal, že pro vás není projekt v CERNu

prioritně o velkém třesku, ale o lidech.

Co tím myslíte?

Snažím se velkému počtu vědců zpřístupnit

možnost podílet se na tomto projektu. Pro-

tože je něčím, co tu nebylo, přinejmenším

nebylo velmi dlouho. Spolupracují zde tři

tisíce lidí, které je třeba usměrnit, aby pra-

covali po dlouhé roky na jednom projektu,

společným směrem, s různými a rozmani -

tými vědomostmi a poznatky, a vést je ke

společnému cíli. Přitom ale ten cíl není jen

jeden – každá získaná odpověď odkrývá po-

každé další a další otázky. Je to obrovský úkol

a vyvinuté úsilí.

To však dokázali lidé už před tisíci lety,

když stavěli pyramidy...

Máte úplnou pravdu. Vlastně i jim, při vědo-

 mostech, které měli, se musela jevit stavba

obrovské pyramidy asi jako nám objevení tma -

vé hmoty a počátku vesmíru – neuvěřitelná.

Lidstvo však pokročilo a experiment 

v CERNu je globální. Nejen významem, ale

i zapojením jednotlivých států.

Ano, můžeme hovořit o celosvětovém poku su.

Experiment na Velkém hadronovém urych -

lo va či (LHC) zaměstnal takříkajíc čtyřicet zemí

světa. Snažíme se, aby se z ryze evropské ho

experimentu stala celosvětová laboratoř.

A vy jste člověk, který to celé má úspěš -

ně vést. Jak to chcete dokázat?

Tím, že nejsem jedinou postavou v projektu.

Momentálně jsem generálním manažerem

toho všeho. Ale experimenty, které se týkají

urychlovače, řídí v CERNu více lidí a svůj

význam má tedy i instituce. Přitom úplně zá -

sadní slovo má – jak tomu říkáme my – mluvčí

konkrétního experimentu, který určuje kroky

a nejdůležitější rozhodnutí, jež vzniknou

většinou na základě domluvy.

Vaše pozice je ale nejdůležitější.

Ano, zatím to tak vypadá. U takto velkého

experimentu to už není jen o poznatcích či

vědomostech. Jde spíš o postoj, respekt, kte -

rý si musíte vybudovat nejen ve vědeckých

kruzích a mezi kolegy. Zároveň musíte mít

schopnost vycházet s lidmi, a to je něco, co

jsem snad získal během své kariéry.

Není částicová fyzika, paradoxně, po

všech desetiletích vývoje na svém sku teč -

ném začátku? Vždyť až teď mnohé teorie

reálnými experimenty jen potvrzujeme.

Zdá se, že je před námi ještě dlouhá ces -

ta.

Máte pravdu. Obecně si však myslím, že se

základní věda stále vyvíjí. Najdete odpově di

na některé otázky, ale zároveň se vám vy -

no ří jiné, na něž je opět třeba si odpovědět.

A to pro mne vůbec není frustrující, ale na -

opak zajímavé. Učíme se věcem, něco pocho-

píme, zároveň otevřeme další otázky. Na

dru hé straně je to vzájemná souhra, proto že

pokud máte teorii, kterou potvrdíte anebo

vyvrátíte experimentem, ze které vyvsta nou

další hypotézy a otázky, je zase jen a jen na

teorii, aby je vysvětlila. Ano, v částicové fy -

zice jsme na začátku a postupujeme směrem

k experimentu.

Takže je to téměř jako domino efekt?

Snažíte se odhalit něco, ale zároveň od -

halujete i další a další věci?

Spíše je to jako uzavřený kruh, ve kterém

se hodně učíte, ale zároveň se dozvídáte, že

se ještě musíte hodně učit.

Nic jednoduchého.

Ale velmi pěkné.

Co si myslíte o evropské vědě v po rov -

nání s americkou? Nejsme moc pozadu

z pohledu, kolik se do vědy na jedné a dru -

hé straně investuje?

Jde o dva odlišné pohledy. Pokud si vezmete

současné plány a strategie na rozvoj vědy,

je na tom momentálně lépe evropská věda.

Americkou vědu, která je navíc v běhu o ně -

kolik roků déle, ta evropská výrazně dobíhá.

Na druhé straně, naše věda – částicová fy zi-

ka – je dnes zcela globalizovaná. Už nelze

odlišovat, jestli jde o vědu americkou, ane bo

evropskou, jde spíš o to, kde je víc vědecké

infrastruktury, kde se věda reálně „dělá“. 

V tomto směru dnes těžiště jednoznačně spo -

čívá v Evropě. Máme k dispozici špičkové 

a nejlepší přístroje a možnosti. To však ne od-

povídá na otázku, jestli evropské společnosti

investují do vědy dostatečně. Nepovažuji se

v této oblasti za odborníka, ale z laického poz-

nání mám dojem, že financování ze sou kro-

mého sektoru je lepší v Americe než v Evropě.

S tím souvisí otázka, jak vnímáte důle-

žitost soukromých firem v takto velkých

projektech, jako je CERN. Dokázaly by ta -

kový projekt „ufinancovat“ jen vlády?

Pod palcem má ohromný experiment lidstva, který se dá zjednodušeně označit jako hledání odpovědi
na otázku, odkud vlastně jsme. Ale Rolf-Dieter Heuer, generální ředitel Evropské organizace pro
jaderný výzkum (CERN), chce projektem za několik miliard eur především lidi více spojit. Otázky 
si podle něj lidstvo bude klást věčně, ale šancí na to, aby začalo více věřit vědě, je jen pár.
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FOTO: CERN 

Pán nejdražšího prstenu
Dokáže věda sjednotit lidi?
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P
odle Alberta Einsteina byl Thomas

A. Edison „nejvýznamnější vy ná lez-

ce dějin lidstva“. Notoricky známá

žárovka, ale také elektroměr, dyna -

mo, pojistka, elektrický rozvod – to všechno

udělalo z Edisona miliardáře a slovy Henry ho

Forda muže, který „zdvojnásobil výkonnost

moderního průmyslu“. V den jeho pohřbu,

21. října 1931, ho v USA uctili vypnutím všech

žárovek. Průmyslová éra odeznívá, žijeme ve

společnosti postavené na informatice. I když

pomalu končí i klasické žárovky, v historické

paměti zůstane T. A. Edison jako dobrodinec,

který nám rozsvítil tmu. Už méně si však

pa matujeme, že jeho úspěch nebyl pouze

výsledkem technické učenosti, ale především

tvrdého podnikatelského ducha. A trochu

bezhlavého experimentování a opisování

od konkurence.

Dnes vládnou na trhu s inovacemi podob ně

tvrdá pravidla. Nehraje se vždy fér, občas se

kdosi uchýlí k podrazu a kopírování. Podle

profesora Jána Košturiaka ze slovenského

Fraunhoferova institutu IPA vznikají inova ce

především tak, že se poskládají existující kom-

 ponenty a technologie, ale jiným, novým způ-

 sobem. Za inovaci se považuje řešení, které

zákazník uzná tím, že si ho koupí. A ne zříd-

ka je ochoten i více zaplatit, protože novinka

mu přinese přidanou hodnotu – v designu,

funkčnosti, emocích či v ekologii. I to je dů -

vod, proč nezbohatnou jen ti, kdo vymysleli

převratnou novinku. Kdo si dnes vzpomene,

že s prvním personálním počítačem přišel

Xerox a první mobil měl značku Motorola?

Pokud máte nápad, musíte ho umět prodat.

Na titul „Edison informační éry“ aspiruje ví ce

současných inovátorů. Ale jen dva se na za-

čát ku 21. století střetli v souboji, stejně tak

ohro mujícím jako byla před více než sto

lety „prou dová válka“ mezi T. A. Edisonem

a Nikolou Teslou – vynálezcem střídavého

proudu. T. A. Edison tehdy s konceptem jed-

no směrného proudu prohrál, ale ani srbský

génius se nestal vítězem, protože na jeho

patentech vyrostl takřka zadarmo někdo ji ný

– elektrárny George Westinghouse. N. Tesla

zemřel chudý a zapomenutý.

Výsledek současného souboje bude jiný – asi

nerozhodný – a pro zúčastněné i nás ostat ní

o to lepší. Na jedné straně je Bill Gates, jehož

operační systém Windows udělal z osobních

počítačů lehko ovladatelné stroje pro lidi 

v kancelářích i pro ženy v domácnosti.

Win dows stále používá 95 procent osobních

počítačů, což B. Gatesovi přineslo pohádkové

bohatství. Dnes ho takřka celé dává na cha -

ritu pro chudé země, a tak mění svět i jiným

způsobem.

Gatesovým vyzývatelem je Steve Jobs z Applu,

momentálně nejobdivovanější inovátor, pro

mnohé kouzelník, který zkřížil technologie

s uměním. Produkty iMac, iPod, iPhone či

iPad mají emoce a okouzlující design. S. Jobs

k tomu přidal nový obchodní systém a jeho

nápad lacině prodávat aplikace se stal hybnou

silou celého mobilního průmyslu. Čas ukáže,

zda mobilita opravdu od základu změní náš

život tak, jak o tom sní S. Jobs. V každém pří-

padě se Applu podařilo něco nevídaného 

– v trhové kapitalizaci už překonal Microsoft.

Začátku 21. století ale už nevládnou pouze

informatici. Prostor pro inovace se rozšiřu je

o jiné technologie: nano, bio, green, ... A je

dost dobře možné, že nový Edison se objeví

v úplně novém odvětví – ve vesmírném byz -

nysu, který stále zůstává „terra incognita“.

Například jako nenápadný Elon Musk. Zbo-

hatl internetovým podnikáním a dnes má

jeho firma SpaceX v kapse několikamiliardo -

vou objednávku NASA na tucet letů k vesmír -

né stanici ISS. „Pokud nechce letět na Mars

americká vláda, pošle tam svého člověka

SpaceX,“ vyhlásil nedávno pro Wall Street

Journal.

Jeho dlouhodobým cílem je zlevnění letů do

vesmíru, aby za dvacet let „každý, kdo se pro

to rozhodne, mohl odletět na Mars se vším, co

k tomu potřebuje, a začal tam budovat novou

civilizaci“. Kdo E. Muska zná, ví, že nemá ve

zvyku mluvit do větru. Možná jednou oby-

vatelé Marsu na Muskovu počest přeruší na

den práci. A možná i na Zemi jednoho dne

zhasnou obrazovky všech počítačů nebo mo-

 bily. Anebo zmlkne celý internet z úcty k Ti -

movi Bernersovi-Leemu za dobrodiní jménem

World Wide Web, které nám daroval bez pa -

tentové ochrany a honoráře. Uvidíme...
Ľubomír Jurina

Rodí se dnes Edisonové?

SpaceX dnes disponuje nosičem Falcon a dokončuje
kosmickou loď Dragon. Do konce roku chce také vy-
zkoušet raketu, která bude silnější než všechny ostatní.My se věnujeme základnímu výzkumu. A ten

je podle mne důležitý zvláště pro vlády a ze -

mě, protože z něj vyplývají především prvot -

ní základní poznatky, které jsou všeobecně

potřebné. Nelze zapomínat, že základní

výzkum je hnacím motorem pro aplikovaný

výzkum. V tomto směru by se měly i sou kro -

mé firmy doslova včlenit či přidat k základní -

mu výzkumu. Hlavní podpora ale samo zřej mě

musí přijít od státu. Všechno je to o vzá-

jem né součinnosti, podobně jako v CERNu

– ně které přístroje by jinak než s pomocí

sou kromých firem nemohly vzniknout.

CERN je i v tomto specifický. Nejlépe

znáte detaily projektu, i proto vás ne dáv -

no nazvali „Novým pánem prstenu“. Jaké

je však podle vás hlavní poslání celého

projektu? Jistě je za ním víc než jen najít

nové částice.

Ano, už jsem se s tou přezdívkou setkal. Trva -

lo nám čtyřicet nebo padesát let, než jsme

vysvětlili, pojmenovali viditelný svět. Podle

našich nejnovějších vědomostí je to však jen

pět procent měřitelné hmotnosti celého ves-

míru. Devadesát pět procent všeho ostatního

tvoří temná hmota a temná energie. Co tedy

známe? Takřka nic. Věřím, že projektem LHC

dokážeme vnést alespoň trochu světla do tem-

né časti vesmíru. Samozřejmě toto poznání

může kompletně změnit všechno, co dosud

o vesmíru víme. Hlavní poselství je ukryto

v otázce, která zajímá úplně všechny již od

samého začátku existence vyspělého lidstva.

Každý chce vědět, jak všechno vzniklo. Také

z mého pohledu nám to dává velmi dobrou

příležitost alespoň na chvíli sjednotit lidi 

a nám vědcům možnost vnést trochu vědy

do společnosti a života každého člověka. To

nám dnes zatím uniká.

Myslíte v tom smyslu, že lidstvo je stá le

příliš nábožensky orientované?

Vím, co myslíte, ale mám na mysli, že věda

dneška se zdá být lidem už příliš kompliko-

 vaná a nedosažitelná. Pokud světu řekneme,

jak vesmír vznikl, můžeme to podat lidem

na úplně základní úrovni.

Představoval jste si někdy, že budete

šéfem takového projektu?

To skutečně ne.

Co pro vás tento experiment znamená?

Je to výzva, ale především pocta. A zároveň

možnost, jak přivést lidi k zájmu o vědu, o co

jsem se vlastně vždy sám snažil. Akorát že

teď to není jen několik lidí, ale celé lidstvo!

To souhlasí. Čemu tedy přisuzujete onu

mánii, která okolo CERNu vznikla? Vždyť

mnohé stejně tak důležité experimenty

si nikdy nevydobyly takovou pozornost

veřejnosti.

V první řadě je to tím, že se jedná, jak jsme

říkali, o globální projekt. Lidi fascinuje, po -

kud na něčem společném pracuje obrovské

množství lidí. Zároveň se okolo samovolně

rozvinuly i negativní šumy, že projekt může

být nebezpečný a podobně. To lidi přita hu je

ještě víc. A potom – jde o jeden z prvních ob -

rovských projektů, které mají najít odpověď

na jednoduchou otázku, jak všechno vzniklo.

Je zde tedy víc rozměrů našeho experimentu,

ve kterých se dokáže najít asi každý – ať už

nás kritizuje anebo ne. A nevěřili byste, kolik

přitáhl umělců. Je to inspirující projekt, jaký

tu ještě nikdy nebyl.

Co tedy inspiruje a fascinuje vás? Urči tě

máte sám mnoho otázek, které chcete

zodpovědět.

Je jich mnoho, ale jedna z věcí, které mě sku -

tečně ženou a frustrují zároveň, je temná

hmota. Byl by to úžasný objev. Na to sku teč -

ně čekám a doufám, že se toho dožiji.

Co je vaší osobní vizí?

Mandát na tomto postu se mi skončí za dva

roky. Do té doby se nám snad podaří najít

Higgsův boson. Je to v mezích a výkonu

urych lovače v CERNu. Ale zároveň očeká -

vám, že z toho vzejde i odpověď, která nám

potvrdí alespoň další díl této fantastické mo -

zaiky.

Co bude následovat po tomto pro-

jektu?

Věřím, že projekt v CERNu není poslední. Těž -

ko říct, na co všechno se nám podaří přinést

odpovědi. Pokud bychom i Higgsův boson

nenašli, je to také odpověď – musí existovat

něco jiného. To je přesně o tom uzavřeném

kruhu, kde každá další odpověď přináší s se-

bou také jinou otázku. Věci mohou trvat mno-

hem déle, než jsme zpočátku předpokládali,

možná do roku 2018. V každém případě má -

me pokračovat v tomto projektu dvacet let.

Najít něco je ale jen začátek, všechno se pak

musí řádně popsat. A to trvá.

Dokáže vás po všech těch letech ještě

něco překvapit, když se večer podíváte

na oblohu?

Vrtá mi v hlavě ještě jedna otázka: bylo tu

něco před velkým třeskem? Ale nic mě už

nešokuje, protože při pohledu na večerní

oblohu relaxuji a užívám si tu nádheru.

Takže nakonec je to všechno vlastně jen

o kráse.

Vlastně ano, všechno je to o kráse, symetrii,

dokonalosti, která vám vyrazí z úst všechny

otázky. 

Rolf-Dieter Heuer (63) – německý části-
cový fyzik, od roku 2009 generální ředi-
tel Evropské organizace pro jaderný
výzkum (CERN). Studoval na Stuttgart-
ské univer zitě. Spolupodílel se na experi-
mentu částicového detektoru JADE v DESY
– němec kém elektronovém synchrotro -
nu v Heidelbergu. Mezitím působil také
jako profesor experimentální fyziky na
Hamburské univerzitě. Následně vedl 
v CERNu projekt Omni-Purpose Apparatus
(OPAL). V prosinci 2007 ho vědecká rada
CERNu jmenovala generálním ředitelem
této největší fyzikální laboratoře na světě.
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J
en několik spaloven je architektonicky

výrazných. Především je to zařízení v Sin-

-ču (Hsinchu) na ostrově Tchaj-wan

(2001), které navrhl tým vedený výz-

namným americkým architektem čínského

původu Ieoh Ming Peiem, autorem pařížské

Pyramidy v Louvru (1989).

V obci Marchwood v hrabství Hampshire 

v jižní Anglii (2004) překvapí spalovna ve

tva ru seřezané koule vysoké 36 metrů s prů -

mě rem 110 metrů s hliníkovým obkladem

a vlni tým pásem oken v dolní části.

Rakouský výtvarník Friedensreich Hundert-

wasser se podílel na projektu elektrárny

Spittelau ve Vídni v rámci její obnovy po

požáru v roce 1989 a podle jeho projektu

zrealizovali v roce 2000 také spalovnu v Mai -

šime v Ósace.

Koncepci kodaňské budovy, která poskytuje

zážitek také z vizuálních efektů, se nejvíc blí ží

objekt v Tyseley u Birminghamu, který je

podle projektu výtvarníka Martina Richmana

efektně nasvícen světlem využívajícím ener gii

získanou ze spalování. V Kodani totiž ate liér

Bjarke Ingels Group (BIG) navrhl jako memen-

to znečišťování životního prostředí skle ní ko-

vými plyny prstence, které vylétávají z komí na

každou půlminutu a v noci je osvětluje la ser.

Vypouští je zvláštní zařízení, takzvaný ge -

ne rátor kruhů, v okamžiku, kdy se v něm

shro máždí dvě stě kilogramů oxidu uhliči -

tého.

44 45 VISIONS léto 2011

L I F E S T Y L E A R C H I T E K T U R A

Šance vidět Dánsko shora
Vedle komínu povede skleněný výtah, ze kte -

rého bude vidět do vysokého atria spalov ny.

Z výtahu se vstoupí na rozhlednu, u níž bude

zřízena i restaurace. Z ní se návštěvníkům

otevře v Dánsku nevšední vyhlídka.

Spalovna bude vysoká sto metrů – v Kodani

jsou jen dvě vyšší stavby, a to pouze o ně ko lik

metrů – historické věže paláce Christians borg

a radnice. Nejvyšší tři dánské kopce, shod ně

170metrové, i lyžařské středisko v Silkeborgu

jsou až na Jutském poloostrově, přibližně 230

kilometrů od okolí kodaň ských ostrovů Ama -

ger a Sjælland rovných jako stůl.

Lyžovat se údajně dá i v sousedním městě

Roskilde, Kodaňané ale rádi cestují za lyžo -

vá ním hlavně do Švédska. Nejbližší stře dis ka

Vallåsen u Våxtorpu a u Vånga jsou vzdá le na

do dvou set kilometrů. 

Ocelová střešní konstrukce s pilíři vytvořila

na spalovně svah s plochou 32 tisíc metrů

čtverečních, porovnatelný s největším krytým

lyžařským areálem na světě SnowWorld v ho -

landském Landgraafu a bude podstatně delší

než všechny nejbližší švédské přírodní sva hy.

Terén dlouhý 1 800 metrů poskytne podmín -

ky pro všechny: od 44procentního sklonu pro

dobré lyžaře až po 10procentní pro začáteč -

ní ky.

Domy jako hory
BIG, který patří ke světové špičce – známý

server Bau Netz ho v aktuálních měsíčních

přehledech uvádí stabilně na šestém místě

na světě, například před Zahou Hadidovou

a Jeanem Nouvelem –, má větší počet staveb

s koncepcí domu jako hory. Po spalovně, kte rá

se má začít stavět příští jaro a jejíž výstavba

má trvat čtyři roky, představil projekt o něco

vyšší takto koncipované obytné budovy v Man-

hattanu u řeky Hudson na Západní 57. ulici.

Tuto budovu, která z jedné strany vypadá ja ko

asymetrická pyramída, dokončí přibližně o půl

roku dřív než spalovnu.

Nejznámější budovou BIG tohoto typu je by-

tový dům, který má horu již v názvu – VM

Bjerget (2008). Stojí podobně jako budoucí

spalovna a dva další obytné objekty na os-

trově Amager. 

Veřejně přístupné vnější schodiště domu,

známého ve světě jako Mountain Dwellings,

dokonce umožňuje „vystoupat na horu“ až

k vyhlídce na terasovitém desetiposchoďo -

vém domě. V budově je více alpských prvků:

na pří klad rozsáhlá fotorealistická malba hi-

ma láj ských vrcholků umístěná ve vysokém

pro storu garáže. 

Lyžování
nad rozžhavenou pecí

Kodaňská spalovna s elektrárnou spojená se sportovním areálem,
jejíž budova se přímo využívá jako umělá sjezdovka, je světovým
unikátem mezi dnes snad už tisícovkou elektráren tohoto 
typu na světě.

U centra Kodaně: V nejbližším okolí spalovny je už
dnes několik sportovních zařízení: vlek na vodní lyžování,
dráha pro motokáry a přístav pro jachty.

Kruhy nad komínem: Z generátoru, který tvoří střechu
panoramatické kavárny, vylétne každou půlminutu kruh
s průměrem 24 metrů, který se rozplyne přibližně za
čtyřicet sekund. Symbolika má obyvatele Kodaně upo-
 zorňovat, aby neplýtvali energií.

The Fun Factory: Atrium, kavárna, skleněný výtah, to všechno i bez sjezdovek dělá ze spalovny atraktivní
stavbu. Stane se přitom jednou z největších v Evropě, ročně zpracuje až 560 tisíc tun odpadu, o 160 tisíc tun
víc než dosud, přičemž emise budou menší o 60 tisíc tun.

Rovinaté Dánsko: Projekt vyvolal nadšené 
ohlasy, protože přinese lyžařský terén ve 
třech stupních obtížnosti: v modré, červené 
i nejvyšší černé kategorii. Recenzent 
z kodaňského denníku Politiken se 
domnívá, že na povrch z měkkého 
plastu bude na sjezdovce příjemné 
dokonce i spadnout.

AUTOR: KAROL KLANIC
VIZUALIZACE: BJARKE INGELS GROUP 



O
tom, jak prudce rostou v pos led ní

době do výšky především asijské

stavby, hovoří fakt, že před pat-

nácti lety byla nejvyšším hote lem

budova s ani ne poloviční výškou – Swissôtel

The Stamford v Singapuru s 226 metry.

V 484metrové nejvyšší budově Hong kongu,

druhé v Číně, třetí v Asii – pokud ne počí tá me

Blízký východ – a čtvrté na světě, obsadil ře tě-

zec Ritz-Carlton horní 102. až 118. poscho dí.

Mezi hotely, které by v nejbližší budoucnosti

mohlo poctít toto prvenství, opět patří šang-

 hajská stavba: Shanghai Tower J-Hotel v hor ní

části rozestavěného 632metrového mrakodra-

pu, který mají v roce 2015 dokončit v bez pro -

středním sousedství Šanghajského světového

finančního centra.

Ztracená poschodí
Ritz-Carlton Hong Kong Hotel v ICC má 312

pokojů, v největším apartmánu s rozlohou

365 metrů čtverečních stojí nocleh devět tisíc

eur. Interiéry hotelu, restaurací i bazénů mají

autentický orientální nádech – projektovaly

je totiž prvotřídní japonské a singapurské ate-

liéry. Jedna z restaurací se orientuje na spe-

 ciality z jižní Itálie, kavárna zase na zákusky

z čokolády. Na nejvyšším poschodí je res tau-

 race pod holým nebem, její ceny vzhledem

k místním poměrům i výhledu ze 118. pos -

chodí nejsou prý přemrštěné – láhev piva

stojí 5,85 eura. 

Co v případě hotelu Ritz-Carlton selhává, je

arit metika. Hotel nemá šestnáct poschodí, vy-

 nechali totiž 104. a 114. poschodí kvůli ne -

šťast né kombinaci čísla čtyři, které zní takřka

shodně jako slovo smrt – 死. Číslo čtrnáct se po-

važuje za jedno z nejfatálnějších – v man darín -

štině zní jako „chci umřít” 要死, v kan tonštině

dokonce „určitě zemřu”. V proti leh lém mra ko-

 drapu Two International Finance Cen tre chybí

zase čtrnácté a dvacáté čtvrté pos chodí.

Enormní výšku z recepce v devátém poscho dí

na vrchol překoná jeden ze čtyř výtahů rezer-

 vovaných pro hotel podle oficiálních informa cí

za padesát sekund. V německých zdrojích se

však objevily informace, že to ve skutečnosti

trvá až šedesát pět sekund. Těžko odhadnout,

za kolik by se dala absolvovat cesta po zdej -

ších 2 750 schodech. Dvě poschodí pod ho te-

lem zpřístupnili tři týdny po otevření hotelu

rozhlednu Sky100 ve výšce 393 metrů, kam

vstupenka stojí 13,5 eura. 

Magická hranice je minulostí
Americký server World Property Channel kon-

 statoval, že další podobný mrakodrap, jako je

Mezinárodní obchodní centrum, už v Hong-

kongu není kde postavit. Právě v tomto městě

vyrostl první mrakodrap mimo USA vyšší než

magických tisíc stop, což je 304,8 metru – byla

to věž Čínské banky (1990, 315 m) od ame -

rického architekta čínského původu Ieoh

Ming Peie. Dnes je takových staveb 43 v Asii

a 11 v USA. 

Autorem ICC s hotelem Ritz-Carlton je ame -

rický ateliér Kohn Pedersen Fox Associates.

Mrakodrap dokončovali v etapách od roku

2007. Pod hotelem je administrativní část,

kterou odevzdali minulý rok. V současnosti

je pronajatá už na 97 procent – až čtyřicet

poschodí obsadily tři finanční instituce Mor-

 gan Stanley, Deutsche Bank a Credit Suisse.

V soklu mrakodrapu je nákupní středisko

Elements s 93 tisíci metry čtverečními ob-

chodní plochy. 

46 47 VISIONS léto 2011

A R C H I T E K T U R AL I F E S T Y L E

Výhled, který nemá obdoby
Koncem března otevřeli v budově Mezinárodního obchodního
centra v Hongkongu hotel Ritz-Carlton, nejvyšší hotel na světě.

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: CHESTER ONG, CHRIS CYPERT,

ANDREW LOITERTON

Ofukování v tunelu: Mrakodrap měl mít až 574 metrů
a vrcholek ve tvaru pyramidy. Mnohé finesy jeho sou čas-
ného, zdánlivě jednoduchého tvaru od firmy Kohn Peder-
 sen Fox Associates vyplynuly ze studií ve větrném tunelu.

Na 116. poschodí: Zajímavostí kuchyně v club lounge na 116. poschodí jsou indukční ohřívače využívající
magnetické pole. Asi nejatraktivnější místa v club lounge jsou v zadní části fotografie u kulatých stolků 
přisunutých těsně k oknům.

Hotelový pokoj: Dalekohled míří na 415metrovou, tzv. druhou budovu Mezinárodního finančního centra.
Stojí naproti budově Mezinárodního obchodního centra s hotelem Ritz-Carlton. Tyto dvě dominanty s oblibou
nazývají Brána do Victoria Harbour.
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S
amolibost nemá v tomto sportu žád -

né místo, prohlásil v roce 2009 šéf

Red Bull Racing Christian Horner

poté, co jeho tým získal druhé místo

v seriálu formule 1. Týmoví specialisti praco-

vali v té době už na monopostu pro rok 2010.

Sebastian Vettel na něm získal titul mistra

světa a Red Bull Racing prvenství v Poháru

konstruktérů. A převaha jezdců Red Bullu 

v letošním seriálu potvrzuje, že tým chce loň -

ský triumf zopakovat. 

Tajemství úspěchu 
Pod nepřekonatelnou rychlostí monopostů

s červeným býkem na špici se podepisují 

i di gi tální výrobní techniky. „Závodní auto

se ne dá porovnat s běžným automobilem,“

vy  svět luje Steve Nevey, vedoucí technické ho

vývoje týmu Red Bull Racing. „Z technické ho

hlediska se monoposty podobají spíše le -

tad lům. Soustředíme se na aerodynamiku

a hmotnost. Rychlost a reakce vozidla totiž

závisí na proudění vzduchu – nad i pod ka ro-

serií, ale i přes ni, protože motor se chladí

vzduchem.“ 

Konstrukce monopostu začíná návrhem cel -

kové aerodynamiky, podvozku a bez peč nost ní

buňky z odolných uhlíkových vláken, ve kte ré

sedí pilot. Buňka nese v zadní časti motor a za

ním převodovku. Ostatní systémy – například

hydraulika a pružení – se musí zabudovat do

a okolo těchto prvků. Například chladiče jsou

umístěny po stranách. 

Pravidla závodů formule 1 se každý rok mě ní

a konstrukce se jim musí stále přizpůsobovat.

Jednou z komplikací roku 2010 byl zákaz

tankování paliva během závodů. Bylo třeba

posilnit pružení, převodovku a brzdy tak, aby

zvládly větší a tedy i těžší palivovou nádrž.

Větší hmotnost s dvojnásobným objemem

paliva klade velké nároky zvláště na pře vo -

dovku, protože podle pravidel musí vydržet

čtyři závody. Musí být podstatně silnější, ale

nesmí být o moc dražší. 

Vylepšování během sezony
Nová úprava Mezinárodní automobilové fe -

de race (FIA) limituje rozpočty týmů, a tak

každý musí brát ohled na efektivitu konstruk -

ce i výroby. Tím Red Bull Racing vsadil na Sie -

mens Product Lifecycle Management (PLM).

Má k dispozici software NX pro design a vý -

robu, včetně týmového centra pro evidenci

a správu dat.

Díky PLM může stovka inženýrů navrho-

vat nové komponenty, skládat čtyři tisíce

sou čás tek monopostu a vyrážet na testy.

To všechno prostřednictvím počítače. Po -

tom stačí vý vo jářům kliknout myší a nové

součástky se okamžitě frézují a lisují. Sys-

tém sám vloží údaje o výrobě do obrá bě -

cích strojů a pře ná ší je i do ostatních

po čítačových systémů. Tím šetří čas i ná kla -

dy. Red Bull Racing umož nil výrazně zre-

dukovat spotřebu materiálu a urychlit

výrobu o takřka 75 procent. 

Tým konstruktérů může i v průběhu sezony

po každých závodech pomocí aplikace

180 NX zavádět kromě naplánovaných

úprav také mimořádná vylepšení. Na kon-

strukci se ne přetržitě pracuje. Změny se

musí do startu následujících závodů vyro-

bit, otes tovat a na montovat. Pomáhá

přitom parametrické mo delování a stereo -

litografie společnosti Siemens. Dokážou

například podle cadov ských dat „vytlačit“

z tekuté živice po vrst vách trojrozměrný

prototyp. 

Průkopnický přístup
Důležitým tématem je ve stáji Red Bull Racing

rovněž využívání zdrojů. Spotřebu paliva se

snaží snížit na minimum nejen z taktických

důvodů. Siemens koncipuje na co nejnižší

spotřebu energie a produkci CO2 také budo vy

a výrobní závod stáje Red Bull Racing v brit-

ském městě Milton Keynes. Také to staví Red

Bull Racing ve světě motoristického sportu

do úlohy průkopníka. 

Inovace se 
špičkovou 
rychlostí

Automobily formule 1 se v rám ci
pravidel neustále vyvíjejí. Do -
předu se posouvají týmy, které
umějí dosáhnout maximální
rychlosti. O vítězství tak rozho-
duje i drobná změna, která zkrá-
tí čas jednoho kola o zlomek
sekundy.

Software pro digitální výrobu
Product Lifecycle Management je počíta čo vá platforma, která podporuje výrobní podni ky
v digitálním vývoji a výrobě produktů. Siemens nabízí řešení pro počítačový design, digitální
management výrobních dat a simulaci výrobních procesů. Osvědčila se u zákazníků ve
strojírenství, stejně jako v automobilovém, elektrotechnickém, spo třebním, leteckém či
kosmickém prů mys lu. Koncern Siemens vsadil na řešení Product Lifecycle Management
také při vývoji vlast ních produktů a výrobě. Více než 35 tisíc vlastních inženýrů na padesáti
různých stanovištích propojil přes platformu dato vého managementu.

Formule 1: Konstrukce monopostu se musí každý
rok přizpůsobovat novým pravidlům.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO, SIEMENS
FOTO: RED BULL, SIEMENS



a proto se o ně adekvátně starají. Dávno pryč

je doba, kdy stačila pohodlná sedačka a dobré

víno. Letecké společnosti se dnes předhánějí

v tom, jakou novou vychytávku pro pasažéry

v první třídě představí. V devadesátých letech

to byla sedadla, která se dala rozložit do hori-

zontální polohy. Později je povýšily na plno-

 hodnotnou dvoumetrovou postel. Dnes vám

na rozložené sedadlo ještě přidají měkkou

a pohodlnou matraci. Zatímco rozteč klasic ké

sedačky v turistické třídě se běžně pohybuje

lehce přes 30 palců (80 cm), u first class bývá

nezřídka i trojnásobná. A na spaní dostanou

cestující speciální sluchátka, která aktivně

tlumí vnější zvuk (tzv. noise cancelling head-

 phones). Pracují na principu rušivé interfe -

rence zvukových vln. Jednoduše řečeno je

u kaž dého ucha malý mikrofon, který snímá

zvuky z okolí a do sluchátka jej pouští se stej-

 nou amplitudou, ale opačnou fází. Oba zvuky

se tak vyruší a vy neslyšíte nic.

Také servis dnes na palubě dalece přesahuje

klasické zvyklosti. Nejenže si vyberete něko-

 likachodové menu z tištěného jídelního lístku

a pokrmy se servírují na značkovém porce lá -

nu. V letadle vám navíc připraví téměř jaký-

koliv pokrm, který si ve své kvalitě nezadá

s nejlepšími světovými restauracemi. Aby ne,

aerolinky se předhánějí v tom, jak slavný

světový kuchař či sommeliér menu sestavuje.

A u Turkish Airlines mají pro jistotu kuchaře

přímo na palubě, kde připravuje chody for-

mou minutek. Standardem je dnes vybavení

zábavním systémem. Obrazovky jsou často

opravdu velké (s úhlopříčkou až 23 palců)

a ovládají se dotykově. Cestující si vybírá ze

stovek filmů a zábavných programů. Ani tele-

fonní hovor není problémem. Většinou se

využívá satelitního spojení, ale stále dostup-

 nější jsou i technologie pro použití mobilů.

Ano, čtete správně. Mobily na palubě budou

brzy realitou. 

Singapore Airlines, které se pravidelně umís-

ťují v čele žebříčků hodnocení leteckých spo-

lečností, ve svém novém „superjumbu“ Airbus

A380 nedávno představily tzv. suites. Jde 

o dvoumetrové kabiny, malé místnosti urče né

pro jednoho cestujícího. Kromě pohodlí při-

nášejí pasažérům i tolik ceněné soukromí.

Další z lídrů v dálkové dopravě, dubajští Emi-

rates, nedávno zašli v nabídce dokonce ještě

dále. Do letadel ze své flotily A380, která bu de

v budoucnu čítat až 90 kusů a bude tak nej -

větší na světě, nechali dokonce zabudovat

sprchu. Takže i v době, kdy letecké společ nos-

ti šetří každý naložený kilogram a tím i spo tře-

bu stále dražšího kerosinu, na komfortu pro

prémiové cestující šetřit nehodlají. 

Ovšem nic z toho není zadarmo a na cestu prv -

 ní třídou si musíte připravit pěkně tučnou pe-

něženku. Cena letenek totiž běžně přesa huje

10 000 eur za zpáteční let, a to téměř bez ohle-

du na vzdálenost. I proto v oddíle s prv ní tří-

dou nalezneme jen zřídkakdy více než de set

sedaček. A proletět se jí můžete jen v ně kte-

 rých typech letadel na nejdelších letech ne bo

na linkách, na nichž významný podíl tvoří

ob chodní cestující. Ne náhodou patří v této

oblas ti mezi nejoceňovanější aerolinky z re-

 gio nu Blízkého východu, případně jiho vý-

chodní Asie. Ostatně – kde jinde najdeme

nejluxusnější ho tely na světě? Nejen klasic ké,

ale i ty létající? 

Letecká přeprava v číslech
Oblohu dnes na celém světě brázdí téměř 20 000 osobních letadel. Jen v pravidelné pře -
pravě odbaví letecké společnosti každý rok bezmála dvě miliardy pasažérů a celkově utrží
stěží představitelných 600 miliard dolarů. Velké aerolinky jsou finančně závislé na tržbách
z prémiových tříd (first class a business class). Ačkoliv v nich přepraví pouze sedm pro-
cent cestujících, na celkových tržbách se podílejí skoro třiceti procenty. Proto se klasičtí
letečtí přepravci dostali s příchodem krize do problémů – nejvíce totiž poklesla poptávka
po prémiových třídách, v roce 2009 přibližně o 20 %. Krize naopak přihrála zákazníky
low-cost dopravcům. Ti však zatím nepronikli na trh ultradlouhých letů, za něž se pova -
žují lety nad 12 000 kilometrů (7 500 mil), těchto spojů je v pravidelné přepravě nyní asi
třicet. Nejdelší pravidelná linka létá ze Singapuru do New Yorku, let trvá 18 hodin a 50 mi -
nut a letadlo Boeing 777-200LR při něm urazí 15 300 kilometrů.

Sedadla v kabinkách typu suites je možné rozložit do plnohodnotné postele vybavené matrací.

Kvalitní jídlo a nápoje jsou v první třídě standardem. Navíc se každý cestující může sám občerstvit 
u baru či samoobslužného bufetu.

K
dyž se zeptáte lidí ve svém okolí,

v jaké části letadla by jednou chtě li

letět, většina možná odpoví, že v pi-

lotní kabině. Jen málokoho napad -

ne, že by na palubě mohlo být ještě lepší

mís to. I to se většinou nachází v přední části

letadla. Jde o kabinu pro cestující první třídou

– first class. Abychom si rozuměli, nemluví -

me o „obyčejné“ business class. Na dlouhé

zaoceánské lety totiž velké letecké společ nos ti

nabízejí letenky do ještě vyšší, luxusnější a sa-

mozřejmě dražší první třídy. 

Letenky pro nejcennější zákazníky jsou urče -

ny všem, kteří si jsou ochotni připlatit za

luxus a vyžadují prvotřídní servis – obchod-

níci, hvězdy showbusinessu, politici. Na velmi

dlouhé lety (tzv. ultra long-haul) totiž mo hou

jen těžko využít svá soukromá letadla, která

mají menší dolet než velké stroje. Právě tito

cestující jsou pro aerolinky největším zdro-

jem peněz – mohou tvořit až 30 % příjmů,

Hotely na křídlech
Právě jste povečeřeli pětichodové menu připravené kuchařem ověnčeným michelinovskými hvězdičkami.
Přemýšlíte, jestli si dáte sklenku šampaňského předtím, než se odeberete do sprchy, nebo až potom.
Každopádně si jste jisti, že ještě než se pohodlně natáhnete na posteli, pustíte si na velké obrazovce
nejnovější hollywoodský trhák. A možná, že ještě před spaním zavoláte domů rodině. Myslíte, že
se tento děj odehrává v pětihvězdičkovém hotelu? Ale kdepak! Vždyť jste přece na palubě letadla.

AUTOR: JAN KOPECKÝ
FOTO: SINGAPORE AIRLINES, AIR FRANCE
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Komfort v první třídě se dnes blíží spíš hotelům než dopravním prostředkům. Singapore Airlines se v oficiál  -
ním hodnocení agentury Skytrax pravidelně řadí mezi elitní skupinu pětihvězdičkových aerolinek.



tretrollery, ale také zmíněné Alpine Trike ne-

bo Buggy najdete v nabídce půjčoven všech

významných zimních sportovních středisek

v Rakousku. 

Poněvadž se jezdí po neupravených kameni -

tých chodnících, musí se klást velký důraz

na ochranu – chrániče kolen a loktů, přilbu

a chránič páteře. Pro puntičkáře jsou k dis-

pozici takzvané Crash Pads, kalhoty s vycpáv-

kami, které se těší stále větší oblibě. 

Kromě adrenalinu a rizika mají tato „vozidla“

společné to, že se na kopce pouze přestě ho-

vala z jiných, méně náročných terénů. 

Zimní sporty na trávě
Vedlejší kategorií „funtools“ jsou vozidla, kte -

rá v létě imitují zimní sporty anebo nabízejí

kombinaci letních a zimních aktivit. Během

celého roku lze využít Bockerl. Vypadá jako

miniaturní verze motorky, která jezdí v zimě

na jedné lyži a v létě na třech v řadě ulože ných

kolech s kvalitními brzdami. Toto zvláštní

vozidlo navrhli Hans Gschwendnter a Thomas

Eismansberger z Bavorska. Bockerl ale nej -

častěji uvidíte na svazích v Tyrolsku. 

Zajímavým prostředkem jsou také „letní lyže“.

Původně sloužily alpinistům jako tréninková

pomůcka na léto. Josef Kaiser z německého

Geislingenu je vymyslel už v roce 1960 a od

té doby prošly dlouhým vývojem. „Lyže“ jsou

sestrojeny ze dvou kol, nad nimiž je upev ně -

no něco jako klínový řemen. Jezdí se na nich

v klasických lyžařských botách. Od lyžaře vy-

žadují zkušenosti a praxi, protože v obloucích

musí být člověk dokonale přesný, odrážení

hůlkami na trávě nefunguje a brzdění není

vůbec jednoduché. Tomuto druhu lyžování

se věnují profesionálové ze dvou desítek zemí

a závody světového poháru se organizují od

května do října v Evropě, Japonsku a Austrálii. 

Mladší disciplínou zimních sportů v „letním

šatě“ je Nordic Cross Skating. Jedná se o kom-

 binaci běhu na lyžích a in-line bruslení. Roz -

hodující vývojový impulz této technice, zná mé

jako skike, dal Rakušan Otto Eder. Zkon stru o-

val brusle s velkými pneumatikami a k tomu

vyvinul brzdový systém. Jeho řešení nejen že

umožnilo jízdu ze svahu, ale Nordic Cross

Skating se stal i relativně bezpečným sportem.

Konstrukce a velikost kol dovolují jezdcům

přejíždět přes kameny a kořeny. Styl jízdy je

kopií klasického „bruslení“ na běžkách a díky

hůlkám se do pohybu zapojuje celé tělo. Skike

už v Rakousku víceméně nahradily klasické

in-lineové kolečkové brusle. 

Bicykl v batohu
U všech vozidel s koly, která se upevňují na

nohy, rozhoduje velikost kol o tom, jaký typ

terénu s nimi zvládnete. To platí také pro čtyř-

kolové Skorpion Skate, které vymysleli na

Novém Zélandu. Kvůli špatným cestám se

tam nedá jezdit na standardních bruslích

skike. Proto dvoukolové brusle vybavili čtyř -

mi předimenzovanými kolečky a snížili tě žiš-

tě. Dají se navíc obout na jakékoliv boty. 

Pěkně rychle se v létě můžete projet také na

různých obměnách bicyklů nebo skateboar dů.

Například na skyveru, což je mimořádně sta-

 bilní bicykl bez pedálů, vybavený dobrými

kotoučovými brzdami a koly, jaká mají nej -

lepší horská kola. Chybí mu sedlo. Lze ho ale

poskládat a přenášet v batohu. Díky tomu se

zájemcům otevírají i svahy, které jsou v létě

kvůli nefungujícím vlekům nedostupné. O ně -

co hůře se přenášejí takzvané Mountainboar -

dy. Velké skateboardy s velkými koly. 

Downhill v tříkolce: Na balonových pneumatikách se dá jezdit poměrně rychle, i když vozidlo pohání 
jen čistá přitažlivá síla.

Skikeři na cestě: Bezpečný brzdový systém se stará o to, aby tato kombinace běhu na lyžích a skatování 
fungovala spolehlivě i z kopce.

Bockerl: Nápad z Bavorska v letní verzi – tři kolečka 
a dobré brzdy vás zásobí adrenalínem.

V
elká zimní střediska nechávají své

brány otevřené i během letní sezo -

ny. O návštěvníky bojují nabídkou

nejrůznějších bláznivých letních

aktivit. Absolutním hitem je jízda na dvou,

třech či čtyřech kolech po alpských chodní -

cích a loukách. I když názvy těchto šílených

„dopravních“ prostředků ještě nejsou v na šich

krajích příliš známé, jejich stále větší obliba

předznamenává, že zanedlouho je budeme

používat v našem slovníku tak často jako car-

ving nebo snowboarding. V létě se v rakous -

kých horách skikuje, trikuje, skyvuje, věno vat

se můžete i Stanley ridingu, Skorpion ska -

tingu nebo jezdit na kickrollerech či letních

lyžích. Stačí zajet v létě do jakéhokoliv větší ho

rakouského zimního střediska a tyto netra -

diční sporty můžete vyzkoušet na vlastní

kůži. 

V moci zemské přitažlivosti
V středisku Sonnleitn v korutanském Herma-

gore můžete dokonce „spoolovat“. U nás tuto

šílenou jízdu známe spíše pod názvem zor -

bing. Člověk se uprostřed nafouknuté koule

řítí dolů svahem, a poněvadž koule nemá brz-

dy, zastaví ji až protilehlý svah. Brzdění je

ale výzvou i u ostatních bláznivých sportů.

Zvláště při jízdě na kterémkoli dvou- až čtyř -

kolovém vozidle. Ta se třemi vzduchem na-

puštěnými koly známe pod jmény Alpine

Trike nebo Stanley Rider. Čtyřkolovým se

říká Buggy. Jedno však mají společné – na

horských cestách dosahují skutečně obdivu -

hodné rychlosti, i přesto, že je pohání pouze

zemská přitažlivost. 

Zemská přitažlivost hraje rozhodující roli 

i v případě dalších „funtools“ – kickrollerů

nebo tretrollerů s tlustými pneumatikami 

s pevnou konstrukcí pro jízdu v náročném

terénu. Vyrábějí se z ocelových trubek a dis -

ponují spolehlivými brzdami. Kickrollery,
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Létání na kolech
Pokud patříte k těm, kdo si v zimě na svazích maximálně vychut-
návají rychlost, nemusíte se vzdát kopců ani v létě. Výrobci takzva -
ných funtools nabízejí prostředky, s nimiž se dá „létat“ i bez sněhu.

AUTOR: GÜNTHER SCHWEITZER, 
JOZEF JAKUBČO

FOTO: NEALE HAYNER/REX FEATURES 
/ PICTUREDESK.COM, 
BERGMÖNCH/KOGA B.V.

Horský mnich: Skyver Bergmönch si vynesete naho ru
na kopec podobně jako batoh. Při jízdě ze svahu se
chová jako downhillové vozidlo nejhrubšího zrna.

Skyveři: Stabilní bicykly bez sedla a pedálů s výkon-
nými kotoučovými brzdami otevírají novou dimenzi
horské cyklistiky.



zbarvení závisí na vlnové délce světla, která

je dána materiálem a jeho úpravou. Čip (po lo -

vodičový přechod diody) většinou tvoří GaP

(galium fosforid) nebo GaAsP (galium ar ze -

nid fosforid).

Na začátku se jednalo o slabě zářící zdroj,

který se využíval pro navigační světla, pak

postoupil k dekoračním lampám, dnes se 

s LED diodami setkáme u všech typů osvět le ní.

A protože „ledky“ mají dlouhou životnost 

a spo ří elektrickou energii, zdá se, že mají

našlápnuto na titul: světelný zdroj budouc-

nosti. 

Miláčci architektů a designérů
Nízká teplota LED diod umožňuje desig né rům

používat pro návrh výrobku i materiály, kte ré

dříve rozžhavená žárovka vylučovala. Zvy šu-

je se rychle počet nádherných svítidel z papí ru

či jemného plastu, oba materiály se dobře

zpracovávají, tvarují a nejsou drahé. Také

tenká dřevěná dýha je vděčným objektem

návrhářů. 

Další výhodou je plochá konstrukce diod

(2,8 mm). Je proto možné integrovat je v pod-

 statě kamkoliv. Vsazené v hraně plexiskla

pomohou vytvořit intenzivní světelné pane -

ly k osvětlení i reklamě, mohou se instalovat

do schodišťových stupňů, podlahy, stěn i stro-

pu, prosvětlují niky a krásně prozařují nové

kompozitní materiály, ze kterých se vy rá bě jí

stoly, police, vany apod. 

LED diody tedy umožnily architektům a de-

signérům vdechnout výrobkům i prostoru

nový rozměr, zabydlovat a proměňovat po-

mocí malého a samo o sobě nenápadného

světelného zdroje světla. Pro nasvětlování

a podsvětlování se používají diodové pásky,

obvykle navrhované na míru vitrín a další ho

nábytku či místa v interiéru, pro který se mají

použít. Podstatné je, že tyto pásky se dají na-

 pasovat přesně tam, kam by se jiný světelný

zdroj nevešel. 

Jako v barevném snu
Tak jste si mohli připadat v některých expo-

zicích na veletrhu, tak si můžete připadat 

i doma. 

Měnit barevnou škálu může křeslo pod vámi,

stolek či komoda proti vám, nebo rovnou ce lý

pokoj. Z bílého přejde do jemných žlutých

a zelených, posléze oranžových tónů, začer  -

vená se, zrůžoví, přejde přes fialovou k uklid-

 ňující modré, a tak pořád dokola, pokud

ne  zvolíte jiný program. Základní barvy LED

jsou sice jen čtyři – bílá, zelená, modrá a čer-

vená, ale jejich mícháním přes počítačový

program je možné získat ohrom né množ ství

barevných tónů, které lze vzájem ně měnit,

a vytvářet různé efekty. Stejně tak lze měnit

i intenzitu světla.

Je to věc vkusu a názoru. Osobně bych ve stá le

se barevně proměňujícím pokoji klidu nena-

lezla, ale až se okouzlení schopnostmi těch

„maličkých, ale silných“ vytratí, vrátí se použí -

vání LED diod k normálu. A jemně prosvíce né

předměty či funkčně nasvícené police jsou

v bytě velmi příjemné, zvlášť když je pro voz

levný. 
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L
etošní milánský veletrh nábytku byl

jubilejní, což samo o sobě žádá slav-

nostní osvětlení, navíc se letos ode-

hrával přidružený veletrh Euroluce,

který se specializuje na osvětlení interiéru

i exteriéru. 

Krok za krokem
Na minulých ročnících nás v Miláně nej dří ve

překvapily kuchyně, jimž barevně svítily pan -

ty dvířek, za dvířky opaleskovaly jemným

svitem police i zásuvky. Vzápětí nastoupily

koupelny, které se nechtěly nechat zahanbit.

Svítily nejen vany, ale i voda byla prozářená

a měnila barvy podle teploty od studených až

k vřelým tónům, případně barvy reagovaly

na hudbu či lidský hlas. Pak se přidaly ná byt-

kové solitéry, a letos už se barevně pro mě -

ňovaly celé interiéry. Světelné efekty pluly

vzduchem a zaplňovaly předváděcí zatem-

ně né prostory krásným, barevně proměn-

livým třpytem. Za všechno vlastně můžou

LED diody, které veletrh Euroluce opano -

valy. 

Žádná žhavá novinka
LED diody vstoupily do našeho světa nenápad -

ně a hlavně rychle, ani jsme si jich nestačili

pořádně všimnout. Přitom nám například

pod svěcují displeje. Zkratka v sobě skrývá

anglický název Light Emited Diode čili „světlo

vyzařující dioda“. Mohou být velice malé a do -

sahovat poměrně vysokého výkonu.

Mluvíme o polovodičovém přechodu P-N,

na kterém dochází k přímé přeměně elektric -

ké energie na světelnou. Z materiálu přecho-

du se uvolňují fotony – vzniká světlo. Jeho

Taková osvícená domácnost
AUTORKA: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: AUTORKA A SALONE 

INTERNAZIONALE 
DEL MOBILE MILANO

Světlo se rozhodlo do interiéru promluvit velmi výrazně. Už mu
nestačí podsvěcovat police a přisvětlovat zásuvky. Prozařuje
všechno a ještě přitom mění barvy.

RÁMEČEK PRO ZVÍDAVÉ
Různé barvy LED mají různý úbytek na pě -
tí. Svit LED diody závisí na proudu, který jí
protéká, a uvádí se v milikandelách. Maxi -
mální proud bývá okolo 20 až 50 mA. Před
LED diodu se musí do série zapojit odpor,
který omezuje proud. Vypočítává se podle
Ohmova zákona I = (U – ULED)/R [A, V, V,
ohm], ULED = úbytek napětí na led diodě.
High Power LED jsou diody, jejichž měrný
výkon odpovídá 0,5 W a více, nejvýkonněj ší
power LED mají kolem 5 W. Největší před-
ností je vysoký světelný výkon soustředě ný
na malé ploše. Při provozu však vytvářejí
hodně tepla, jejich součástí jsou proto čas-
to hliníkové plošky, tzv. chladiče, které
odvádějí teplo na opačnou stranu, než
svítí světelný kužel. 
Životnost LED diod je podle internetových
údajů až 100 000 hodin (víc než 10 let pro-
vozu), odběr elektrické energie je mini -
mální.

Instalace italského studia H&S Design. 

Nástěnné osvětlení Wallpiercing značky Flos ve fázi
barevné změny.

Zásuvka kuchyně Gicinque.



Zvuk v obraze
Multimediální éra podněcuje neustálý vývoj technologií. Časy roztřeseného videa či zašuměného
zvuku jsou pryč také díky digitálním hračkám, jako je například Olympus LS-20M. Umožní vám
natočit si v dokonalé kvalitě koncert oblíbené kapely anebo prezentaci v práci. V podstatě jde
o diktafon doplněný o možnost zaznamenávat video. Výstup je v rozlišení Full HD 1 920 x 1 080
pixelů a volitelná kvalita záznamu, vyvážení bílé či digitální zoom vám dovolí nahrát multi-
mediální záznam tak, abyste ho mohli okamžitě zveřejnit. Podporuje HDMI propojení s tele-
vizorem anebo karty formátu SDHC. Pomocí efektů jako Magic Movie můžete nahrávku ještě víc
zdokonalit a lithiová baterie vám zaručí, že vás přístroj během nahrávání náhle nezradí. Rekordér
má také časovač, hlasové spouštění a dálkový ovladač, se kterými můžete nahrávání ovládat
dálkově bez toho, že byste museli přístrojem hýbat během akce. Kvalitní video doplňuje také
kvalitní zvuk. Mikrofony mohou zachytit zvuk ve studiové kvalitě, nízkofrekvenční filtr a režim
záznamu až 96 kHz/24 bitů potom zajistí skvělý zvuk, ať už jste kdekoliv. 

Tabule jednoduchosti
Pokud se ptáte, co nového mohou ještě tablety v éře iPadu nabídnout, odpověď
najdete u nás v Česku. Právě tam vznikl, prý ještě před iPadem, Note-
Slate. A co to vlastně je? NoteSlate je tablet s dotykovým
13palcovým displejem, který využívá technologii e-ink.
Rozlišení displeje je 750 x 1 080 pixelů. A v čem spočívá
ten rozdíl? V jednoduchosti. Dokonce bychom mohli říct,
že jde o prototyp jednoduchosti. Tablet nemá webový
prohlížeč, nedokáže přehrávat ani video, konektivita je
takřka nulová. Nabízí tak možnost soustředit se jen na
jednu aktivitu – psaní poznámek anebo kreslení. Stačí uchopit
stylus s gumou přiložený na druhé straně a čmárat po displeji.
Displej je monochromatický, ale dokáže zobrazovat až tři barvy.
Stačí přepnout barvu „pera“. Vlastní operační systém je velmi jednoduchý
a ovládání zařízení funguje pomocí tří tlačítek. Zajímavá je také výdrž baterie,
kdy výrobce udává až 180 hodin. V budoucnosti plánuje tablet ještě doplnit.
Přibudou MP3 přehrávač, podpora PDF či schopnost rozeznávat psaný text. 

Mokré rádio
Zpěv a sprcha patří nerozlučně k sobě pravděpodobně od dob, kdy Egypťané vymysleli první
sprchovací růžici. Mnohem přesněji však dokážeme říct, odkdy k sobě patří sprcha a rádio.
I když voda a elektřina jsou dvě síly, které k sobě přirozeně nepatří, společnost H20 se ne-

nechala odradit. Vymyslela rádio, které můžete nainstalovat přímo do vodovodních
trubek. Jejich novinku, Water Power Radio, uložíte mezi baterii a sprchovou

hadici. Smyslem není úspora prostoru, ale velmi zajímavé využívání energie
z tekoucí vody. Poněvadž ta protéká rádiem, výrobce do něho umístil

malou turbínku, která pod tlakem tekoucí vody generuje elektřinu.
Rádio tedy nepotřebuje žádný jiný zdroj energie. Přístroj je samozřejmě
izolovaný, takže zkrat nehrozí. Ovládání je tak jednoduché, že ho
zvládnete i s pěnou v očích.

Dotykový stůl
Na dotykové a multidotykové ovládání jsme si už zvykli. Větši-

nou však jde o malé displeje v smartfonech anebo větší v tabletech. Časem
přišly dotykové televizory a monitory. Odvážnější pokus s netradiční kom-
binací dotykového displeje v kusu nábytku přinesl až Surface od Microsoftu.
Nekonvenční nápad ale trhem neotřásl. Proto se do boje jako poslední pustil
i Pioneer s přístrojem WWS-DT101 Discussion Table. Jedná se o stůl, na který
z větší části položili multidotykový displej. Fakt, že je skutečně multidotykový,
dokazuje i schopnost stolu snímat až deset dotyků najednou. Displej má
Full HD rozlišení a úhlopříčku 52 palců. Pod ním ukrývá Pioneer WWS čtyř-

 jádrový procesor Intel Core i7 a 6gigabajtovou paměť RAM. Zajímavá
je skutečnost, že kvůli maximálnímu využití dotyků doplnil
výrobce operační systém Windows 7 nadstavbou Scheda. Výkon

dále podporují systémy VisualSync, Networ Display, které se
zabudovaným modulem Wi-Fi „vysávají“ data ze všech zařízení,

která na stůl položíte. 

Příjemný budíček
Ne všechno musí mít obsah. Někdy úplně stačí, pokud to má formu. Formu tak dokonalou, že i nepříjemné ranní
vstávání se stane příjemnou aktivitou. Řeč je o designových hodinách společnosti Bang & Olufsen s názvem BeoTime.
Samozřejmě, hodiny obsah mají, ale forma nad vším ostatním vyniká. Mají tvar flétny z leštěného eloxovaného
hliníku a designér Steffen Schmelling se při jejich tvorbě nechal inspirovat operou Čarovná flétna od Wolfganga
A. Mozarta. Hodiny můžete jednoduše položit na noční stolek anebo zavěsit pomocí magnetických úchytek.
Tři oddělené čtvercové displeje zobrazují aktuální čas, stejně jako čas a způsob buzení. Přidanou hodnotou
BeoTime je technologie, jejímž prostřednictvím hodiny komunikují s ostatními přístroji Bang & Olufsen. Stačí
je nastavit a budit vás může oblíbená skladba anebo ranní zprávy v televizi. V režimu časového spínače dokážou
po nastavení příslušného intervalu uvést všechny přístroje do pohotovostního režimu.

Budoucnost dopravy?
YikeBike je kompaktní elektrobicykl, který by měl v budoucnosti vyřešit čím
dál hustější dopravu ve velkých městech. YikeBike Limited model představila
už koncem roku 2010 v karbonové verzi. Nyní výrobce přináší na trh bicykl,
který kombinuje uhlík s lacinějším odlehčeným kovem. Model
Fusion dokáže na jedno nabití ujet deset kilometrů, ale k dis-
pozici je možnost dokoupit si externí baterii, která prodlouží
dojezd na třicet kilometrů. Maximální rychlost, kterou na
YikeBike dosáhnete, nepřekročí 23 kilometrů za hodinu.
Velkou výhodou bicyklu je, že se dá složit. Jeho hmotnost
dosahuje čtrnáct kilogramů a ve složeném stavu se
dá pohodlně přenášet. Zabere totiž prostor s objemem
něco přes čtyřicet litrů. Model Fusion si můžete objed-
nat za 1 379 eur.
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Lokomotivy Siemens pro Metrans
Česká dopravní společnost Metrans nasadila
letos na jaře do provozu tři dieselelektrické
lokomotivy, které jí dodala společnost Sie-
mens. Víceúčelové lokomotivy ER20 Cargo
představují modifikaci produktové skupiny
Eurorunner a jsou speciálně přizpůsobeny
k dálkové nákladní dopravě napříč Evropou.
Lokomotivy mohou být flexibilně nasazová ny
jak v České republice, tak i na území Německa,
Rakouska, Slovinska, Maďarska či Slovenska.
Díky jejich univerzálnímu technickému vyba-
vení odpadá tradiční výměna lokomotiv na
hranicích a přímé vozby nákladních vlaků
jsou tak podstatně rychlejší, operativnější
a hospodárnější. Není bez zajímavosti, že
nové traťové motorové lokomotivy z flotily
českého dopravce vyjíždějí do běžného pro-
vozu poprvé od roku 1980. 

Zaměstnanci Siemens doprovázeli nevidomé
V pondělí 23. května se v Národní technické knihovně v Dejvicích
uskutečnila konference „Jak uspět na trhu práce aneb pracovní pří-
 ležitosti pro osoby se zrakovým postižením“. Akce podobného typu,
kterou pořádala obecně prospěšná společnost TyfloCentrum, se ne-
obejde bez velkého množství dobrovolníků. „S TyfloCentrem spolu-
 pracuji už několik měsíců, a tak jsem ráda, že jsem mohla zapojit
i několik svých kolegyň,“ říká Jana Krejčová, která ve společnosti
Siemens pracuje jako operativní nákupčí. Dobrovolníci doprovázeli
nevidomé a slabozraké klienty od metra Dejvická do místa konání
konference a pomáhali jim s orientací v budově technické knihovny
– např. kde jsou toalety, jak se přesunovat mezi sály, upozorňovali
na schody a vysvětlovali, co a kde je k jídlu a pití. „Ze začátku jsem
se trochu obávala, abych nevidomou klientku všude dobře navedla,“
popisuje svoje obavy Jana a přiznává, že i když to nebylo vždycky
stoprocentní, nakonec se s klientkou drobným kolizím společně
zasmály a vše zvládly. „Když se člověk zapovídá, přestane být ostražitý
a klient hned klopýtne. V takové chvíli si vždycky uvědomím, jak vidící
člověk automaticky nevnímá některé nástrahy nebo jak moc mu po-
má há periferní vidění. Ve svém okolí jsem se setkala s tendencí ne-
 vidomé lidi litovat nebo se jim vyhýbat, ale když nahlédnete více
do jejich světa, zjistíte, že jsou to většinou vytrvalí bojovníci, kteří
jsou plni optimismu a energie, jsou otevření, veselí a překvapivě
mnohdy ‘vidí‘ mnohem lépe než my samotní.“ Zaměstnanci Siemens
mohou strávit až dva všední dny v roce prací v neziskové organizaci.

Druhé místo ve Zlatém středníku pro Visions
Časopis Visions získal během necelých dvou let již třetí prestižní ocenění. To aktuální je za
druhé místo v kategorii nejlepší business2business časopis soutěže Zlatý středník, kterou
každoročně vyhlašují odborníci na komunikaci sdružení v asociaci PR klub. V roce 2010 časo-
 pis Visions získal zvláštní ocenění České ceny za public relations, kterou pořádá Asociace
Public Relations Agentur, a organizace Czech TOP100 jej vyhlásila nejlepším firemním časo-
 pisem roku.

Pomáháme
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J
e logické, že jako dodavatel elek-

tromobilních technologií a vý -

rob ce nabíjecích stanic, stojíme

u zrodu tohoto nového tržního

seg mentu. Nabíjecí stanice jsou malou ukáz-

kou z našeho kompletního technologického

řešení, které jsme schopni městům nabídnout

v oblasti modernizace infrastruktury a pře -

devším v rámci jejího celkového a efektiv ní ho

řízení,“ řekl při zahájení slavnostního otevře ní

Eduard Palíšek, generální ředitel společ nos ti

Siemens v České republice.

Nabíjení elektromobilu se podobá napájení

mobilních telefonů. Elektromobil lze zcela na -

bít nebo jej částečně dobít, dle potřeby a časo-

vých možností zákazníka. Sloupky nabíjecích

stanic mohou být umístěny na veřejných

prostranstvích, u většiny parkovacích stání

před obchodními a společenskými centry,

restauracemi a podobně. „Než si nakoupíte

nebo povečeříte, vaše auto se dobije. Násled ně

pak zaplatíte bezhotovostně přiložením karty.

Nelze přesně předvídat vývoj cen, ale už dnes

je elektrické dobíjení v průměru třikrát až

čtyřikrát levnější, než tankování klasických

pohonných hmot,“ říká Vladimír Říha, ře -

di tel divize Power Distribution společnosti

Sie mens.

Siemens jde ve svých plánech ještě dál. Již

dnes testuje v Berlíně systém bezdotyko vé ho

indukčního napájení, díky kterému bude

možno elektromobily a elektrobusy napájet

bezdotykově z indukčních zařízení zabudo -

vaných v parkovacích stáních či autobusových

zastávkách. To výrazně zefektivní provoz

elektromobilů a především městské doprav -

ní infrastruktury.

Elektromobilita je součástí rozsáhlého kon-

ceptu budoucnosti, kterému odborníci dali

název Smart Grids neboli chytré či inteli gent -

ní sítě. Spojující myšlenkou tohoto konceptu

je rozšíření a zvýšení spolehlivosti dosavad ní -

ho řetězce výroby, distribuce a spotřeby ener-

gie. Domácnosti a další koncoví uživatelé

energie vstoupí aktivně do obchodního mo de -

lu a elektrickou energii budou nejen spo tře-

bovávat, ale také ukládat a vracet zpět do sítě,

čímž přispějí ke stabilitě přenosové sousta -

vy, do níž bude proudit stále větší procento

z ob novitelných a tudíž nestálých zdrojů

energie. 

Na prahu éry inteligentních
přenosových sítí
Ve čtvrtek 9. června společnost Siemens slavnostně otevřela své první dvě nabíjecí stanice v České
republice. Jsou instalovány u sídla společnosti v pražských Stodůlkách a kromě dobíjení firemního
vozového parku budou také zdarma k dispozici široké veřejnosti. Další nabíjecí stanice plánuje Siemens
otevřít také v Ostravě.

„

Dvě nové nabíjecí stanice se nacházejí v bezprostřední
blízkosti sídla společnosti Siemens v Praze-Stodůlkách.

Nabíjecí stanice pro elektromobily slavnostně odhalili ministr průmyslu a obchodu
Martin Kocourek (uprostřed), náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč
(vpravo) a generální ředitel Siemens Česká republika Eduard Palíšek (vlevo).



Nabíjecí stanice pro elektromobily

Answers for infrastructure.

Od 9. ervna jsou u sídla spole nosti Siemens k dispozici dv  nabíjecí stanice pro elektromobily. Slouží pro dobíjení dvou 
 remních elektromobil  Citroen C-Zero, sou asn  jsou zdarma k dispozici široké ve ejnosti. 

Zajímá Vás koncept chytrých sítí Siemens Smart Grid? Více informací naleznete na adrese www.siemens.cz/smartgrid.
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