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Vážení čtenáři, milí přátelé,
ať už jste našimi pravidelnými odběrateli 
nebo čtete náš časopis poprvé, vítám vás 
nad jeho stránkami a přeji vám příjemné 
a inspirující čtení.
Kolem 3 000 lidí vystoupilo na Mount Eve-
rest, přibližně 2 500 pokořilo severní pól. 
Kolem pěti set jich letělo do vesmíru, při-
čemž dvanáct z nich se procházelo po 
Měsíci. Ale jen tři lidé navštívili nejhlub-
ší známé místo na Zemi. Není to zvláštní? 
Tento zajímavý rozměr lidského bádání 
nutkavě vybízí k hledání paralely k lid-
skému poznání sebe sama. Cesta do hlu-
bin našeho nitra je zkrátka stejně tajemná 
a svým způsobem nepříjemná jako cesta 
do Mariánského příkopu.
My se na ni vydáme v článku shrnujícím 
historii jeho objevování, na jejímž konci je 
úspěšný počin amerického režiséra Davi-
da Camerona. Za odměnu vás pak v dalším 
příspěvku vezmeme opačným směrem 
a vydáme se za Sluncem. Také vám vysvět-
líme princip solárních elektráren, které 
vyrábějí energii i tehdy, když tato hvězda 

zrovna nesvítí podle našich představ. Pro-
zradíme vám také plány NASA na cesty 
k nejbližším asteroidům a tipneme si, na 
jak dlouho lidstvu vydrží fosilní paliva při 
stálém růstu jejich spotřeby. A jelikož i při 
tipování především přemýšlíme a pracu-
jeme s fakty, můžete si na nás v okamžiku, 
kdy klasické zdroje energie dojdou, vzpo-
menout.
Anebo si na nás vzpomeňte již dnes a vě-
nujte nám chvíli na zpětnou vazbu. Pravi-
delná sebereflexe je nezbytnou součástí 
cesty vpřed a my jsme se pustili do prů-
zkumu čtenářské spokojenosti. Ten sice 
provádíme na vybraném vzorku čtená-
řů, ale já budu velmi rád, pokud se kdoko-
liv z vás rozhodne podělit se s námi o svůj 
názor na obsah i grafiku našeho časopisu. 
Za vaše ohlasy vám předem děkuji a pře-
ji vám, ať nadcházející dva měsíce prázd-
nin jsou stejné jako román od pana Verna – 
vzrušující a dlouhé.

Eduard Palíšek
generální ředitel Siemens Česká republika
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„Všechno ve stejném rytmu“ je oficiální slogan pro fotbalový šampionát v Brazílii 
v roce 2014. V podobném duchu se nesou i obrovské investice, které země vynakládá 
do nové infrastruktury, především soustav potřebných pro přenos elektrické energie. 
Nejrozlehlejší stát Jižní Ameriky zažívá bouřlivý růst a vloni se stal šestou největší 
ekonomikou světa. Brazilský závod Siemens produkuje transformátory nezbytné pro 
linky jednosměrného vysokého napětí (HVDC), schopné přepravovat energii na velké 
vzdálenosti. Snímek ukazuje výrobu kondenzátorů pro takovéto linky.

Šťáva pro Brazílii
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Automobilová evoluce, nebo revoluce?
Elektronické systémy typu ABS, ESP, active parking aid a řada dal-
ších činí z dnešních vozů mimořádně komplikovaná zařízení. Pro 
zjednodušení stávající koncepce automobilů byl ve spolupráci spo-
lečnosti Siemens a dalších partnerů spuštěn projekt RACE. Jeho vizí 
je vůz vybavený jednotným systémem tvořeným několika centrál-
ními počítači se sběrnicí. Přes ni by pak bylo možné do automobilu 
jednoduše instalovat další dodatečné funkce, podobně jako do po-
čítače. Celý systém je navrhován pro elektromobily, kterým by měl 
umožnit i komunikaci s rozvodnou sítí a dopravními informačními 
systémy. V současné době pracují vývojáři na dvou prototypech au-
tomobilů s tímto konceptem. První vůz se jmenuje Evolution a stáva-
jící systémy jsou v něm postupně vyměňovány za novou technologii. 
Druhý má název Revolution a je od základu stavěn na bázi konceptu 
s centrálním systémem.

Příprava operace 
za pár minut
K napravení komplikované 
zlomeniny končetiny většinou 
pouhá sádra nestačí. V podob-
ných případech se musí poško-
zená kost, resp. její část na-
hradit nebo vyztužit. Používa-
jí se k tomu buď umělé kostní 
implantáty, nebo štěpy ode-
bírané zpravidla ze stehenní 
kosti. Tyto fragmenty se pak 
operativně umístí na požado-
vané místo. Společnost Sie-
mens vytvořila ve spoluprá-
ci s firmou Synthes program 
PreOPlan, který umožní virtu-
álně naplánovat celou opera-
ci. Lékař může pomocí PreO-
Planu předem analyzovat kost 
z rentgenových snímků a určit 
ideální umístění implantátu. 
Vhodné implantáty navíc soft-
ware vybírá automaticky z da-
tabáze kostních náhrad.

Virtuální realita na staveništi
Nejen stavební dělníci, ale i roboti by se v budoucnu mohli pohybo-
vat kolem staveb. Inženýři společnosti Siemens vyvinuli systém, 
který umožní vytvářet 3D modely budov. Využívá k tomu zčásti 
běžné kamery, hlavně však dálkově ovládané roboty. Ze získaných 
dat software následně vytvoří 3D model daného objektu. Systém 
najde uplatnění zejména na stavbách, kde umožní přesnou a pra-
videlnou kontrolu postupu stavebních prací. Program totiž navíc 
dokáže porovnat model s původními stavebními plány a v případě 
výraznějších odchylek na ně upozorní.

Koncentrovaná síla slunce
Vývojářům společnosti Semprius, partnera koncernu Siemens, se podařilo vytvořit so-
lární panel s rekordní účinností 33,9 procenta. Panel patří do kategorie tzv. koncentráto-
rových článků, které k činnosti využívají vrstvu skla s integrovanými čočkami koncen-
trujícími sluneční svit na polovodičové články. Díky vyšší intenzitě dopadajícího světla 
dosahují tyto články podstatně vyšší účinnosti než běžné fotovoltaické panely. Výhodou 
je i ušetřený materiál, jelikož polovodiči jsou pokryty jen malé části panelu vystavené 
koncentrovanému světlu.

Inteligentní 
diagnostický software 
Naučit se spolehlivě rozlišovat jednot-
livá stadia rakoviny prostaty vyžaduje 
u lékařů léta praxe. Novou zbraní spo-
lečnosti Siemens v boji s touto nemo-
cí je digitální biopsie. Vývojáři v sou-
časné době pracují na softwaru, který 
by stadium rakoviny v prostatických 
buňkách dokázal detekovat automa-
ticky. Aby se program naučil rozezná-
vat důležité detaily, musí se postupně 
naučit, v čem spočívají buněčně roz-
díly v jednotlivých etapách. Progra-
mátoři do softwaru nahrají 90 vzor-
ků, které již byly určeny. Program je 
následně otestován, aby určil stadi-
um na dalších deseti, pro něj nezná-
mých preparátech. Celý postup se tak-
to opakuje, dokud software nezíská 
dostatek zkušeností, aby zvládl spo-
lehlivě analyzovat snímek prepará-
tu a určit, do jaké fáze se onemocnění 
již vyvinulo. Díky tomu, že se prepa-
ráty pro analýzu skenují, je možné 
je bez problémů dlouhodobě sklado-
vat v digitální podobě. Ve výsledku by 
měl software nejen pomoci lékařům 
při diagnóze, ale i propojit výsledky 
histologických vyšetření se snímky ze 
zobrazovacích systémů.
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Paralyzovaný potkan 
se naučil znovu chodit
Švýcarským vědcům se podařilo kombi-
nací léků, elektrické stimulace a roboticky 
asistované rehabilitace obnovit pohybové 
schopnosti potkanů s poraněnou míchou. Po 
několika týdnech léčby byli hlodavci znovu 
schopni chodit a s určitou pomocí i získá-
vat potravu, ke které se museli dostat přes 
malou překážku. Grégoire Courtine a jeho 
kolegové ze Swiss Federal Institute of Tech-
nology se nesnažili opravit hlavní infor-
mační dálnici z mozku do těla, ale zaměřili 
se na alternativní trasy. Ve většině případů 
poranění páteře se totiž mícha nepřeruší 
úplně. Aby výzkumníci mohli tento předpo-
klad ověřit, přerušili dvěma chirurgickými 
řezy v míše potkanů všechna přímá spojení 
z mozku. Mezi řezy přitom nechali část tká-
ně neporušenou. Následně hlodavcům na-
sadili rehabilitační režim, jehož cílem bylo 
poškozenou dálnici objet využitím neurono-
vých cest nižších tříd, jejich rozšířením a vy-
budováním hustší sítě.

SpaceX mění lety do vesmíru
Úspěšný let nákladní lodě Dragon označují mnozí za historickou 
událost a nejsou daleko od pravdy. Poprvé nebyla dodávka mate-
riálu na stanici ISS v režii vládní agentury, ale postarala se o ni 
soukromá společnost SpaceX. Firmu se sídlem v kalifornském 
Hawthornu založil před deseti lety miliardář a internetový podni-
katel Elon Musk. Do vývoje investoval více než devět set milionů 
dolarů a dosáhl výsledku, jaký mu mohou závidět i štědře doto-
vané státní agentury, evropská ESA či japonská JAXA. Soukromé 
kosmické lodě jsou důležitou součástí nové americké strategie le-
tů do vesmíru. NASA jim chce přenechat obsluhu vesmírné stani-
ce, na kterou by dodávaly zboží na objednávku, podobně jako Fe-
dEx či UPS. Pro NASA už nízká oběžná dráha není technologickou 
výzvou a s uvolněnýma rukama se zaměří na lety ke vzdáleným 
tělesům, zvláště asteroidům (více čtěte na s. 38 a 39).

Letadlo s nižší spotřebou než auto
Projektanti společnosti Synergy Aircraft chtějí dokázat, že vzdušná 
doprava nemusí být nutně dražší než pozemní. Představili projekt 
pětimístného miniletadla Synergy, který firma umístila na investor-
ský server Kickstarter, kde se setkal s mimořádným ohlasem. Leta-
dlo s jednou zadní vrtulí je postaveno z lehkých uhlíkových vláken. 
Má unikátní tvar vzájemně propojených nosných a ocasových ploch. 
Originální nosné plochy mají úlohu co nejvíc omezit aerodynamic-
ký odpor letadla. Proudění vzduchu okolo letadla bude do velké 
míry laminární, tedy bez vírů a turbulencí. Odpor vzduchu 
by se tak měl snížit až na pětinu současných hodnot ob-
vyklých pro vrtulová letadla a spotřeba paliva by měla 
klesnout pod šest litrů na sto kilometrů. 

FOSILNÍ 
PALIVA

Věděli jste, že...
...nejrozšířenějším fosilním palivem na 
Zemi je uhlí? Jeho ložiska jsou sice po 
světě rozmístěna nerovnoměrně, ale 
oproti jiným surovinám se velké zdroje 
nalézají na velkém počtu lokalit. 

... 84 procent světových těžitelných zá-
sob černého uhlí vlastní pouhých šest 
států, a to USA (23 %), Indie (19 %), Čína 
(13 %), Rusko (10 %), Jižní Afrika (10 %) 
a Austrálie (8 %).

... největším vývozcem uhlí na světě 
a zároveň jeho největším spotřebitelem 
je Čína? Její roční spotřeba činí přibliž-
ně 1,5 mld. tun a roční produkce kolem 
1,6 mld. tun.

... od objevu ropy jako cenné suroviny 
do dneška bylo vytěženo přibližně 900 
miliard barelů? Za předpokladu součas-
ného objemu těžby vystačí známé záso-
by ropy na pouhých 42 let. 

... ložiska zemního plynu na Sibiři, na 
Aljašce a na Blízkém východě by mě-
la vydržet o 20 let déle než světové zá-
soby ropy? I když je zemní plyn čistší 
než ropa, přesto významně znečišťuje 
ovzduší. Nevýhodou je také nákladná 
těžba a doprava, protože se musí zka-
palňovat.

... pět procent veškerých potravin je 
pěstováno za přispění ropy? Pravda je 
taková, že za každou kalorií běžně vy-
ráběných potravin se skrývá 10 kalorií 
z ropy. 

... téměř třetinu světových zásob zem-
ního plynu, pětinu zásob náhradního 
zemního plynu a třináct procent rop-
ných zásob má Arktida?

...nejstarší, dosud využívaný důl v Evro-
pě se nalézá v českém Jáchymově? Jedná 
se o důl Svornost, ve kterém se začalo 
těžit v roce 1525. Celková délka chodeb 
činí kolem 100 kilometrů a dostanete se 
jimi do hloubky až 600 metrů.

...hloubky 1 000 m na pevnině bylo po-
prvé na světě dosaženo v dole sv. Voj-
těch v Příbrami-Březových Horách? 
Stalo se to v roce 1875. V dole se těžilo 
stříbro.

...rašelina obsahuje 53–58 procent spa-
litelných látek? Po usušení tedy může 
být použita jako fosilní palivo.

... za správných podmínek je rašelina 
nejranější etapou v tvorbě uhlí? Většina 
nových rašelinišť byla vytvořena ve vy-
sokých zeměpisných šířkách po ústupu 
ledovce na konci poslední doby ledo-
vé asi před 9 000 lety. Rašelina obvykle 
roste pomalu, asi milimetr ročně.

5,3 miliardy tun
uhlí se spotřebuje ročně na světě. Z to-
ho přibližně tři čtvrtiny končí jako palivo 
v elektrárnách.

300 let
je odhadovaná maximální doba, po kterou 
nám vydrží zásoby uhlí. Pokud se však za-
chová současná spotřeba.

95 procent
veškerého vyráběného zboží potřebuje 
pro svou výrobu ropu. Stejně tak 95 pro-
cent dopravy je závislých na ropných de-
rivátech. 

4 triliony tun
jsou neověřené, ale pravděpodobné zásoby 
uhlí, které vlastní Čína. Ta se o svoji budouc-
nost tedy bát nemusí.

3 581 metrů
je největší hloubka, do které kdy člověk na 
pevnině sestoupil. Byla dosažena v roce 
1977 v dole Western Deep Levels v Trans-
vaalu v Jihoafrické republice. Naměřili v ní 
teplotu 55 °C.

360 milionů let
vznikala světová rašeliniště, která obsahu-
jí 550 gigatun uhlíku.
 

50 MPa
je tlak, pod jakým se nalézá zemní plyn 
v hloubkách do 8 000 metrů. V běžných 
hloubkách 200–3 000 metrů bývá pod tla-
kem 3–5 MPa.

158,97 litru
má objem jeden barel jako míra pro měře-
ní objemu ropy. Jeden barel ropy tak v zá-
vislosti na druhu ropy váží od 96,972 kg 
do 166,92 kg.
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bychom se dnes už takto na-
zvat neodvážili. Samozřejmě 
s Čínou v čele. 
Nemůžeme bohužel předpo-
kládat, že by se to v nejbliž-
ší době změnilo. Růst HDP je 
v těchto zemích pevně spjatý 
s nárůstem spotřeby surovin 
a energie. Stejně jasné ovšem 
je, že mezi oběma veličinami 
neexistuje nějaký pevný po-
měr. Například Saúdská Arábie 
dnes spotřebovává více ropy 

pro vlastní potřebu než celé 
Německo, přitom má třikrát 
méně obyvatel a jejím hlavním 
vývozním artiklem je právě 
ten, který tak velkoryse sama 
tato země polyká. 
Čína má dnes při přepočtu 
jednotky HDP na spotřebova-
né suroviny a energii téměř 
pětkrát méně efektivní ekono-
miku, než je průměr Evropské 
unie (která by se mimocho-
dem mohla učit od Japonska). 

To je nepochybně více, než je 
nezbytně nutné – shodují se 
všechny odhady. Sama čínská 
vláda by ráda v příštích dvou 
letech zvýšila efektivitu o 15 
procent.
Je tu však i naděje. Ve vyspě-
lých zemích se pevnou sou-
vztažnost mezi ekonomickým 
růstem a spotřebou surovin 
daří už od 80. let obracet; týká 
se třeba Evropské unie, Japon-
ska i severoamerických zemí. 

Samozřejmě, jednou z hlav-
ních příčin je stěhování napří-
klad těžkého či chemického 
průmyslu z těchto oblastí do 
jiných zemí. Tedy odvětví, kte-
rá jsou největšími „žrouty“ su-
rovin a energie. A trend efek-
tivního využívání surovin se 
navíc v posledních letech ještě 
zrychluje. Na svědomí to jistě 
mají právě tyto reálně podlo-
žené obavy ze zvyšování cen 
surovin. 

Ž
e šetřit se musí, je bon-
mot tak otřelý, že už ho 
vyslovujeme s klidem 
a lehkostí. Převést ho 

do reality, to už však bolí. Nic 
jiného ale podle všeho nezbý-
vá, protože svět se nám změ-
nil. Nejen že se v posledních 
letech sám zmenšil. Zmenšily 
se i možnosti, které nám Ze-
mě nabízí z hlediska spotřeby. 
Na trhu se surovinami panuje 
v posledních letech nezvykle 

napjatá situace a výhledy do 
budoucna jsou nejisté. 
Ekonomové nesledují jenom 
vývoj cen ropy nebo zlata, ale 
mnohem pečlivějším zrakem 
také ceny běžných surovin, ja-
ko je železná ruda, nebo úplně 
nových, exotických a dnes již 
strategických materiálů, ja-
ko jsou kovy vzácných zemin. 
Lví podíl na vzniku nové situ-
ace má nárůst poptávky v dří-
ve rozvojových zemích, které 
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Hladinové vrtné plošiny při těžbě ropy nahradí automaty přímo na mořském dně.  
Budou lacinější a jednodušší, což sníží i riziko havárie. Vývoji takových souprav se 
věnuje řada firem; Siemens se soustředí rovněž na rozvod energie robotických těžařů.

AUTOR: JOSEF JANKŮ
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V 
tomto ohledu se jistě mohou „zlí 
proroci“ mýlit, ale dosavadní vý-
voj jim částečně dává za pravdu. 
Pod zdražování surovin v po-

sledních letech se totiž podepisuje i fakt, 
že snadno dostupné zásoby docházejí. Na 
některých lokalitách to může znamenat, 
že se budou muset začít vytěžovat méně 
vydatná či hlouběji položená ložiska, což 
samozřejmě může mít svůj vliv i na koneč-
nou cenu surovin. 
V drtivé většině případů se naštěstí na-
konec podaří vrátit do normálu použitím 
nových postupů. Ne vždy to ale jde hned, 
někdy to dokonce nejde vůbec. Těžba ropy 
z moře bude vždy o něco dražší než těžba 
ze stejného typu ložiska na pevnině. 
Abychom však nemalovali obrázek 

zbytečně černými barvami. Neznamená 
to, že bychom snad stáli na prahu nějaké 
úplného nedostatku surovin. O některé 
z nich se dnes geologové skutečně bojí, ale 
nic ještě není úplně ztraceno. Před něko-
lika lety se například mluvilo o kritickém 
nedostatku lithia, a přitom se od té doby 
jeho známé celosvětové zásoby dokonce 
zněkolikanásobily. 
 
Když se ke slovu 
dostane politika
Někdy se však mohou těžařům postavit do 
cesty i jiné překážky. Zásoby mohou ležet 
v politicky nestabilních oblastech, dodáv-
ky tam mohou být nejisté, v důsledku tak 
i dražší. Nebo se může do hry připlést po-
litika ještě jiným způsobem. Příkladem 

může být trh s kovy vzácných zemin. 
Používají se v celé řadě moderních tech-
nologií, včetně elektroniky pro moderní 
armády nebo při získávání již zmiňované 
ropy. Přes 95 procent z celkového množství 
dodávaného do celého světa pochází z Čí-
ny. Na podzim roku 2010 jsme zažili, že ze-
mě začala vyhrožovat omezením dodávek 
do Japonska i do dalších států. Čínský mo-
nopol se od té doby stal předmětem debat 
nejvyšších politických představitelů. A roz-
hodně nedodává klidu ani spotřebitelům. 

Cenová zemětřesení
Podobné výpadky a cenové výkyvy vedou 
k nejistotě, která je sama o sobě nebez-
pečná. Jak může společnost nebo i jediný 
člověk plánovat do budoucnosti, když ceny 

pro něj důležitých surovin létají nekontro-
lovatelně nahoru a dolů? Riziko, které nelze 
předvídat, může vést až k přílišné opatrnos-
ti a „zabrzdění“ ekonomiky, které nakonec 
spustí spirálu recese. 
Odběratelé surovin samozřejmě o nebez-
pečných výkyvech vědí a snaží se na ně 
s předstihem připravit. A pokud se jim to 
nepodaří, tak alespoň na ně pružně rea-
govat. Většina velkých světových korpora-
cí, společnost Siemens nevyjímaje, buduje 
celá oddělení, jejichž úkolem je řešení po-
dobných krizových situací. 
Po čínské krizi s kovy vzácných zemin se fir-
my například začaly vracet k výrobě elektro-
motorů či pokročilých magnetů bez použití 
těchto materiálů, i přesto, že dříve vývoj této 
alternativní technologie nepovažovaly za 

prioritní. V mnoha střediscích světa se zkou-
mají možnosti, jak nahradit měď, jejíž záso-
by se budou do budoucnosti patrně tenčit, 
třeba dnes levnějším hliníkem. 

Šetřit se vyplácí i bez krize 
Není na škodu šetřit i těmi surovinami, je-
jichž nedostatek nejspíš nehrozí. Například 
u železa zřejmě nikdo nepředpokládá, že by 
měly jeho zásoby v zemské kůře v dohledné 
době „dojít“. Rozhodně však nemůžeme če-
kat, že bude do budoucna levnější, a proto 
se vyplatí s ním šetřit už dnes. 
Změny jsou často velmi nenápadné. Zá-
važí, které kotví vaši pračku při praní na 
místě, ještě před deseti lety nejspíše tvořil 
kus oceli nebo železa. Dnes se místo to-
ho používá speciální betonová směs, která 

vyjde levněji a navíc, na spoustu jiných po-
užití se ani nehodí. 
Z kovu se už často nevyrábějí ani vnitřní 
součásti například nových typů myček na 
nádobí, které vyrábí Siemens ve spoluprá-
ci s firmou Bosch. Používají se lehčí poly-
mery, které mají tu výhodu, že je lze snad-
no tvarovat. Vnitřnímu prostoru myčky 
pak mohou návrháři dát takovou podobu, 
aby se špína z nádobí zachycovala v myčce 
co nejméně. 
Organické polymery jsou vůbec jedním 
z vítězů nové doby. Lze je obvykle vyrábět 
chemickými postupy z poměrně jednodu-
chých a snadno dostupných surovin. Jejich 
obrovskou devízou je, že mohou nahra-
dit materiály, kterých je na trhu omezené 
množství, jako jsou právě kovy. 

Začni druhý život
Dostat železo nebo hliník ze země a přetavit z rudy do podoby kovu něco stojí. Proto 
se vyplatí uvažovat o recyklaci už ve fázi návrhu nového výrobku. Od roku 2009 vy-
ráběný model magnetické rezonance Somatom Definition Flash značky Siemens má 
pečlivě označené všechny plastové součástky. Zhruba 60 procent z nich se může po-
užít v nových zařízeních. Proto je potřeba přesně vědět, kdy a z jakého materiálu byly 
vyrobeny. 
Recyklace proniká takřka do všech odvětví. Kolejová vozidla například zatím sice ne-
mají svůj recyklační standard, na rozdíl od automobilového průmyslu, ale i tady se 
časy mění. Vozy metra pro norské Oslo z dílny Siemens jsou navrženy tak, aby se při 
současných cenách surovin 85 procent materiálu vyplatilo znovu použit. Toto číslo 
ale rozhodně není konečné. Pokud budou ceny surovin v době, kdy se bude vlak vyřa-
zovat, ještě vyšší, dá se předpokládat, že vyšší bude i procento recyklovaného materi-
álu. Záleží jen na ekonomice. K recyklaci je připravena v podstatě celá souprava.

Omezené zdroje 
hýbou světem

Je jisté, že současný trend je podle všeho neudržitelný. Pokud by se měla zachovat 
současná trajektorie ekonomického růstu a nárůstu počtu obyvatel, museli bychom 
v roce 2050 těžit a spotřebovávat téměř třikrát více surovin než dnes. To je zhruba 
140 bilionů tun minerálů, rud, fosilních paliv a biomasy – téměř nepředstavitelné 
číslo, které je podle vědců zřejmě za hranicemi možností naší planety.
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Směje se třetí vzadu

V
yměnit uhlí za ropná 
paliva jenom v lodní 
dopravě trvalo přes 
padesát let. Tolik let 

bylo potřeba, aby se obměni-
la většina lodí. Neměli bychom 
tedy očekávat, že nové šetrné 
zdroje energie, trpící stále ješ-
tě řadou dětských nemocí, si 
povedou o mnoho lépe. Na ně-
jakou dobu nám tedy nezbude 
nic jiného, než se ještě spoléhat 
na staré známé.
Jsou jimi především fosilní pa-
liva. Pokrývají zhruba 80 pro-
cent celosvětové spotřeby, při-
čemž hlavní roli hraje ropa, ze 
které čerpáme třetinu energie 
potřebné k chodu naší civiliza-
ce. Čtvrtinu dodá uhlí a pětinu 
zemní plyn. 

Začíná nejstarší
Patriarchou v celé skupině je 
uhlí. Palivo, které rozhýbalo 
průmyslovou revoluci, je dnes 
doménou především rozvíje-
jících se ekonomik, které ho 

mají dostatek. Nezastupitelnou 
roli má i v České republice, kde 
jsou uhelné zdroje nejdůleži-
tějším zdrojem elektřiny a tep-
la. Naproti tomu Slovenská re-
publika má vyváženější mix, 
ve kterém ve srovnání s ČR 
hrají podstatně větší roli hlav-
ně vodní elektrárny.
I uhlím se výrobci pochopitel-
ně snaží šetřit. Hlavní trendem 
je zvyšování teploty páry ohří-
vané spalováním uhlí, dnes 
až nad 500 stupňů Celsia. Při 
těchto teplotách se vodní pára 
už sice chová dost „podivně“, 
ale k pohonu turbín se hodí 
skvěle. Vývoj světových spo-
lečností, Siemens nevyjímaje, 
se tedy orientuje především na 
hledání nových, odolnějších 
materiálů pro turbíny. Zatím 
si ještě vystačíme se speciální-
mi ocelemi, do budoucna se ale 
počítá spíše například se sliti-
nami na bázi niklu. 
Zvyšování účinnosti přesto ne-
probíhá skokově, ale procento 

po procentu. I na pohled malé 
navýšení ze 40 na 42 procent 
však představuje pro jednu 
větší elektrárnu úsporu v de-
sítkách tisíc tun uhlí ročně. 

Pohyblivá ropa
Ropa je oproti uhlí ztělesněním 
pohybu a je v podstatě jediným 
palivem světové dopravy. Na 
rozdíl od uhlí je trh s ropou glo-
bální, ale současně více nejis-
tý. Těžba ropy už od roku 2005 
v podstatě stagnuje, i když její 
cena neustále roste. 
Ve hře je několik faktorů. Roz-
hodujícím je podle všeho ná-
růst poptávky v rychle se roz-
víjejících zemích. Roste také 
spotřeba v původně čistě ex-
portních státech, jakým je na-
příklad Saudská Arábie, a je-
jich čisté vývozy tedy snižují. 
Některá tradiční ložiska, třeba 
v pro nás důležité evropské čás-
ti Ruska, stárnou a jejich výno-
sy se přitom postupně snižují.
Nové zdroje nemáme takříkajíc 

u nosu. Už takřka 40 procent 
světové produkce pochází 
z moře. Jak vyplývá z geologic-
kých průzkumů, tento podíl 
se bude dále zvyšovat. Existují 
však i dobré zprávy. Ropou se 
učíme šetřit a přísné předpisy 
zvláště pro nové automobily na 
vyspělých trzích by se časem 
měly projevit ve výraznějším 
poklesu spotřeby. A odtud by 
se mohly šířit dále. 

Těkavý, ale po ruce
V dnešní době vůbec není jis-
té, jak dlouho ještě bude těžba 
ropy stačit rychle rostoucí po-
ptávce. Ochotně se nám však 
nabízí staronový náhradník 
– zemní plyn. Dlouhou dobu 
setrvával ve stínu své slavnější 
příbuzné, a to hlavně proto, že 
se hůře skladuje. 
Pod zemí se však skrývá ně-
kolikanásobně více energie 
v podobě zemního plynu než 
ropy. Plyn se snáze spaluje, 
je čistý a velmi účinný. Vloni 

v německém Irschingu uvedli 
do provozu nový blok elektrár-
ny, který má díky výkonným 
turbínám a tepelnému výmě-
níku značky Siemens celkovou 
účinnost výroby elektřiny těs-
ně nad 60 procenty. 
Poměrně vyspělého stupně vý-
voje už také dosáhla technolo-
gie zkapalňování plynu, která 
konečně umožní jeho dopra-
vu i po moři. Terminály s tzv. 
CNG technologií se v součas-
né době staví například v USA, 
kde je plyn nyní tak levný, že 
producenti hledají odbytiště 
za mořem. Využití by měla na-
jít i v zemích Perského zálivu, 
kde se plyn získává při těžbě 
ropy prakticky zdarma. 
Spalování plynu je na fosilní 

palivo velmi čisté. Jeho součas-
né zásoby se odhadují jen těž-
ko. Především proto, že v po-
sledních letech došlo k mo-
hutnému rozšíření nových 
těžebních technologií, které 
těžařům otevřely nová ložiska. 
Jejich potenciál je v tuto chví-
li v podstatě neznámý, protože 
většina z nich není dobře pro-
zkoumána. Zdá se ovšem, že 
při současné spotřebě by svět 
měl mít těžitelné zásoby plynu 
na 150 let a s největší pravdě-
podobností ještě více. 

A ti zbylí vzadu
Ostatní zdroje energie budou 
patrně v nejbližší době stále 
hrát spíše okrajovou roli. Po-
díl obnovitelných zdrojů podle 

všeho poroste, ale zatím ma-
jí své velké nevýhody. První je 
jistá nespolehlivost dodávek, 
protože jejich chod závisí na 
přírodních silách. 
Tou druhou je fakt, že vyrábí 
pouze elektřinu. Ta je samo-
zřejmě klíčová, ale tvoří je-
nom menší díl naší energetické 
spotřeby. I vyspělé ekonomi-
ky spotřebují nejméně pětkrát 
více energie ve formě tepla než 
elektřiny. 
To je problém i jaderné energe-
tiky. V reaktorech sice vzniká 
velké množství tepla, ale to se 
nevyužívá. Na druhou stranu 
je elektřina z jádra relativně 
čistá a má tu výhodu, že uranu 
je zatím na světovém trhu dost 
a od různých dodavatelů, takže 

nehrozí výpadky dodávek. 
Známé zásoby ovšem nejsou 
příliš veliké a situace se může 
změnit, pokud se neotevřou lo-
žiska nová. 
Pro Českou republiku, která 
vyrábí více než třetinu elektři-
ny z jádra, je tu ovšem naděje, 
že se těmto problémům vy-
hne. Má relativně velké zásoby 
uranové rudy, záleží na tom, 
zda se vyplatí a podaří udržet 
těžbu. 
Slovensko, které vyrábí z jádra 
více než polovinu své produk-
ce elektřiny, je na tom s geolo-
gickými zásobami uranu také 
velmi dobře. Jde však o dnes 
nevyužívaná ložiska. A je otáz-
ka, zda a případně kdy se jich 
země rozhodne využít. 

Pomalý rozjezd elektromobilů
Vozy na elektrický pohon byly hitem loňského roku. Svůj mo-
del představila prakticky každá větší značka. Kdo však čekal 
rychlý přechod do praxe, byl zklamán. 
V Evropě činily elektromobily pouze 0,09 procenta prodaných 
vozů, v USA to bylo 0,1 procenta. 
Zákazníky odrazuje především cena. Dnes baterie prodražuje 
vůz nejméně o polovinu proti konkurentům na fosilní paliva. 
Navíc je jejich dojezd stále nejčastěji okolo 100 až 150 kilome-
trů. Jinak řečeno, aby zákazníci dostali vůz s výkony, na kte-
rý jsou zvyklí a nemuseli za něj platit mnohem víc, než jsou 
zvyklí, musela by baterie pojmout zhruba pětinásobek energie 
a přitom být nejméně třikrát levnější. 
Podobný technologický skok patrně nepřijde zítra, přesto se 
výrobci elektromobilům intenzivně věnují. Důvod je jedno-
duchý. Technologie elektromobilu by měla pomoci klasickým 
vozům naplnit kritéria účinnosti a spotřeby, která jim uložily 
vyspělé státy. V opačném případě by mohly již brzo narazit na 
hranice možnosti benzinových motorů.

Poněvadž všechny tradiční zdroje jsou nepochybně konečné, budeme je jednou mu-
set nahradit něčím jiným. Aby to šlo hned, je však bohužel jen zbožné přání. Přechod 
z jednoho paliva na druhé není jednoduchý.

Světová spotřeba energie

Emise CO
2
 podle regionů

Podle druhu energie, v %

Biomasa a odpad

Jiné*

Uhlí a rašelina

Ropa

Zemní plyn

Jaderná

Vodní

Střední Východ

Doprava***

OECD

Afrika

Latinská Amerika

Asie****

Čína

Eurasie 
nečlenové OECD

Střední východ

Doprava***

OECD

Afrika

Latinská Amerika

Asie****

Čína

Eurasie 
nečlenové OECD

Zkapalňování plynu konečně umožní 
jeho dopravu po moři. Zásoby plynu 
by mohly vydržet ještě tak na 150 let.
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Podle regionů, v %

6 111 Mtoe**

1973

6 111 Mtoe**

15 624 milionů tun CO
2

1973

1973

12 150 Mtoe**

2009

12 150 Mtoe**

28 999 milionů tun CO
2

* Geotermální, solární, větrná a pod., ** Milion tun ropného ekvivalentu

*** Včetně mezinárodní letecké a lodní, **** Bez Číny

2009

2009



Surovin je dost,  
ale levné nebudou
Svět se změnil a změny budou pokračovat, říkal geolog Pavel Kavina, který už roky 
pracuje na českém Ministerstvu průmyslu a obchodu, v současnosti jako ředitel odbo-
ru surovinové a energetické bezpečnosti. Rozvíjející se ekonomiky hladoví po surovi-
nách a dělají si místo u stolu, který patřil donedávna jen vyspělým zemím. Poptávka 
bude růst a šetrní na tom mohou v mnoha ohledech získat.

 Jak se změnil v poslední době trh se 
surovinami? 
Došlo k zásadním strukturním změnám 
principů, na kterých po mnoho desetiletí 
fungoval světový trh s nerostnými surovi-
nami, a to v letech 2003 až 2008 díky roz-
sáhlé modernizaci podstatné části někdej-
šího třetího světa. 

 Začněme nejčernějším scénářem. Ne-
hrozí nám nedostatek nějakých nerost-
ných surovin? 
Zásob nerostných surovin je stále dosta-
tek, a to platí i u nejsledovanější suroviny 
– ropy. Ovšem těžba se díky stále rostou-
cí poptávce postupně přesouvá do oblastí, 
které mají nějaké „ale“. Například že jsou 
problematické z hlediska bezpečnostního, 
příkladem může být Irák nebo Írán. Ne-
bo tu jsou environmentální závazky, jako 
v Arktidě nebo Antarktidě. Mohou být také 
špatně dopravně dostupná, což je příklad 
východní Sibiře. Případně může jít o pro-
blémy rázu technického, jako v případě 
těžby z velkých hloubek a tak dále. 

 Jde tedy spíše o cenu? 
Ano. Nelze říci, že suroviny docháze-
jí. Spíše docházejí zásoby na již otevře-
ných a snadno přístupných ložiscích ně-
kterých surovin. Další alternativy nejsou 

tak snadné, takže jsou dražší – to je jedna 
z příčin, proč nerostné suroviny nebudou 
už nikdy levné. 
K tomu je třeba ještě dodat, že ložisko ne-
rostné suroviny není přírodovědným po-
jmem, jak by se mohlo zdát, ale pojmem 
ekonomickým – velmi zjednodušeně řeče-
no: zvyšuje-li se cena komodity, roste i ob-
jem zásob, které se vyplatí dobývat a které 
jsou tudíž k dispozici.

 Jak to tedy podle vašeho odhadu bude 
do budoucna vypadat s cenami? 
U světových cen nerostných surovin se 
zdá, že v posledních letech nejsme svědky 
klasického komoditního cyklu, ale komo-
ditního supercyklu. V tuto chvíli nic ne-
nasvědčuje tomu, že by měly být suroviny 
levné. Ceny neporostou lineárně do výše, 
to by od určité úrovně již spotřebu krotilo 
a přivedlo na svět nové technologie a no-
vé materiály v tom kterém segmentu. Ceny 
surovin se však podle mého názoru budou 
dlouhodobě držet vysoko.

 Takže trh se zásadně změnil? 
Došlo k zásadním strukturním změnám 
principů, na kterých po mnoho světový trh 
s nerostnými surovinami desetiletí fun-
goval. Bylo to v letech 2003 až 2008 dí-
ky rozsáhlé modernizaci podstatné části 

někdejšího třetího světa. Země, které dří-
ve suroviny těžily a vyvážely do Evropy či 
do USA, je dnes často samy spotřebovávají. 
 

 To jsou léta před světovou krizí. Co 
poslední roky? 
Byl bych velmi opatrný s používáním obec-
ně rozšířeného termínu „světová hospodář-
ská krize“. Vývoj spotřeby nerostných suro-
vin a vývoj světových cen surovin ukazuje, 
že se mnohem spíše jedná o hospodářskou 
krizi takzvaného vyspělého světa: Evropy, 
Ameriky, Japonska. V mnoha nových eko-
nomikách se hospodářská krize projevi-
la velmi slabě či po krátké době došlo opět 
k oživení. Poklesy HDP v těchto zemích – 
pozor, nikoliv propady do červených čísel, 
ale pouze zpomalení růstu – navíc nerepre-
zentují zpravidla propad domácí spotřeby, 
ale propad vývozu zboží, do našich krizí 
skutečně postižených regionů. Tento vývoj 
je typický například pro asijské země.

 Takže došlo k přesunu těžiště trhu na 
Dálný východ. Co to znamená třeba pro 
tradiční evropské dodavatele? 
Evropa jako kontinent opravdu ve světo-
vém těžebním průmyslu nehraje první 
housle. Je to dáno jednak historicky, pro-
tože během staletí těžby byla řada boha-
tých evropských ložisek vyčerpána, i když 

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: VLADIMÍR WEISS
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zdaleka však ne všechna. Roli hraje i fakt, 
žeod 70. do 90. let většina západoevrop-
ských zemí suroviny téměř výhradně do-
vážela na úkor domácí těžby. To vedlo 
k nárůstu dovozní závislosti kontinentu až 
na kriticky vysoké úrovně. 
Dnes se tento přístup přehodnocuje a také 
na úrovni Evropské komise se klade důraz 
na maximální možné využívání domácích 
zdrojů surovin. EU však byla posledním 
z globálních hráčů, kteří se do soupeření 
o zdroje zapojili, a díky tomu v EU často te-
prve diskutujeme to, co mají ostatní 10, 35 
či 60 let vyřešené.

 Jak to bude v blízké budoucnosti? 
Dá se říci, že roste vliv asijského regio-
nu, a to zdaleka nejen Číny, ale spíše celé-
ho regionu východní a jihovýchodní Asie, 
včetně Japonska a Jižní Koreje. Je to logic-
ké – vyspělé asijské země věnují otázkám 
zabezpečení dostatku vstupních komodit 
pro své ekonomiky mimořádnou pozor-
nost mnoho desítek let a jejich strategie 
patří mezi nejúspěšnější. 
Vznikají neobvyklá spojenectví. Před ně-
kolika lety například založilo Japonsko, Čí-
na, Indie a Jižní Korea tzv. AntiOpec, tedy 
sdružení zemí, které ropu pro své ekono-
miky nutně potřebují dovážet. I když šlo 
především o politické gesto, stojí za po-
všimnutí v našich zeměpisných šířkách 
poněkud neobvyklý fakt, že ve věci spo-
lečného surovinového zájmu spolu mo-
hou a chtějí spolupracovat země s napros-
to odlišnými společensko-ekonomickými 
systémy. 

 Které suroviny podle vás budou hlav-
ní „jablka sváru“ v blízké budoucnosti? 
Dnes jsou to asi kovy vzácných zemin, 
v blízké budoucnosti to bude podle mého 
názoru uran. 
Ale zajímavější je, kdo se o ně bude svářit. 
Třeba o nerostné zdroje v Africe dnes už 
nesoupeří evropské země s USA a s Čínou. 
Ve skutečnosti dnes již toto soupeření pro-
bíhá mezi Čínou, Japonskem a Jižní Korejí. 
A ze způsobu tohoto soupeření lze usuzo-
vat, jak se může situace v blízké budouc-
nosti vyvíjet: dnes totiž nepostačuje za 
exkluzivní přístup k nerostným zdrojům 
standardně zaplatit, to je považováno za 
naprostou samozřejmost, dnes je třeba na-
bídnout nějaký bonus, „něco navíc“. Tuto 
strategii „pojišťovacích agentů“ si mis-
trovsky osvojila Čína – k nabídce na akvi-
zici nějakého ložiska nikdy neopomene 
nabídnout např. výstavbu 200 km želez-
nice od ložiska do přístavu či 20 škol nebo 
nemocnic v příslušné provincii.
Ve finále se může stát, že rychle se 

rozvíjející a bohatnoucí asijské země pro-
stě ty evropské přeplatí. Globální svět se 
rychle mění. Už na tom je vidět, jak důležité 
je získávat co nejvíce surovin z domácích, 
tedy evropských zdrojů, jak to zdůrazňuje 
i nedávno zveřejněná evropská surovinová 
strategie Raw Materials Initiative. 

 Jakou roli může sehrát „šetření“ su-
rovinami a dalšími zdroji? Jak signifi-
kantní může mít vliv? 
Šetření primárními zdroji je každopád-
ně cestou, jak neustále rostoucí spotřebu 
do budoucna krotit. Právě proto je třetím 
pilířem evropské surovinové strategie 

podpora materiálově úsporných technolo-
gií. Je třeba tento trend podpořit investi-
cemi do vědy a výzkumu v oblasti nových 
surovin, nového využití nám známých su-
rovin a samozřejmě již zmíněných mate-
riálově úsporných technologií, například 
sofistikovanou recyklací.

 Ve kterých případech by to mohlo mít 
největší dopad? 
Určitě u většiny kovů, tam jsou technolo-
gické možnosti recyklací obrovské, u ně-
kterých nerudných surovin a překvapivě 
i u surovin stavebních – postupně se bu-
de zcela jistě zvyšovat využití stavebních 
a demoličních odpadů, i když se samozřej-
mě nehodí na všechna využití. 
Recyklace je velmi efektivní cesta, jak šet-
řit primární zdroje. a nutno říci, že úroveň 
recyklace v České republice je mimořádně 
vysoká a v řadě komodit srovnatelná s nej-
vyspělejšími státy světa.

 A kde naopak bude jeho vliv nevý-
znamný?
Palivoenergetické suroviny recyklovat ne-
lze, protože se při používání spalují.

 Jak dlouho může podle vás pokračovat 
současný rychlý nárůst poptávky? 
Na otázku pokračování nárůstu celosvě-
tové spotřeby se neodpovídá optimistic-
ky – nenasycenost zemí třetího světa bere 
dech: průměrný Číňan spotřebuje zhruba 
jednu patnáctinu spotřeby ropy průměr-
ného Američana, průměrný Ind jednu tři-
cetinu. Vyspělé země naučily ty rozvojo-
vé svému neskromnému životnímu stylu 
a teď se děsí důsledků toho, že obyvate-
lé třetího světa začali tento životní styl se 
vším všudy vyznávat. Je na volbě každé-
ho globálního hráče, jak se k nové situaci 
postaví. 

 Jaká může být naše role, tedy role Ev-
ropy? 
Evropa se hledá. Možná by jí slušelo a tře-
ba zachránilo před upadnutím do bezvý-
znamnosti nechtít s asijským úspěchem 
soupeřit, ale pokusit se na něm podílet. Na-
příklad tím, že budou evropské firmy dodá-
vat do Asie technologie, které umožní vyrá-
bět dostatek elektrické energie tak, aby to 
neznamenalo definitivní zničení světového 
ekosystému. Země třetího světa se zmoder-
nizují, ať to chtít budeme, či nikoliv. Záleží 
jen na nás, zda chceme a umíme nabídnout 
cestu udržitelné modernizace.

 Jak to vypadá se surovinovou situací 
v České republice? V čem jsou naše silné 
a slabé stránky? 

Co se týká spektra surovin v ČR, náš domá-
cí nerostně surovinový potenciál je neú-
plný. Z palivoenergetických surovin ne-
máme příliš relevantní zásoby ropy ani 
plynu, jen časově omezené zásoby hnědé-
ho a černého uhlí. O jeho využívání pro-
to musíme proto rozhodovat zodpovědně. 
Neměli bychom zapomínat, jak velký díl 
elektrické energie a tepla z něj naše repub-
lika vyrábí, a být si vědomi toho, jak rych-
le se může celý energetický a teplárenský 
sektor přeorientovat. 
Na evropské poměry máme také velmi so-
lidní zásoby uranové rudy. Těžíme jedi-
né ložisko uranu v evropské pětadvacítce 
a máme díky tomu vlastní vstupní surovi-
nu pro výrobu palivových článků pro ja-
dernou elektrárnu Dukovany. Tuto výhodu 
si je třeba udržet. 
Hlavní nerostné bohatství ČR je ale v ne-
rudných surovinách, často těch, které stály 

u zrodu tradičních průmyslových odvětví – 
jedná se zejména o kvalitní kaolíny, sklář-
ské písky, živcové suroviny, některé druhy 
jílů, kvalitní vápence. Naše země má taky 
velmi solidní zásoby stavebních surovin.

 A jak se dnes tyto zdroje využívají? 
Česká republika na rozdíl od jiných ev-
ropských zemí vyznávala strategii ome-
zení těžby surovin na vlastním území jen 
poměrně krátkou dobu. Došlo sice k po-
klesu objemu produkce některých komo-
dit, k uzavírce některých lokalit, které se 
z dnešního pohledu jeví zbytečně uspě-
chané, ale neznamenalo to úplnou likvi-
daci českého těžebního průmyslu a vytěs-
nění těžby surovin za hranice. I díky tomu 
si držíme jednu z našich největších kom-
parativních výhod v rámci EU – dosud na-
prostou většinu elektrické energie vyrábí-
me z vlastních domácích zdrojů. 

Pavel Kavina (1970) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, obor ložisková geolo-
gie a geochemie, doktorandské studium zaměřené na ekonomiku nerostných surovin 
absolvoval na Hornicko-geologické fakultě VŠB v Ostravě. Dlouhodobě se zabývá pro-
blematikou nerostných surovin, surovinovými strategiemi jednotlivých zemí, cenami 
surovin a zahraničním obchodem s nerostnými surovinami. V letech 1997 až 2004 pra-
coval jako analytik nerostných surovin v České geologické službě – Geofondu, od roku 
2004 pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu, nejprve jako analytik, poté vedou-
cí oddělení politiky nerostných surovin, v současnosti jako ředitel odboru surovinové 
a energetické bezpečnosti. Na Metropolitní univerzitě Praha vyučuje předmět Energe-
tická bezpečnost Asie. Je autorem více než 50 odborných článků, statí či příspěvků o ne-
rostných surovinách.
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Největší kola světa  
pohání elektřina

Hybridní vozy jsou hitem posledních let, 
ale tato koncepce už funguje mnohem 
déle, než svět začala dobývat Toyota Prius 
a její následovníci. Už od konce 90. let 
minulého století se elektromotory v kom-
binaci se spalovacím motorem uplatňují 
u nákladních vozidel. A ne ledajakých: 
využívají je největší auta na světě.

I 
když si značku Liebherr 
mnoho lidí spojuje hlavně 
s bílou domácí technikou, 
tento název nenesou jen 

chladničky či myčky, ale i důl-
ní a stavební technika, včetně 
vůbec největšího náklaďáku 
světa: dampru T 282B/C. 
Tyto impozantní vozy se vyrá-
bějí v továrně v Newport News 
ve Virginii a přes nemalou ce-
nu tohoto monstra – zhruba 

3,5 mil. dolarů – se jich prodá-
vá několik desítek ročně. Hlav-
ními odběrateli jsou důlní fir-
my. Z maximální hmotnosti 
celého plně naloženého sklá-
pěče 600 t připadá plných 363 t 
na náklad, samotné vozidlo 
váží 230 t. Korba o hmotnosti 
30–50 t (podle typu) je z 2 cm 
silného ocelového plechu a lze 
ji dozadu sklopit do úhlu 45 
stupňů během půl minuty.

Králové dolů
Monstra na obřích kolech vy-
užívají dieselelektrický pohon 
a uplatňují se hlavně při povr-
chové těžbě nerostných suro-
vin v USA, Chile, Indonésii, JAR 
i Austrálii a dalších zemích. 
Jsou přizpůsobena pro práci 
v extrémních podmínkách od 
45stupňových veder v Africe až 
po minus 40 stupňů v arktic-
kých pláních Kanady či Aljaš-
ky, musí odolávat prachu, pís-
ku a slané vodě a zvládat i těž-
ký profil důlních cest. Tam se 
uplatní i výkonný brzdný sys-
tém, který díky výkonu až 6 ti-
síc koňských sil dokáže udržet 
obří vozidla na nakloněných 
svazích. 

Motor z lokomotivy
Pohon obstarávají dva elek-
tromotory Liebherr/Siemens 
(SIMINE TR) umístěné v zad-
ní nápravě. Tento motor byl 
vyvíjen původně pro lokomo-
tivy. Elektromotory získávají 
proud prostřednictvím alter-
nátoru z dieselových jedno-
tek. Jde o vznětové 20, 18 nebo 
16válcové motory s výkonem 
přes 2 000 kW a gigantickým 
rozměrům vozidla samozřej-
mě odpovídá i velikost pohon-
né jednotky: v nejsilnější verzi 
váží 10 tun. Jejich spotřeba se 
neuvádí v litrech na 100 km ja-
ko u běžných aut, ale v litrech 
za hodinu. A motor T 282 B jich 
spotřebuje za tuto dobu podle 
údajů výrobce 174. Vzhledem 
k tomu, že tyto vozy jsou na-
sazeny prakticky nepřetržitě, 
znamená to při běžném celo-
denním provozu úctyhodných 
4 176 l.

Elektřina  
pohání i brzdí
Výhodou elektromotorů je 
i menší náročnost na údržbu, 
což je v podmínkách, v nichž 
obří dampry pracují, velké 
plus. Systém Siemens IGBT (in-
sulated gate bipolar tranzistor) 
nabízí vysoký točivý moment 
umožňující vozu akceleraci 
i s těžkým nákladem při jízdě 
po silnicích stejně jako třeba 
v písku.
Alternátor mění mechanickou 
energii dieselmotoru na stej-
nosměrný proud, který nabí-
jí kondenzátory. Těmi elektři-
na prochází do dvou měničů, 

jež vyrábějí střídavý proud 
pro trakční motory pohánějí-
cí vůz. V retardačním režimu 
využívají motory brzdnou sí-
lu k výrobě elektřiny, která je 
konvertována na stejnosměr-
ný proud. Hlavním brzdovým 
systémem jsou elektrické re-
tardéry pohonných elektromo-
torů. Brzdové střídače zajiš-
ťují, že brzdění je plynulé, ale 
bez mechanického opotřebo-
vání brzd. T 282 je sice vyba-
ven i klasickými brzdami, ty se 
ale používají jen v nejnutněj-
ších případech, protože by při 
běžném provozu vozidla nevy-
držely. 

Pneu pro mamutí vozy
Obřím rozměrům odpovídají samozřejmě i pneumatiky, které 
drží rovněž světový velikostní rekord. Vyrábí je většinou firma 
Michelin a jde o radiální nízkoprofilové pneu 56/80R63 (prů-
měr 4,11 m, hmotnost s diskem 7,8 t) či 59/80R63 XDR (průměr 
4,03 m, šířka 1,5 m, váží přes 5 t). Sada pneumatik, která vyjde 
na zhruba 4 mil. Kč, se mění po každých 5 až 7 tis. hodinách 
provozu.
Pneu Michelin 59/80R63 XDR obsahuje 890 kg oceli a 3 850 kg 
gumy, což by, jak konstatuje výrobce, stačilo na výrobu dvou 
menších osobních aut a 600 běžných pneumatik. Obdobné pa-
rametry mají i pneu firmy Bridgestone, která „obouvá“ rovněž 
konkurenční obří vozidla firem Caterpillar, Komatsu či Terex.

AUTOR: JOSEF VALIŠKA
FOTO: LIEBHERR

Model vozidla Pohotovostní 

hmotnost

Užitečná  

hmotnost

Motor Objem Výkon

Liebherr T 282B 252 t 400 t vidlicový vzněto-

vý 20válec

90 000 cm3 3 650 koní

Terex MT 

6300AC

260 t 400 t vidlicový vzněto-

vý 20válec

90 000 cm3 3 750 koní

Caterpillar 797B 307 t 380 t vidlicový vzněto-

vý 24válec

117 000 cm3 3 550 koní

Komatsu 930E 235 t 320 t vidlicový vzněto-

vý 18válec

78 000 cm3 3 500 koní
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Umění, které 
zachraňuje životy
Napadlo by vás někdy považovat radiologický snímek za umělecké dílo? Že ne? Chyba! 
Soutěž o nejhezčí CT snímek pořízený s co nejnižší dávkou radiačního záření, kterou již 
podruhé vyhlásila společnost Siemens, je toho jasným důkazem. Vítězné „fotografi e“ 
jsou totiž nejen esteticky velmi zajímavé, ale mají i další, mnohem hlubší podtext: uka-
zují dokonalost a složitost lidského těla a současně hloubku lidského umu a poznání.

V 
kategorii Kardio zvítězil snímek 
srdíčka třídenního dítěte. Jsou 
na něm velmi zřetelně zobraze-
ny všechny detaily potřebné pro 

přesné stanovení diagnózy, a to i přesto, že 
je velmi malé, rychle tepe a nebylo možné 
použít standardní dávku záření.
Vítězný snímek byl pořízen na CT přístro-
ji Siemens Somatom Definition při dávce 
0,7 milisievertů. Tento přístroj je navíc ja-
ko jediný na světě schopen nasnímat tlu-
koucí srdce v reálném čase, přesně za 0,25 
sekundy, čili během jeho jediného stahu. 
Ba co víc. Používaný rekonstrukční soft-
ware dokáže vytvořit z naměřených dat ob-
rázky, které lze bez nadsázky považovat za 
krásné. 

Obrazy, které otevírají 
nové obzory
Pod tímto heslem se prezentovala společ-
nost Siemens na loňském vědeckém kon-
gresu a výročním setkání Severoamerické 
radiologické společnosti. Jeho význam je 
zřejmý. Radiační zobrazování v medicíně 
je klíčem ke zlepšování prevence a násled-
ně i péče o pacienty, jejichž počet v důsled-
ku demografického vývoje na světě neu-
stále roste. 

Lepší snímek, méně záření
To je, oč tu běží. Mezi největšími výrobci 
radiologických přístrojů se v současnos-
ti strhnul doslova boj o každý milisievert, 
tedy množství radiační dávky. V tomto zá-
vodě rozhodují principiální řešení – stav-
ba rentgenové lampy, typ detektoru, re-
konstrukční software, ale i ostatní tech-
nické finesy. Vše musí být odladěno do 
nejmenšího detailu s jediným cílem: ozá-
řit pacienta přesně jen takovou dávkou 

záření, která je nezbytná pro získání kva-
litního obrazu. Ani milisievert navíc.

Na tělesné konstituci záleží
Za samozřejmost již dnes můžeme také 
považovat například přizpůsobování pou-
žívané dávky záření podle tělesného pro-
filu pacienta. Hned z prvního pořízené-
ho snímku se přečte takzvaný topogram, 
který vypovídá o tom, jakou má pacient 
konstituci a objem v jednotlivých tělních 
partiích. Každá část těla pacienta je tedy 
ve výsledku ozářena přesně takovou dáv-
kou, která je nutná k pořízení kvalitního 
snímku. 

Pozor na měkká X
Lidskému tělu jsou nebezpečné fotony, 
které mají natolik nízkou energii, že tělem 
pacienta neproletí, ale zachytí se ve tkáni, 
ve které navíc cestou páchají škody. Říká se 
jim měkké rentgenové záření. Těchto fo-
tonových energií je proto nutné se zbavit. 
Siemens to řeší tím, že se nad pacientem 
hned při začátku vyšetření vysune štít, 
který tyto energie odřeže. 

Malování výpočtem 
Abychom mohli odvodit z obrovského 
množství dat, které nám počítačový to-
mograf poskytuje, přímo požadovaný ob-
raz, museli bychom umět spočítat sousta-
vu tisíce rovnic o tisíci neznámých. To je 
ale pochopitelně nemožné. Proto se za-
vádí metoda takzvané zpětné projekce, 
což je známý matematický postup, který 
umožňuje obrázky z takto velkého množ-
ství dat spočítat, nebo, přesněji, odhad-
nout.
Poněvadž se ale opravdu jedná pou-
ze o odhad, výsledný obrázek většinou 

postrádá drobné detaily, je v něm šum 
a nepřesnosti. V tomto okamžiku má-
me dvě možnosti, jak tuto situaci vyřešit: 
zvýšit dávku a obraz „zaostřit“, nebo hle-
dat jinou metodu rekonstrukce obrazu.
První cesta je bezesporu špatná. Musí se 
proto hledat nová alternativa. Tou je me-
toda iterativní rekonstrukce, která dě-
lá v podstatě to, že z obrázku získaného 
zpětnou projekcí zpětně zrekonstruuje 
původní nasbíraná data, ta porovná s tě-
mi skutečnými, provede korekci a podle 
této korekce znova upraví obrázek. Celý 
tento postup se opakuje tolikrát, dokud se 
obrázek co možná nejvíce nevyčistí. Efekt 
této metody je velmi vysoký. Dokáže ušet-
řit až 60 procent dávky!

Myšlenka sjednocující svět
To, že je snižování radiační zátěže při CT 
vyšetřeních, a nejen při nich, klíčovým té-
matem pro celý svět, dokládá skutečnost, 
že se druhého ročníku soutěže zúčastnilo 
dvakrát více klinických snímků než roční-
ku předchozího. Už tehdy však byla účast 
impozantní: tři sta snímků z více než tři-
ceti zemí. V průběhu měsíců březen až 
září 2011, kdy soutěž probíhala, o těchto 
snímcích diskutovalo na Facebooku přes 
čtyři tisíce lidí a stránku s hlasováním 
o nejlepší snímek navštívilo čtyřicet tisíc 
unikátních uživatelů. 
Těžko odhadovat, kolik z nich se zamýšle-
lo nad obsahem snímků a kolik z nich na 
ně nahlíželo jako na „atypická umělecká 
díla“. Pro někoho to byl pohled na vrchol-
ný výkon vědy a techniky, pro jiného nadě-
je a příslib lepší budoucnosti, pro ostatní 
možná „jen“ tak trochu jiná fotografická 
soutěž. Svou dokonalostí však jistě fasci-
novaly všechny. CT snímek srdíčka třídenního novorozence s vrozenou srdeční vadou, kdy nedošlo 

k vývinu srdečních chlopní. Snímek byl pořízen ve Velké Británii přístrojem Somatom 
Defi nition s použitím extrémně nízké dávky 0,7 mSv. (Vítěz v kategorii: Kardio)

Nekontrastní CT prokázalo přítomnost nádoru ve střevě u třiašedesátileté 
pacientky, která měla opakovaně pozitivní nález krve ve stolici. Vyšetření 
realizovali v Číně na přístroji Somatom Sensation s dávkou 1,3 mSv. (Vítěz 
v kategorii: Rutinní diagnostika)

Na CT snímku hrudníku třináctiměsíčního dítěte, který přišel z Francie, 
dobře patrná výduť aorty. Snímek byl pořízen na přístroji Somatom 
Defi nition Flash při dávce 1,0 mSv. (Vítěz v kategorii: Pediatrie)

AUTORKA: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: SIEMENS
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Projekt Rómulo
Délka 237 kilometrů, maximální hloubka 1 485 metrů 
a kapacita 400 MW. To jsou základní parametry projektu 
s trochu mýtickým názvem Rómulo. Dodává elektrickou 
energii ze španělské pevniny na dva největší baleárské 
ostrovy.

P
od názvem Rómulo se ukrývají tři 
speciální podmořské HVDC kabe-
ly, které „natáhli“ na mořském dnu 
mezi Pyrenejským poloostrovem 

a ostrovem Mallorca ve Středozemním 
moři. Zásobují baleárská letoviska „zele-
nou“ nízkoztrátovou dodávkou elektřiny 
ze Španělska, aniž by se musela postavit 
na ostrově nová elektrárna. 

Energie pro odpočinek
Na Mallorce, která je největším baleár-
ským ostrovem, dnes žije 790 tisíc oby-
vatel a ročně ji navštíví více než milion 
výletníků. Ostrov, stejně jako i další části 
Baleárského souostroví, potřebuje zvláš-
tě během letních veder dostatek elektrické 
energie. Ta sem doteď proudila různými 
alternativními způsoby.
Podmořský HVDC kabel byl ihned po spuš-
tění schopen zabezpečit čtvrtinu spotřeby 
elektrické energie ostrovů Mallorca a Me-
norca. Toto množství pohodlně umožní 
provozovateli, společnosti Red Eléctrica de 
España, rozdělit zásoby elektrické energie 
na jednotlivé ostrovy. 
Technologie HVDC přináší i další bene-
fity. Především ekologii, protože ročně 
sníží emise CO2 o 1,2 megatuny. Takové-
to množství škodlivého plynu by se vy-
produkovalo už při výstavbě elektrárny 

se stejným výkonem, jako má přenosová 
soustava Rómulo. Mnohem více emisí by 
potom vzniklo během provozu takovéto 
elektrárny. 

Jedinečný projekt
Siemens se na projektu Rómulo podílel 
od roku 2007. Dodal zařízení pro vysoko-
napěťovou spojku (HVDC) mezi městem 
Morvedre blízko španělské Valencie a leto-
viskem Santa Ponsa u hlavního města ost-
rova Mallorca. 
Dodávka se skládala z rozvod-
ny vysokého napětí, plynem 
izolované rozvodnice a vysoce 
integrované rozvodné stanice 
na připojení do sítě. Součástí by-
ly i důležité hlavní komponenty, 
jako elektronky Thyristor, převod-
níkové transformátory, vyrovná-
vací reaktory, ochranný a kontrolní 
systém a také filtry střídavého a stej-
nosměrného proudu. 
Jednoznačně nejkomplikovanější 
částí projektu bylo „natáhnout“ tři 
kabely o délce 237 kilometrů po 
mořském dně, kde nejhlubší bod 
dosáhl 1 485 metrů pod hladi-
nou. Ve Španělsku šlo o historic-
ky první propojení podmořským 
elektrickým stejnosměrným 

vedením, jehož kabely leží v takovéto 
hloubce. A je pouze druhé na světě. 

Ukládání kabelů
Existují jenom dvě lodi schopné uložit 
podmořský kabel do podobných hloubek. 
První kabel položila v lednu 2011 ital-
ská loď Giulio Verne. Druhým plavidlem 
byla norská loď Skagerrak. Obě mají pro 
potřeby náročných podmořských opera-
cí moderní počítačem řízený dynamický 
systém určování polohy, který inženýrům 
pomáhal přesně sledovat předem vytyče-
nou trasu. Loď je díky němu schopná za-
chovávat absolutní stabilitu i v případě, 

kdy se podmínky na moři, například za 
nepříznivého počasí, prudce a nečekaně 
změní. 
Každý ze tří kabelů o napětí 250 kilovol-
tů je uložen na dně v jedné celistvé délce 
tak, že nebyly zapotřebí žádné dodateč-
né spoje. S vypouštěním začala loď při-
bližně pět set metrů od pobřeží a přesnou 
polohu uložení na mořském dně pomáha-
ly zabezpečit mechanické, dálkově ovlá-
dané miniponorky. Koncové časti kabe-
lů připojily do pevninského elektrického 
systému týmy zkušených potápěčů, které 
kabely vynesly až na pobřeží. 
Důležitým krokem bylo i zavedení kabelů 

do pevninského systému. Poněvadž pro-
pojení pracuje na stejnosměrném proudu, 
bylo nevyhnutelné na každém konci vy-
budovat konvertorové stanice na střída-
vý proud, který se používá v elektrickém 
systému na pevnině i na ostrovech. 
Při ukládání kabelů se kladl důraz na 
ekologii. V hloubce menší než osm set 
metrů jsou chráněny a uloženy do speci-
álního, metr hlubokého výkopu. Při hle-
dání trasy se proto hledala také místa, 
kde by ochranný výkop nijak nenarušil 
a nezničil významné podmořské „louky“, 
typické právě pro dno ve Středozemním 
moři. 

Koncové části kabelů připojily do pevninského
systému týmy zkušených potápěčů.

Na světě existují pouze dvě lodě, které zvládnou kladení kabelu na takovou
vzdálenost a do takové hloubky. Italská loď Giulio Verne a norský Skagerrak.

S ukládáním kabelu začala loď přibližně 500 metrů od pobřeží, přesnou polohu
uložení na mořském dně pomáhaly zabezpečit na dálku ovládané miniponorky.
Lodě mají moderní, počítačem řízený dynamický systém určování polohy.
Systém pomáhá přesně sledovat dopředu vytyčenou trasu.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: SIEMENS
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Magnetická  
rezonance

Z
obrazování na principu 
magnetické rezonance 
(MRI) je moderní me-
toda, která se využívá 

k přesnému zobrazování vnitř-
ních částí lidského těla. Jednot-
livé orgány dokáže naskenovat 
v tenkých řezech s tloušťkou  
1–5 mm. Tyto naskenované ře-
zy se následně dále zpracují 
a na samém závěru vyexportují 
jako obraz lidského těla. Ve spe-
ciálních případech lze dokonce 
provést prostorovou 3D rekon-
strukci sledovaného objektu.
Magnetická rezonance se hojně 

využívá například k vyšetře-
ní mozku a míchy. Významnou 
roli hraje také v kardiologii, on-
kologii, ortopedii a řadě dalších 
specializovaných medicínských 
oborů. Oblastí, pro kterou se 
MR používá relativně nejméně, 
je zobrazení kostry, kde se MR 
používá jen v několika málo vy-
braných případech. 
Největší podíl na trhu se skene-
ry pro magnetickou rezonanci 
drží společnost Siemens. Měli 
jsme to štěstí, že jsme mohli na-
vštívit její hlavní výrobní závod 
v německém Erlangenu. 

Magnet: Každá molekula vody je tvořená třemi atomy – dvěma atomy vodíku a jed-
ním atomem kyslíku. Jádro vodíku tvoří jediný proton, který velmi rychle rotuje. Ten-
to rychlý pohyb spolu s kladným nábojem podněcuje vznik magnetického pole. Díky 
tomuto silnému magnetickému poli pak má vodíkový proton také silný magnetický 
moment. To znamená, že pokud se proton umístí do silného vnějšího magnetické-
ho pole (indukuje ho magnet, který je součástí MR skeneru), vlastní magnetické pole 
protonu se začne orientovat podle siločar vnějšího pole. V okamžiku, kdy se toto po-
le vypne, jádro (proton) zrelaxuje zpět do výchozí obecné polohy.

AUTORKA: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: VLADIMÍR WEISS

Výrobní hala: Právě tady Siemens vyrábí mnoho součástí MR skenerů. Hlavní mag-
net sem přivážejí od externího dodavatele z Oxfordu. Konečná kompletizace se 
však již opět realizuje ve výrobním závodě společnosti Siemens, v Erlangenu.
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Hlavová cívka: Lokální cívky, které jsou blíže vyšet-
řovanému místu, dávají více využitelného signálu 
a méně šumu. Lokální cívky bývají ve většině pou-
ze přijímací, jako vysílací se většinou stále využívá 
tělová cívka integrovaná ve velkém otvoru mag-
netu. V cívkovém konceptu Siemens s obchodním 
názvem Tim lze využívat pro akvizici dat několik lo-
kálních cívek současně, což je velice výhodné a Si-
emens je průkopníkem této technologie. Existují 
proto cívky pro různé části lidského těla – koleno, 
kotník či například hlavu (viz obrázek).

Vakuová licí jednotka: Gradientní cívka obsahuje mnoho elektroniky a vodičů, které se musejí zalít 
pryskyřicí, aby byla výsledná jednotka zcela kompaktní.

Testování stolu: Všechny části systému musejí 
být pečlivě prověřeny a testovány – pacientský 
stůl není výjimkou. Na fotografii jsou zachyceny 
radiofrekvenční zkoušky.

Gradientní cívka (vpravo): Pro získání přesného obrazu konkrétní části lid-
ského těla je nutné využít kromě hlavního ještě tzv. gradientní (sekundární) 
magnetické pole. Výsledný obraz vznikne složením signálů obou polí a úpra-
vou těchto dat pomocí pokročilého matematického modelu.

Kryty: Dalšími komponentami, které nejsou vyráběny přímo v Erlangenu, jsou kryty. Objednávají je od 
subdodavatelů do zásoby a skladují hned vedle montážní linky, aby byly po ruce, když je potřeba. Kryt ne-
jen chrání celý systém, ale dodává mu i jeho konečný vzhled.

Začátek montáže: v první fázi se kompletuje gradientní cívka a hned po ní 
tělová cívka, což je zachyceno na fotografii. Obě cívky musejí být velmi pečli-
vě zakomponovány do systému. Po stranách zůstává pouze nepatrný, asi mi-
limetrový prostor.

Dokončení montáže: Celý proces kompletace MR skeneru, včetně dodávek 
komponent z jiných výrob, trvá dva dny.

Balení: Pokud je systém určen pro zákazníka z Evropy, zabalí se pouze do fólie, která ho ochrání před 
prachem. Všechny zakázky do zámoří jsou naopak přepravovány na paletách, aby se zamezilo mecha-
nickému poškození a otřesům. K zákazníkům jsou dopravovány letadly nebo po moři.

Připraven k odjezdu: Siemens každoročně vyrobí 
více než 1 000 těchto systémů – většinu v Erlange-
nu, některé ve svém novém závodě v Shenzhenu 
v Číně. Důvodem k otevření výrobních kapacit v Čí-
ně byla snazší dostupnost asijského trhu. V součas-
nosti Shenzhen pokrývá jednu třetinu veškeré vý-
roby společnosti Siemens.

Pacientský stůl: MR skener by nebyl kompletní bez stolu, na kterém během vyšetření pacient leží. Dnes již 
není pacientský stůl nedílnou součástí skeneru, ale dodává se zvlášť spolu s dalším nezbytným vybavením.

Tělová cívka: Působení primárního a sekundární-
ho magnetického pole na protony však předsta-
vuje pouze polovinu celého procesu. Abychom 
ho mohli dokončit, potřebujeme ještě krátké ra-
diofrekvenční (RF) pulzy, které by odchýlily rotu-
jící jádra vodíku od své rotační osy. Jakmile dojde 
k přerušení RF pulzů, protony se začnou navracet 
do svého výchozího stavu a současně vysílají slabý 
impulz elektromagnetického záření. Tělová cívka 
zastává v MR skeneru obě funkce: emituje RF pulzy 
a detekuje vysílané elektromagnetické vlny.
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„Kolem 3 000 lidí vystoupilo na Mount Everest, přibližně 2 500 pokořilo severní pól. Ko-
lem pěti set jich letělo do vesmíru, přičemž dvanáct z nich se procházelo po Měsíci.
Ale jen tři lidé navštívili nejhlubší známé místo na Zemi.“

Mořské hlubiny si 
střeží svá tajemství
Vynořil se z nejhlubšího oceánu a hned oznámil, že se bude 
podílet na přípravě robotické kosmické výpravy k některému 
asteroidu s cílem vytěžit na něm vzácné suroviny. James 
Cameron, režisér oscarových fi lmů, stále překvapuje.

Z
ačněme událostí sta-
rou více než půl stole-
tí. Jamesi Cameronovi 
tehdy ještě nebylo ani 

šest let, ale říká, že jej ovlivni-
la. Dne 23. ledna 1960 dosáhl 
nejhlubšího dna oceánu baty-
skaf Trieste (Terst), v němž se-
děli švýcarský inženýr Jacques 
Piccard (1922–2008) a poručík 
amerického námořnictva Don 
Walsh (nar. 1931).
Otcem Jacquesa Piccarda byl 
konstruktér balonů Auguste 
Piccard, který v nich překoná-
val výškové rekordy. Věnoval 
se i stavbě ponorek schopných 
dosáhnout velkých hloubek 
a syn Jacques mu v tom pomá-
hal.
Ocelová ponorka dostateč-
ně silná, aby odolala tlaku 
v hloubce, je tak těžká, že by 
se už nedokázala vynořit. Pi-
ccardové tedy přidali ke kabi-
ně plechový plovák naplněný 
benzinem. Benzin je lehčí než 
voda, ale téměř nestlačitelný. 
Ponorku proto nadnáší. Plavi-
dlo se tedy dostalo do hloubky 
díky zátěži a po jejím odpojení 
ji plováky s benzinem zase vy-
nesly na povrch.

Byl tam platýz?
Jacques Piccard našel spojence 
v americkém vojenském ná-
mořnictvu. To nemělo ani tak 

zájem o vědecké bádání jako 
spíše o technologii, která by 
umožnila záchranné podmoř-
ské práce. Námořníci batyskaf 
koupili a dali peníze na jeho 
vylepšení. Piccarda najali ja-
ko konzultanta a pomohli mu 
k cestě na mořské dno – spolu 
s poručíkem Walshem.

Při sestupu do Mariánského 
příkopu nebylo plavidlo vyba-
veno žádným vědeckým zaří-
zením a neprobíhaly ani žádné 
pokusy. Šlo jen o to prokázat, 
že se technika dostane do tako-
vé hloubky.
Zhruba v hloubce deseti kilo-
metrů oba muži zaslechli hla-
sité prasknutí. Přesto pokračo-
vali v ponořování a po celkem 
pěti hodinách dosedli na dno 
téměř jedenáct kilometrů pod 
hladinou. Batyskaf však zvířil 
usazeniny, takže badatelé přes 
tlustý průzor téměř nic nevidě-
li. A nemohli čekat, až se nečis-
toty usadí. V okénku pozorova-
li prasklinu, a tak se po dvace-
ti minutách rozhodli vrátit na 
povrch. Uvolnili zátěž a za tři 

a čtvrt hodiny vystoupali na 
hladinu.
Popisovali, že v hloubce stačili 
zahlédnout rybu podobnou pla-
týzovi. Mořští biologové však 
jejich pozorování zpochybňují, 
s tím, že v takovém tlaku nemů-
že žádná ryba přežít.
Nová verze batyskafu později 

pomohla americkému námoř-
nictvu najít zbytky dvou hava-
rovaných jaderných ponorek, 
avšak už nikdy nezamířila do 
riskantních hlubin.

Dlouhé čekání
„Batyskaf je velice jednodu-
ché zařízení; vlastně podvodní 
balon podobný tomu určené-
mu pro lety do velkých výšek,“ 
popisoval loni pro časopis New 
Scientist druhý muž na palu-
bě Triste Don Walsh. „Ale když 
jsem se s ním seznámil, pře-
svědčil jsem se, že je praktic-
ký.“
Stále se smutkem vzpomí-
nal, jak se na dně zvířily se-
dimenty, takže to vypadalo, 
jako by z okna hleděli do mísy 

s mlékem. Takže si z nejhlub-
šího místa světového oceánu 
neodnesl představu, jak to na 
něm vlastně vypadá.
Walshe překvapilo, že se lidská 
výprava na dno Mariánského 
příkopu tak dlouho neopako-
vala. „Když jsme tehdy stoupa-
li k hladině, odhadovali jsme 

s Jacquesem, že další lidé by se 
tam mohli vydat tak za dva až 
tři roky.“
V době rozhovoru se už pro-
slýchalo, že se do největších 
hlubin chystá jednomístná po-
norka. „V jediném člověku to je 
obtížný úkol,“ hodnotil Walsh. 
„Prvořadým úkolem je bezpeč-
né řízení lodi, takže dělat ješ-
tě navíc vědeckou práci bude 
komplikované.“

Kamery na dně
Přes toto varování se jedno-
místná ponorka do hlubin 
vydala letos koncem března. 
V kabině široké pouze 109 cen-
timetrů se mačkal James Ca-
meron. Nemohl ani rozpřáh-
nout ruce. Takto si připsal 

rekord za historicky první 
ponor jediného člověka. Kdy-
by byla ponorka pro dva, už by 
žádný rekord nelámala... 
Cesta do hlubin trvala dvě 
a půl hodiny, úplně dole strávil 
něco přes tři hodiny a vynoření 
mu pak zabralo hodinu a čtvrt.
Sedmihodinové výpravě před-
cházelo sedm let příprav. Na 
koncepci ponorky, nazvané 
Deepsea Challenger (Vyzyva-
tel mořských hlubin), pracoval 
Cameron s australským inže-
nýrem Ronem Allumem. Plavi-
dlo postavila společnost Ache-
ron Project v Sydney.
Ponorka svislého tvaru je 
dlouhá 7,3 metru a má ka-
binu na spodku. Její ocelové 
stěny jsou silné 64 milimet-
rů a schopné přestát tlak 114 
MPa, tedy ještě o málo vyšší, 
než jaký panuje na dně Mari-
ánského příkopu. V hlubinách 
se však stejně ponorka pod 
tlakem zmenšila o několik 
centimetrů.
I v tomto případě se ponořila 
pomocí půltunové zátěže a po 
jejím odpojení se vynořila dí-
ky lehké, takzvané syntaktické 
pěně z kompozitních materiá-
lů plné dutinek, která zabírá tři 
čtvrtiny objemu ponorky a fun-
guje jako benzinové plováky 
v prvním batyskafu.
Projekt připravený s americ-
kou Národní zeměpisnou spo-
lečností (National Geographic 
Society) a výrobcem hodinek 
Rolex měl vědecké ambice. Po-
norka nesla na povrchu šest 
kamer v titanovém pouzdru 
schopných natáčet trojdimen-
zionální obrazy. Další kamery 
snímaly Camerona uvnitř ka-
biny. Okolí osvětlila dvouapůl-
metrová věž z diod LED.
Mechanické rameno bylo urče-
no k odběru vzorků ze dna. Bo-
hužel vinou úniku hydraulické 
kapaliny rameno selhalo a ze 
dna nevydráplo nic. Uvolněná 
kapalina navíc kalila Camero-
novi výhled.

AUTOR: JOSEF TUČEK
FOTO: SHUTTERSTOCK, ARCHIV AUTORA

30 | 31 Visions léto 2012

I N O V A C E

Hloubka v metrech

V temnotě oceánských hlubin 
Hlubokomořské ponorky
Jen pět zemí je schopno poslat lidskou posádku do hloubky pod 3 500 metrů: 
USA, Francie, Japonsko, Rusko a Čína.

Šinkai (Shinkai) (Japonsko)
Lidmi řízená 
výzkumná ponorka
6 500 m

Na dně Mariánského příkopu
Batyskaf Trieste (1960)
Jacques Piccard a Don Walsh
10 912 m

Ťiao-lung (Jiaolong)
Čínská výzkumná 
ponorka s posádkou
7 015 m

Nejhlubší ropný vrt
Deepwater Horizon – ropná 
plošina v Mexickém zálivu, 
roku 2010 se po výbuchu 
a požáru potopila a způsobila 
ropnou katastrofu
9 144 m

Deepsea Challenger (2012)
James Cameron 
10 898 m

Mir (Rusko)
Nautile (Francie)
Lidmi řízené 
výzkumné ponorky
6 000 m
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nová společnost Planetary Re-
sources, za kterou stojí napří-
klad miliardáři Larry Page 
a Eric Schmidt ze společnosti 
Google či bývalá hvězda Micro-
softu Charles Simonyi, který 
před pěti lety zaplatil okolo tři-
ceti milionů dolarů za dvoutý-
denní výlet do vesmíru na Me-
zinárodní vesmírnou stanici 
ISS. Ve společnosti působí býva-
lí pracovníci kosmické agentu-
ry NASA a J. Cameron, čerstvě 
proslavený podmořským dob-
rodružstvím, se stal její tváří.
Těžba surovin ve vzdáleném 
vesmíru však bude mnohem 
těžší technologický oříšek než 
plavba k mořskému dnu. Stát-
ní kosmické agentury už mají 
za sebou pár robotických „ná-
vštěv“ malých těles, i když se 
jednalo jen o nesmělé a trochu 
i nepodařené první krůčky. 
V roce 2001 přistála na planet-
ce Eros americká sonda NEAR 
Shoemaker. Jednalo se ale spíš 
o měkký dopad, který se usku-
tečnil mimo plán po vyčerpání 
zásob paliva. Americký Deep 
Impact zasáhl v roce 2005 ko-
metu Tempel1 těžkým projek-
tilem a zkoumal mračno, které 
na jejím povrchu náraz vy-
tvořil. V roce 2010 se na Zem 
vrátil od asteroidu Itokawa po 
strastiplné cestě dlouhé šest 
miliard kilometrů japonský 
robot Hayabusa. Šlo o první 
pokus o přistání a odběr vzor-
ků. V návratové kapsli však 
vědci nenašli žádný větší úlo-
mek, elektronový mikroskop 
odhalil aspoň 1 500 zrníček 
prachu. 
Na kosmické kontejnery plné 
palladia, platiny nebo iridia 
z asteroidů si počkáme pár de-
setiletí, možná i celé století. 
Těžba se uskuteční až potom, 
co tato tělíska prozkoumají 
lidské výpravy v rámci nového 
programu NASA. 
(Více si přečtěte na stranách 
38 a 39).

V konferenčním telefonickém 
rozhovoru s novináři po vyno-
ření prozradil, že jedinými vol-
ně plovoucími živočichy, které 
ve vodě o obrovském tlaku a o 
teplotě kolem dvou stupňů Cel-
sia spatřil, bylo několik malých 
členovců podobných garná-
tům. Jinak při dně neviděl rybu 
ani nic dalšího, co by připomí-
nalo živého tvora.
Na dně, které pozoroval přes 
malé okno, prý pociťoval na-
prostou izolaci. „Viděl jsem 
plochou, pustou, fádní a úpl-
ně jednotvárnou krajinu bez 

slunečního světla a tepla,“ lí-
čil.

Roboty a opět lidé
Do velkých hlubin dnes nepro-
nikají ani tak lidé, jako spíše 
ponorky bez posádky. Některé 
jsou kabelem spojeny s lodí na 
hladině, odkud je řídí obsluha. 
Jiné jsou robotické, naprogra-
mované předem a plní úkoly 
bez zásahu člověka. Dosahu-
jí hloubky až šesti kilometrů. 
Mezi výjimkami jsou dvě, které 
rovněž dosáhly dna Marián-
ského příkopu.

V letech 1995, 1996 a 1998 se 
tam několikrát potopila japon-
ská výzkumná ponorka Kaiko. 
V roce 2009 pak až na samot-
né dno pronikla americká vý-
zkumná ponorka Nereus. Oba 
stroje byly řízeny lidmi z lodí 
na povrchu; první pomocí ka-
belu, druhý prostřednictvím 
lehkého optického vlákna.
Potvrdily existenci života 
v hlubinách, avšak dokumen-
tovaly jen jednobuněčné amé-
by a živočichy podobné gar-
nátům. Největším objevem 
byl sumýšovec, nazývaný také 

mořská okurka, což je nepříliš 
vyvinutý živočich tvarem při-
pomínající červa. „Opravdo-
vou“ rybu nenašly.
Ponorky bez posádky jsou ne-
pochybně bezpečnější. A přes-
to se v současné době připra-
vují další stroje pro spuštění 
člověka do největších hlubin.
Proč posílat do nebezpečí člo-
věka? Někteří odborníci říkají, 
že jenom člověk bezprostředně 
vystavený reálné situaci dokáže 
nejlépe zareagovat, když v moři 
spatří něco podstatného.
Jiní zase přiznávají, že podstat-
ný je i reklamní dopad na ve-
řejnost. Jasně to shrnul Andy 
Bowen, hlavní konstruktér dál-
kově řízené ponorky Nereus: 
„Robot nikdy nedokáže inspi-
rovat představivost veřejnosti 
tak, jako když se do hlubin vy-
dá člověk.“
I proto vývoj ponorek s lid-
skou posádkou stále vede. Jed-
nu z nich sponzoruje Virgin 
Group miliardáře Richarda 
Bransona. Ten už má na kon-
tě vývoj kosmického stroje pro 
skoky turistů na práh vesmíru. 
Nyní se chystá kromě Marián-
ského příkopu pokořit i příkop 
u Portorika na dně Atlantiku. 
Tento kout ležící v hloubce 8,6 
kilometru ještě nikdo nepro-
zkoumal a R. Branson, který si 
plánuje sednout za řídicí páky, 
sní o tom, že objeví pozůstatky 
španělské galéry anebo dosud 
neznámé druhy zvířat. Během 
dalších dvou let by měla nová 
ponorka absolvovat dva extrém-
ní ponory.

A teď zase do vesmíru
Ale ani J. Cameron nezahálí. 
Ze záběrů připravuje 3D film, 
který se objeví ve specializo-
vaných kinech a na televizní 
stanici National Geographic 
Channel. 
A už představil další plán: těž-
bu surovin na planetkách či 
asteroidech. Dávný sen oživila 

Jacques Piccard a Don Walsh
Jeden z posledních velkých objevitelů 20. století, švýcarský 
oceánograf a konstruktér Jacques Piccard (na snímku vpra-
vo), absolvoval kromě Mariánského příkopu více pozoru-
hodných misí. V roce 1969 překonal v ponorce Ben Franklin 
s dalšími pěti členy podmořské posádky vzdálenost dva tisí-
ce kilometrů. Plavba trvala čtyři týdny a ponorka zkoumala 
Golfský proud, kterým se nechala unášet. Jako obdivovatel 
a ochránce přírody zkonstruoval první turistickou minipo-
norku, která ukázala desítkám tisíc turistů, co se skrývá pod 
hladinou Ženevského jezera. 
Donald Walsh se jako důstojník amerického vojenského ná-
mořnictva více než 50 let věnoval výzkumu oceánů a námořní 
politice. Časopis Life ho označil za jednoho z největších světo-
vých badatelů, National Geographic Society mu udělila svoje 
nejvyšší vyznamenání. Zkoumal horstva ve středním Atlan-
tiku, vrak Titaniku či německé bojové lodi Bismarck. Plavil se 
v ruské ponorce Mir, čínské Jiaolong a byl členem týmu Jamese 
Camerona při jeho sólovém sestupu na dno Mariánského pří-
kopu. 

James Cameron
Filmový režisér a výzkum-
ník se narodil 16. srpna 1954 
v Kanadě, teď bydlí v Kali-
fornii a na Novém Zélandě. 
Natočil dva nejvýdělečněj-
ší filmy všech dob, Titanic 
a Avatar (první vydělal 2,16 
miliardy dolarů a druhý 2,78 
miliardy) a dále režíroval 
například známé filmy Ter-
minátor a Terminátor 2, Ve-
třelci či Pravdivé lži. Získal 
tři Oscary.
Nyní se zabývá hlubinným 
potápěním. 26. března 2012 
jako třetí člověk na světě do-
sáhl v ponorce nejhlubšího 
místa na Zemi v tichomoř-
ském Mariánském příkopu.
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Ťiao-lung (Jiaolong)
Majitel: Státní úřad pro oceán, Čína
Posádka: 3
Hloubka ponoru: 7 015 m
Datum ponoru: 25. června 2012
Cílem dlouhodobého čínského projektu je hledat 
ložiska vzácných kovů a zásobníky hydrátů meta-
nu (metanového ledu).
Plavidlo už má za sebou ponory do menších 
hloubek.

Deep Flight Challenger
Majitel: Virgin Oceanic (Británie)
Posádka: 1
Plánovaná hloubka ponoru: dno Mariánského 
příkopu 
Předpokládané datum: konec 2012
Projekt miliardáře Richarda Bransona chce vy-
zkoušet nové technologie, přinést nové poznat-
ky, uspokojit touhu po dobrodružství a udělat 
reklamu značce Virgin.

Triton 36000/3
Majitel: Triton Submarines (USA)
Posádka: 3
Plánovaná hloubka ponoru: dno Mariánského 
příkopu 
Předpokládané datum: konec 2013
Komerční projekt s cílem konstruovat ponorky 
a prodávat je zájemcům.

Deepsearch and Ocean Explorer
Majitel: Doer Marine (USA)
Posádka: 3
Plánovaná hloubka ponoru: dno Mariánského 
příkopu 
Předpokládané datum: 2015
Výzkumná ponorka schopná strávit delší čas 
v hloubkách.

Alvin
Majitel: Oceánografi cký ústav Woods Hole (USA)
Posádka: 3
Plánovaná hloubka ponoru: 6 500 m 
Předpokládané datum: 2015
Slavná americká ponorka z roku 1964 objevila 
v roce 1977 podmořské sirnaté průduchy se 
zvláštními formami života. V roce 1986 prozkou-
mala vrak Titaniku. Nyní je v rekonstrukci, aby 
zvýšila hloubku ponoru o dva kilometry.

Podmořské závody
Týmy se připravují 
na cesty do hlubin
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Cesta za sluncem
Slyšeli jste o sluneční elektrárně pracující v noci? Není to vtip 
ani podvod. Solární energetika prochází bouřlivým vývojem, 
zbavuje se svých dětských nemocí a přichází s novými technolo-
giemi, které boří stará omezení.

3
,85•1023 kW. To je od-
hadovaný zářivý výkon 
Slunce. Na Zemi z něj 
dopadá pouhá půlmi-

liardtina. I to by však za pou-
hých šest a půl minutystačilo 
na uspokojení světové roční 
spotřeby elektřiny. Na čtvereč-
ní metr zemského povrchu při-
padá průměrný příkon jedné 
kilowaty. Tato energie k nám 
přichází bez nutnosti těžit, 
spalovat, platit nebo vypouštět 
emise. A nad tím nelze máv-
nout rukou. Světová poptávka 
po elektřině vzrostla za po-
sledních třicet let třiapůlkrát 
a my ji přitom doposud z 67% 
uspokojujeme spalováním fo-
silních paliv.
Získávání elektřiny ze slunce 
se dnes ubírá dvěma základní-
mi směry. Oba se snaží svými 

prostředky bojovat s neduhy 
solární energetiky. Vědci a vý-
vojové týmy pracují na zvy-
šování účinnosti stávajících 
technologií a snižování jejich 
ceny. A hlavně intenzivně řeší 
problém s nestálostí dodávek 
v průběhu času. Větru, dešti, 
noci ani poptávce neporučíme, 
takže je potřeba najít efektivní 
způsob skladování energie.

Dvě cesty
První používanou skupinu 
technologií představují nám 
všem dobře známé fotovol-
taické panely. Ty se využíva-
jí k přímé přeměně sluneční-
ho záření na elektrickou ener-
gii a jsou nejčastěji používány 
jako decentralizované zdroje. 
Dnešní výzkum se soustředí 
na zvyšování jejich účinnosti 

a nahrazení drahého křemíku 
levnějšími materiály. Pracuje 
se také na efektivnějších pali-
vových článcích, které v době 
nadbytku rozkládají vodu na 
kyslík a vodík, aby v okamžiku 
potřeby mohly získat energii 
zpět jejich opětovným slouče-
ním.
Druhým směrem je technolo-
gie CSP neboli koncentrova-
ná sluneční energie. Soustava 

zrcadel nebo čoček koncent-
ruje sluneční záření do urči-
tého místa, ve kterém dochá-
zí k ohřevu pracovní kapali-
ny. Tou je zpravidla olej, ale 
používají se také soli. Zahřátá 

kapalina odchází do izolované-
ho zásobníku a od tohoto bodu 
již systém pracuje jako klasic-
ká tepelná elektrárna. Kapali-
na předává ve výměníku teplo 
páře, která pohání turbínu roz-
táčející generátor. Zkoušejí se 
však jiné možnosti, například 
přímý ohřev Stirlingova tepel-
ného motoru.
Elektrárny využívající techno-
logie CSP mají oproti fotovol-

taickým systémům tři velké 
výhody. Zpravidla disponu-
jí vyšším instalovaným výko-
nem. Díky zásobníku ohřáté 
pracovní kapaliny si umí po-
radit s uskladněním energie. 

A umožňují také hybridní 
provoz. Při něm je elektrárna 
schopna během oblačných dní 
nebo v noci přejít na spalování 
bioplynu, dřevní štěpky nebo 
třeba zemního plynu. Tím se 
z ní stává spolehlivý a plně re-
gulovatelný energetický zdroj.

Ve dne v noci
Na andaluských pláních neda-
leko Sevilly je z dálky vidět září-
cí vrchol sto čtyřicet metrů vy-
soké štíhlé věže. Nadpozemsky 
vyhlížející stavba je součástí 
unikátní elektrárny Gemasolar, 
uvedené do provozu v loňském 
roce. Kolem věže je v soustřed-
ných kruzích rozmístěno 2 650 
heliostatů (zrcadel) s celkovou 
odraznou plochu 340 tisíc met-
rů čtverečních. Zabírají plných 
185 hektarů půdy. V průběhu 

dne sledují pohyb slunce a je-
ho paprsky odrážejí na vrchol 
věže.
Zde dochází k ohřevu pracovní 
kapaliny, v tomto případě roz-
tavené soli. Ta získává teplotu 
až pěti set stupňů Celsia a pu-
tuje do izolovaného zásobníku, 
který má dostatečnou kapacitu 
na to, aby zajistil zálohu běhu 
elektrárny na plný výkon po 
dobu patnácti hodin. Tím se 
Gemasolar stává první solár-
ní elektrárnou, která je schop-
na pracovat v noci a poskyto-
vat stabilní výkon i v oblačných 
dnech.
Gemasolar je díky tomu prů-
kopnickým projektem, přesto-
že jeho výkon 19,9 MW není ni-
kterak omračující. Vystačí však 
ke spolehlivému zásobování 
dvaceti pěti tisíc španělských 

domácností čistou elektřinou. 
Nevýhodou této koncepce zů-
stávají poměrně vysoké inves-
tiční náklady. Ty se u tohoto 
pilotního projektu vyšplhaly 
do výše dvou set třiceti milio-
nů eur.

Regulovaný výkon
Trochu odlišnou koncepci CSP 
budou využívat tři nové solár-
ní elektrárny, které ve Španěl-
sku aktuálně buduje společ-
nost Siemens. Jejich špičko-
vý výkon bude 50 MW, 50 MW 
a 25,5 MW, tj. celkem 122,5 MV 
nového výkonu. Zrcadla jsou 
v nich uspořádána do jakýchsi 
dlouhých žlabů. Ty se v průbě-
hu dne naklápějí podle toho, 
jak slunce putuje po obloze. 
V ohniskové linii žlabů je ve-
deno potrubí kolektoru, jímž 

protéká olej, který je zářením 
ohříván na teploty kolem 400 
stupňů Celsia. Jeho oběh za-
jišťuje čerpací stanice. Ohřátý 
olej přichází rovnou do výmě-
níkové stanice, kde svou tepel-
nou energii odevzdává páře 
pohánějící turbínu.
Tato koncepce efektivně využí-
vá zastavěnou plochu, obejde se 
bez centrální věže a v některých 
instalacích může postrádat i zá-
sobník ohřátého oleje. Výhodou 
takového řešení je nižší investič-
ní náročnost. Úlohu zásobníku 
může v čase bez slunečního svi-
tu suplovat druhý tepelný zdroj. 
Jedna z nových španělských 
elektráren bude například po-
užívat spalování biomasy. Na-
bídne tak čistou energii z ob-
novitelných zdrojů i plnou re-
gulovatelnost. 

„Větru, dešti, noci ani poptávce neporučíme, takže je 
potřeba najít efektivní způsob skladování energie.“

Unikátní elektrárnu Gemasolar tvoří více než dva tisíce pět set zrcadel,  
která odrážejí sluneční paprsky od středu na vrchol věže vysoké 140 metrů.

V elektrárnách Siemens jsou zrcadla uspořádána do dlouhých žlabů. Médium se  
v nich ohřívá a svoji tepelnou energii odevzdává páře pohánějící turbínu.

AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ
FOTO: GEMASOLAR, SIEMENS, TORRESOL ENERGY
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Nanopavouk 
přede pro všechny
Jednotlivá vlákna ani prostým okem neuvidíte – potřebovali 
byste elektronový mikroskop. Textilie z nich však dobývají svět. 
Čistí vzduch, odvádějí pot z těla a dokonce i léčí poranění.

N
anovlákna patří do 
kategorie nanotech-
nologií neboli tech-
nologií, které pracu-

jí s objekty zcela nepatrných 
rozměrů. A v České republice 
se jim daří.
Najdete je například v Ústavu 
molekulární genetiky Akade-
mie věd v Praze. Zdejší vědci 
totiž zkoumají nový způsob lé-
čení lidí po transplantaci. Za-
tím jej zkoušejí na myších.
Transplantace orgánu sice za-
chraňuje příjemci život, avšak 
jeho imunitní systém to „ne-
ví“. Rozpozná nový orgán jako 
cizorodý a začne proti němu 
útočit. Aby pacient přežil, musí 
mu lékaři nasadit léky pro tlu-
mení imunitní reakce.
Tyto medikamenty však mí-
vají nežádoucí vedlejší účin-
ky – potlačují totiž současně 

i imunitní reakce proti novým 
infekcím a nádorům, případ-
ně mohou způsobovat poruchy 
ledvin nebo zvýšení krevního 
tlaku.
Proto vědci z Akademie věd 
pod vedením docenta Vladimí-
ra Holáně vyvíjejí postup, při 
němž je transplantovaná kůže 
u myší pokryta nanovlákny, na 
něž je ještě navázán lék pro po-
tlačení imunity.
Nanovlákna mohou sloužit ja-
ko jakési podpůrné lešení pro 
rostoucí buňky. Navíc se však 
z nich pomalu a v malých dáv-
kách uvolňuje látka, která pří-
mo na místě blokuje množe-
ní útočících bílých krvinek. 
V okolí takto transplantova-
né kůže výzkumníci pozorují 
výrazné snížení zánětů, které 
jsou průvodním znakem odmí-
tání transplantátu.

Na vlastní kůži 
Výhodou nanovláken je jejich 
vysoká pórozita – mají totiž 
velké množství mezer mezi na-
novlákny a póry zabírají vyso-
ký podíl plochy povrchu, avšak 
jsou miniaturní. Zdravotní ob-
vazy a náplasti z nich vyrobené 
propouštějí vzduch, ale nepro-
jdou jimi bakterie, případně 
ani viry. Zranění se tedy může 
dobře a bezpečně hojit. Zají-
mavé vlastnosti mají i akustic-
ké materiály s nanovlákny, jež 
dobře pohlcují a tlumí zvuko-
vé vlny.
Nanovlákna se používají také 
pro filtrování vzduchu v die-
selových motorech. Zvyšují 
jejich životnost, snižují spo-
třebu i emise. Dále se využíva-
jí ve filtrech v automobilových 
kabinách, aby dovnitř nevpus-
tily nečistoty zvenčí. Kromě 

vzduchu dokážou nanovlákna 
filtrovat také další plyny i ka-
paliny.
A běžný člověk se s nanovlák-
ny určitě bude setkávat do-
slova na vlastní kůži v tak-
zvaných funkčních oděvech. 
Nanovlákenná membrána ve 
sportovním či pracovním ob-
lečení zvenčí nevpustí dešťo-
vou vodu, ale přitom zachová 
značnou prodyšnost materiá-
lu, což je pro uživatele velice 
příjemné.
Anebo se s touto technologií 
setkáme rovnou v posteli.
Materiály s nanovlákny asi 
dvěstěkrát tenčími než lidský 
vlas jsou totiž zajímavé i pro 
výrobce lůžkovin pro potahy 
na matrace nebo na povlaky 
polštářů a přikrývek. Nepro-
pustí totiž skrz sebe alergeny, 
které produkují všudypřítomní 

prachoví roztoči. Další vyrábě-
né materiály zase zadržují bak-
terie a viry. Jsou tedy určeny 
především na chirurgické pláš-
tě a roušky.

Elektroda vytahuje 
neviditelné nitky
Tato a mnohá další využití na-
bízejí nanovlákna vyráběná na 
stroji pojmenovaném Nanospi-
der (nanopavouk), který jako 
první na světě vyvinuli vědci 
z Technické univerzity v Liber-
ci a liberecká firma Elmarco. 
Zatím se prodala – zejména do 
zahraničí – stovka těchto za-
řízení, z nichž ty výkonnější 
dokážou ročně vytvořit milio-
ny čtverečních metrů materi-
álu s nanovlákny nanesenými 
na povrchu. Stroje jsou vyba-
veny řídicím systémem Simatic 
od společnosti Siemens, který 
má všude v zahraničí zajiště-
ný servis.
Nanovlákna mají průměr jen 
asi 50 až 500 nanometrů (mi-
liontin milimetru). Ve stro-
ji Nanospider vznikají tak, že 
je elektrické pole „vytahuje“ 
z roztoku polymeru. Rozpouš-
tědlo se z nich odpaří a pevná 
vlákna vytvoří soudržnou vrst-
vu na sběrné elektrodě.
„Rozpouštědlo je ale drahé, tak 
jsme přemýšleli, jestli by to ne-
šlo udělat i jinak,“ říká Oldřich 

Jirsák, profesor Technické uni-
verzity, který za vynález dostal 
v roce 2006 cenu Česká hlava. 
„Zkoumáme teď nový postup, 
který spočívá v tom, že se mís-

to roztoku polymeru zpracová-
vá jeho tavenina.“

Šance pro 
vesmírné lodě
Zájem v poslední době vyvo-
lávají i nanovlákna z bílkovin. 
Výzkumníci z Polytechnického 

ústavu Newyorské univerzity 
totiž nedávno dokázali změnit 
vlastnosti nanovláken vytvoře-
ných z bílkovin z lidské chru-
pavky, a to tím, že do nich při-

dali nepatrné množství zinku 
nebo niklu. Díky tomu v sobě 
materiál udrží více dodané lé-
čivé látky a uvolňuje ji na poža-
dovaném místě.
Jiné využití by tentýž objev 
mohl najít v mikroelektronice. 
Vědci začínají zkoumat, jak do 

bílkovinných nanovláken do-
stat nanočástice zlata, čímž by 
vznikly zcela titěrné zlaté nit-
ky pro mikročipy.
Další vědci zase vzhlížejí 

k vesmíru. Nanovlákna dí-
ky jejich nižší hmotnosti je 
výrazně levnější vynést na 
oběžnou dráhu než klasické 
materiály. A tak se přímo na-
bízí myšlenka využít je jako 
izolační hmoty pro kosmická 
plavidla. 

AUTOR: JOSEF TUČEK
FOTO: ELMARCO, NANOVIA

Povlaky polštářů a přikrývek a potahy na matrace obsahující nanovlákna dvěstě-
krát tenčí než lidský vlas nepropustí alergeny vytvářené prachovými roztoči.

Ochrannou lékařskou maskou z mate-
riálů obsahujících nanovlákna neproj-
dou bakterie ani viry či plísně.
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Let na dlouhou trať
Vánoce roku 2017 otevřou novou éru vesmírných cest, 
podobně jako vánoční dny roku 1968. Trojice americ-
kých astronautů v Apollu 8 tehdy jako první obletěla 
Měsíc a bezpečně se vrátila domů.

se o smetí, které tu zůstalo z dob vzniku 
sluneční soustavy a které „gravitační bi-
liár“ neodklidil na periferii do Kuiperova 
pásu. Jestliže zůstaly v původním stavu, 
ukrývají informace, jak celý systém vzni-
kal. Možná nám prozradí také tajemství 
vzniku života. Není vyloučeno, že jeho zá-
rodky vznikly právě na asteroidech, které 
je rozesely po planetách a měsících plyno-
vých obrů Jupitera či Saturnu.
Vědomosti o složení a struktuře asteroidů 
nás navíc mohou zachránit v případě, po-
kud si to nějaký NEO namíří přímo na nás. 
A my budeme mít k dispozici technologii, 

která nám pomůže vyhnout se osudu di-
nosaurů. 

Hardware pro astronauty
Podle předběžného plánu NASA vynese 
17. prosince 2017 nová superraketa SLS 
kosmickou loď Orion na první cestu k Mě-
síci. Půjde o bezpilotní test všech systé-
mů, který si do čtyř let zopakuje čtyřčlen-
ná posádka. 
Kosmická loď Orion a raketa SLS s nosnos-
tí 70 tun jsou hlavními částmi hardwaru 
nového programu. Doplní je urychlovací 
stupně, obývací moduly, průzkumné člu-
ny... NASA už vyzvala vysoké školy a prů-
myslové podniky, aby nabídly svoje návr-
hy. Dořešit se musí také radiační ochrana, 
spolehlivost systémů, schopnost posádky 
dělat základní opravy, její fungování bez 
„dodavatelského řetězce“. To všechno smě-
řuje k naplnění dalšího poslání programu 
– stimulovat technologický pokrok, aby 
přinesl nové vynálezy a technologie, které 
najdou uplatnění v každodenním životě.

Pod okny Marsu
Termín prvního letu k Měsíci v roce 2017 
je pevně stanoven. Vývoj rakety SLS bude 
dále pokračovat, dokud raketa nedosáhne 

nosnosti 130 tun, čili neunese náklad, na 
který je potřeba sedm kamionů. Nejsilněj-
ší raketa, jakou kdy Američani postavili, 
dovolí nasměrovat další výpravy na růz-
né trasy. Oficiálně ještě nejsou určeny, ale 
z diskusí na konferencích NASA a jejich 
dodavatelů, firem jako Boeing či Lockheed 
Martin, lze budoucí směry aspoň vytušit.
Uvažuje se o výzkumu odvrácené strany 
Měsíce z Lagrangeova bodu L2. Tato lokali-
ta, kde se vyrovnávají gravitační síly Slun-
ce a Země, je od Měsíce vzdálená 60 tisíc 
kilometrů. A optimisté se ani nevzdávají 
naděje na přistání na měsíčním povrchu.
Nedočkavci už vybrali těleso, které by se 
mohlo stát v roce 2025 cílem prvního letu 
k asteroidu: 1999 AO10. Dvě nosné rakety 
na oběžnou dráhu vynesou zařízení s cel-
kovou hmotností 170 tun, celá sestava by 
se u Země poskládala a vyrazila na pouť 
dlouhou několik milionů kilometrů. V ná-
sledujících letech by se měly uskutečnit 
ještě tři další mise k asteroidům. 
V roce 2031 se dokončí vývoj rakety SLS. 
Zvýšení nosné kapacity dovolí ambicióz-
ní výpravy v celém prostoru mezi Měsícem 
a Marsem. Při startu tří raket lze poskládat 
soulodí s hmotností 315 tun (celá meziná-
rodní stanice ISS nemá víc než čtyři sta tun). 
Takovýto meziplanetární kolos si už může 
troufnout i na výpravy do okolí Marsu. 
Při náročných výzkumných programech 
vždy hrozí posun termínů. Nejen kvůli 
složitosti technologických řešení, nejisté 
jsou i finance. Odpočítávání se však už za-
čalo, a pokud si chce Amerika udržet tech-
nologickou převahu i prosperitu, bude 
muset zaletět i k asteroidům. 

P
o přestávce trvající takřka půl sto-
letí od chvíle, kdy se velitel Apolla 
17 Eugene Cernan 14. prosince 
1972 rozloučil posledním pohle-

dem na měsíční panorama, opět otestuje-
me techniku, se kterou bychom se mohli 
odvážit podniknout výpravy do velkých 
vzdáleností od naší planety. Dnes jsme již 
mnohem zkušenější než v dobách letů na 
Měsíc: máme technologie pro dlouhodobý 
pobyt ve vesmíru, naučili jsme se bezpeč-
ně žít a pracovat v nízké gravitaci, pokro-
čila psychologie i medicína. Lety na ves-
mírné stanice – ruský Mir či mezinárodní 
ISS – možná veřejnost nevzrušovaly tak 
jako předcházející výpravy, ale byly nut-
né minimálně pro to, abychom si vůbec 
troufli jít dál.

Na hranici možností
Amerika po delším váhání rozlouskla 
rébus, kam nasměrovat další lety. Tra-

sa „Měsíc, Mars a dále“ se po desetile-
tí zdála jako nezpochybnitel-

ná. Až do okamžiku, kdy 
Norman Augusti-

ne, bývalý šéf 

aerokosmické firmy Lockheed Martin, 
poradil v roce 2009 novopečenému prezi-
dentovi Baracku Obamovi, aby už jednou 
zdolaný Měsíc obešel. Poletí se o kus dále, 
k asteroidům toulajícím se v prostoru me-
zi Měsícem a Marsem. 
„Pilotovaný let k asteroidům je nejsložitěj-
ší věc, jakou je NASA ještě schopná zvlád-
nout,“ vyhlásil šéf vesmírné agentury 
Charlie Bolden. Půjde o nejdelší lety, jaké 
člověk ve vesmíru podnikl. Výhodou těch-
to misií bude fakt, že se obejdou bez dra-
hých výsadkových modulů jako v přípa-
dě výsadku na Měsíci či na Marsu. V níz-
ké gravitaci asteroidu se o přistání ani 
nemluví, astronauti budou spíše použí-
vat cosi jako harpuny, kterými se k tělesu 
přitáhnou. V novém programu se uplat-
ní i technologie z raketoplánů, což pomů-
že celý projekt zlevnit. Zdaleka však nejde 
o nízkonákladový projekt – předpokláda-
né výdaje 120 miliard dolarů převyšují do-
konce investice do stavby prestižní ISS. 

Proč asteroidy? 
Blízké asteroidy označují astronomové 
zkratkou NEO (Near-Earth Object). Jedná 

2017
Test rakety SLS a kosmické lodi 
Orion při letu k Měsíci, vzdálenému 
360 tisíc kilometrů.

2022 – 2023
Mise do Lagrangeova bodu 
L2 ve vzdálenosti 420 tisíc 
kilometrů od Země. Výzkum 
odvrácené strany Měsíce.

2025, 2028, 2029, 2030 
Výprava k asteroidu 1999 AO10, vzdálenému osm 
milionů kilometrů, potrvá šest měsíců. Cílem dalších 
mohou být vzdálenější objekty a mise se prodlouží 
na devět měsíců.

2032 
Průzkum Marsu z měsíce Deimos 
z výšky 24 tisíc kilometrů nad 
povrchem planety. Výprava do 
vzdálenosti 60 milionů kilometrů 
potrvá jeden rok.

2021
Návrat lidí k Měsíci. 
Dvoutýdenní pobyt 
posádky na blízké 
oběžné dráze.

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: NASA, ESA
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 Kdy vás napadla myšlenka 
3D tiskárny?
V první řadě – není to moje my-
šlenka. Idea trojrozměrného 
tisku se objevila před třiceti le-
ty a vymysleli ji nezávisle dva 
lid – Wyn Kelly Swainson, kte-
rý přišel na způsob, jak lase-
rem okřesávat tekutý plast. Ve 
stejnou dobu David Jones v jis-
tém vědeckém časopise žertov-
ně popsal řadu způsobů, jak by 
to mohlo fungovat. Bez toho, 
že by si myslel, že jeden z nich 
by mohl fungovat. Swainson 
si to však stihl patentovat jako 
první.

 Kdy jste se s 3D tiskem po-
tkal vy?
Přiznám se, že víc než 3D tisk 
mě fascinuje sebereproduk-
ce. Pokud totiž můžete sami 
vyrobit nějaký objekt, potom 

můžete vyrobit i zařízení, kte-
ré tento objekt vyrobilo. Troj-
rozměrný tisk je jen mecha-
nismem, prostředkem k se-
bereprodukci. Kdyby byla 
sebereprodukce možná v ji-
ných oblastech, věnoval bych 
se jim. 

 Tak se zrodil projekt RepRap, 
sebereprodukovatelné tis-
kárny?
Moje univerzita dostala v ro-
ce 2000 grant a pověřila mě, 
abych utratil peníze, které 
jsme získali na výzkum tech-
nologií. Koupil jsem tedy dvě 
trojrozměrné tiskárny, jednu 
za čtvrt milionu a druhou za 
třicet tisíc eur. Bylo to fascinu-
jící, když jste mohli do počíta-
če zadat takřka jakýkoliv ob-
jekt a po nějaké době ho reálně 
držet v rukách. Napadlo mě, 

že pokud má potenciál vytvá-
řet jakékoliv objekty, dokáže 
vyprodukovat také sebe samu 
a může být k dispozici praktic-
ky pro každého.

 Trojrozměrný tisk má za 
sebou už takřka tři dekády. 
Proč se dodnes nestal běž-
nou součástí života lidí po-
dobně jako počítač, když se 
jedná o tak revoluční tech-
nologii?
Problémem byla cena. Nejlev-
nější tiskárny stály zhruba 
dvacet tisíc eur.

 To ale v začátcích i některé 
notebooky…
Jistě, v tomto směru byly na 
stejné startovní čáře. Ale pro-
blémem tiskáren a stagnace 
jejich vývoje bylo množství pa-
tentových licencí. Mnoho lidí si 

patentovalo každý krok ve vý-
voji této technologie, což brzdi-
lo její plynulý a přirozený roz-
voj. To se počítačům v takové 
míře nestalo. 

 A v čem je technologie  
RepRap jiná?
Systém RepRap čili kopírování 
vlastních součástek není vázán 
žádným patentem, a je tedy 
dostupný pro lidi. Každý mů-
že přispívat k vývoji technolo-
gie a každý z ní může těžit. Byli 
byste naopak překvapení, kolik 
lidí je ochotných obětovat svůj 
čas, intelekt a snahu posunout 
tuto technologii dál. Je to novo-
dobé inženýrství.

 Kolik lidí se přidalo?
Tisíce po celém světě. Zefek-
tivňují samotnou technologii 
a tento příspěvek nás prakticky 

AUTOR: RADOVAN ŽUFFA
FOTO: EMANUEL BOSON
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Muž, který rozpoutal  
novou revoluci
Představte si, že si jednou vytvoříte 
vlastní kuchyňskou linku i s hr-
níčkem, ze kterého popíjíte 
kávu. O několik dekád 
později si sami navrhnete 
dům. A vytisknete si ho. 
Takto vidí budoucnost 
Adrian Bowyer, zakla-
datel projektu RepRap, 
který vyvíjí replikovatelné 
trojrozměrné tiskárny. 
Revoluční novinku, 
která změní svět 
kolem nás.
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nic nestojí. Díky řadám tisí-
ců lidí je 3D tisk pro každého 
i cenově dostupnější. Tiskár-
nu si dokážete smontovat do 
sta eur, v porovnání s před-
cházejícími cenami to je ne-
patrný zlomek. 

 Je reálné, aby měl každý 
obyvatel planety svoji repro-
dukovatelnou tiskárnu?
Je to možné, ale současně i ne-
ní. Podobně jako nemáme pro 
všechny dostatek potravin – 
a to je stejně reprodukovatel-
ný zdroj – neměli bychom pro 

všechny dostatek materiálů 
pro stavbu tiskáren.

 Je vůbec potřeba, aby kaž-
dý měl svoji tiskárnu?
Možná se to stane. Mám už dost 
roků, takže si pamatuji na do-
bu, kdy nikdo neměl počítač. 
Vzpomínám si i na názor šéfa 
společnosti Digital Equipment 
Corporation, který v jednom 
rozhovoru řekl, že neexistu-
je jediný důvod, proč by každý 
člověk měl mít a měl potřebovat 
počítač. Dnes se zdá, že vůbec 
neměl pravdu. Nevěděli jsme, 

že svět zahltí počítače, a když 
se to stalo, netušili jsme, že při-
jde internet, k čemu nám vůbec 
bude, nevěděli jsme, že budeme 
využívat telefony i jinak než na 
telefonování... Stejně tak dnes 
uvažujeme i o 3D tiskárnách, 
což je přirozené.

 Co vám dává tuto jistotu?
Možnost vyrábět si vlastní 
předměty je větší a revolučnější 
než jen výměna informací, k níž 
slouží počítače, internet a mobi-
ly. Nevidím jediný důvod, proč 
by lidé tuto možnost odmítli či 
zavrhli. Představte si, že máte 
doma vysavač, který se vám po-
kazí. Vyndáte pokaženou sou-
částku, vyhledáte ji v databázi, 
necháte ji vytvořit, než se vrá-
títe z oběda, je hotová, vložíte ji 
nazpět a můžete pokračovat ve 
vysávaní... Kdo by nechtěl uše-
třit na koupi nové součástky, 
cestovaní do obchodu, placení 
za to, že ji vyrobil někdo jiný?

 Nepoloží to některá prů-
myslová odvětví?
Takovým způsobem se zřejmě 
nebudou vyrábět auta, tankery 
nebo letadla. Nehovoříme ani 
o nové manufaktuře, ale o při-
dané hodnotě. Proč by si napří-
klad hotel nemohl sám vyrábět 
vlastní šálky s logem? Může je 
měnit a tisknout každý měsíc, 
přičemž roztaví ty předcháze-
jící a z nich vyrobí nové. Za mi-
nimální náklady. Nemyslím si, 
že by průmysl tím utrpěl, jen 
jsme si zvykli, že za nás všech-
no vyrobí někdo jiný. Nehovo-
řil bych o zániku, spíš o ná-
hradě. Podobně jako například 
s fotografickým filmem – stále 
je dostupný, ale takřka úplně 
ho nahradily digitální karty 
a fotoaparáty. Digitální snímky 
jsou levnější, rychlejší.

 Ale ne tak kvalitní jako 
film.
I přesto je lidé rychle a rádi při-
jali. Podobně by to snad bylo 
i v případě 3D tiskáren.

 Celý filmový průmysl však 
takřka zanikl.
Ale to neplatí pro každé odvět-
ví průmyslu. Na druhé straně 
ta, která existují nyní, nemu-
sí být zaručeně nejefektivněj-
ší. Pouze jsme si zvykli, že ta-
dy jsou. Už například vznikly 
týmy, které se snaží posunout 
3D tisk tak, aby mohly tisknout 
celé domy z odolných materiá-
lů. A věřte, najdou se lidé, kteří 
v nich budou chtít žít, zvláš-
tě pokud v dnešní ekonomic-
ky náročné době budou stát 
zlomek těch dnešních. Anebo 
si představte, že si podobným 
způsobem za pět set eur po-
skládáte auto. Samozřejmě, ne 
všechny součástky se dají vy-
tisknout v 3D tiskárně, ale spo-
lu s jinými dílci by vás vyšlo na 
zlomek současných cen. Je to 
dlouhá cesta, než si 3D tisk na-
jde svoje místo, ale potenciál je 
obrovský.

 Věříte, že lidé by této mož-
nosti využívali správně?
Všechny dosavadní technolo-
gie rozvíjely naše dobré i špat-
né chování. Předpokládám, že 
většina lidí auto využívá k dob-
rému účelu, ne ke špatnému. 
Na druhé straně, naše společ-
nost je postavená na chamti-
vosti a vůli vlastnit majetek. 
S 3D tiskem si dokážete věci sa-
mi vyrábět, teda legálně zvět-
šovat vlastní majetek a zároveň 
ho zhodnocovat tím, že opět 
díky 3D tisku dokážete mnoho 
věcí ušetřit. Není mnoho tech-
nologií, které umožňují oboje.

 To už spíše filozofujete.
Ale je v tom kus pravdy. Pokud 
si umíme tyto souvislosti re-
álně představit, nejsou až tak 
nereálné. Ale i toto vám může 
znít příliš filozoficky.

 Co byste ještě chtěl v tech-
nologiích 3D tisku udělat?
Popravdě, užívám si práce 
na projektu RepRap. Je skvě-
lé a příjemné zjištění, že jste 

něco také začal vy sám. Asi se 
té radosti nezbavím. Ale mojí 
velkou výzvou je posunout tuto 
technologii dál, aby pracova-
la s vícero materiály najednou. 
To otevře dveře obrovskému 
množství dalších možností. 
Další výzva je čistě darwinis-
tická. Ve všeobecnosti platí, že 
největší šanci přežít má tech-
nologie, která je co nejjedno-
dušší, nejdostupnější a která se 
dá co nejrychleji postavit. A to 
je věc designového inženýr-
ství. Snažím se tedy pracovat 
na tom, aby si lidé dokázali co 
nejsnadněji vyrobit vlastní 3D 
tiskárnu. Vývoj k tomu přiroze-
ně směřuje, ale chci ho trochu 
urychlit. 

 Máte velkou konkurenci, 
pokud se jedná o technologii 
3D tisku?
V prvé řadě – RepRap je pro-
jekt, ne firma. Má otevřený 
patent, který může využívat 
každý. Motorem rozvoje 3D tis-
ku by neměly být konkurenční 
tlaky obchodních společnos-
tí, ale společný rozvoj a zdoko-
nalování technologie díky co 
nejširšímu počtu lidí. Rád bych 
dal 3D tisk do rukou lidem, ať 
žije vlastním životem.

 Nemyslíte si, že lidé jsou 
příliš líní, než aby si vyráběli 
něco sami?
Ano, lidé přirozeně hledají nej-
jednodušší způsoby. Podobně 
jako s fotografickým filmem, 
trvalo to dlouho, než z něho 
dostali fotografie. Ale zapomí-
náte na časovou osu. Nebavíme 
se o současnosti, ale o několika 
letech, možná dekádách dopře-
du. Do té doby se tato techno-
logie zdokonalí natolik, že si 
budete schopen vyrobit stejný 
objekt za desetinu ceny a času, 
než byste si ho objednal a kou-
pil. Čemu byste dal přednost?

 Dobře, tak si doma vytisk-
nu třeba květináč. Jak to fun-
guje?

V podstatě jen zadáte data do 
programu, který je sám zpracu-
je a připraví tisk. Podobně jako 
při stahování hudby z interne-
tu. Nemusíte ji přeformátovat, 
svět používá jednotný formát. 
Jen si vyberete písničku, kterou 
chcete, nahrajete ji do přístro-
je a posloucháte. To samé platí 
i pro 3D tisk. Postupně se vytvá-
ří databáze připravených objek-
tů, které si jen stáhnete do po-
čítače, dáte příkaz tiskárně a ta 
je vytiskne v libovolném množ-
ství. Jako když se tiskne na pa-
pír a děláte si kopie.

 Objektů a tvarů mohou být 
miliardy. Jak je chcete všech-
ny dostat do jedné databáze? 
Odkud vím, že součástku na 
ten vysavač skutečně dokážu 
najít a vytisknout? 
Databáze se rozšiřuje i díky 
příspěvkům od lidí. Čím víc se 
jich do systému přidá, tím vět-
ší je pravděpodobnost, že vámi 
požadovaný objekt už někdo 
navrhl. Je to masová záležitost. 
Existuje webová stránka, kam 
napíšete svůj požadavek, a ně-
kdo na jiném konci světa vám 
pošle návrh objektu, protože 
už takový problém řešil. Jed-
noduše si ho stáhnete a vytisk-
nete. Samozřejmě, chce to čas 
a postupný vývoj. Copyright 
v tomto směru přestává mít 
opodstatnění.

 Co vlastně název RepRap 
znamená? Je celkem chytlavý.
Vycházeli jsme ze slov repro-
dukovatelné prototypy. Mě-
ly popsat celou technologii, 
ale chtělo to něco, jak říkáte, 
chytlavějšího. Vyzkoušel jsem 
celou řadu slov, které by doká-
zali vyslovit lidé kdekoliv na 
světě. Napadlo mě RepRap. Ve 
skutečnosti toto slovo už exis-
tuje v oceánografii a označu-
je jistý typ mořského proudu. 
Oceánografové se tedy na mě 
asi zlobí, když za každým tímto 
slovem najdou ve vyhledávači 
3D tisk. 
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Adrian Bowyer (60) se narodil roku 1952 v Londýně. Původně 
je inženýr a matematik. Na Bathské univerzitě vede tým od-
borníků zabývajících se vývojem trojrozměrného tisku. Díky 
grantu vytvořil projekt RepRap, jehož cílem je vyvinout pro ve-
řejnost použitelné a sebereprodukovatelné tiskárny, schopné 
tisknout trojrozměrné objekty. Na univerzitu v Bathu nastou-
pil v roce 1977, krátce poté získal doktorát na Imperial College 
v Londýně. Nejdříve působil na katedře matematiky, kde vynalezl 
algoritmus pro počítačové diagramy. V současnosti je docentem 
na katedře strojní a ředitelem projektů RepRap a RepRapPro.
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R
otterdamský architekt 
pouze naznačil tva-
ry historických budov 
Lipské univerzity Au-

gustea a kostela sv. Pavla, které 
v sedmdesátých letech padly za 
oběť novostavbě. Nové Augus-
teum a Paulinum se tak nesta-
nou „oživlými“ památkami. 
Pouze budou připomínat, že tu 
po staletí stály. 

Egeraatovo baroko
Na fasádě Paulina ve tvaru kos-
telní štítové zdi Erick van Ege-
raat navrhl okno s lomeným 
obloukem, ale jeho kružba ani 
kamenný ornament rozety ori-
ginál nekopírují. Architekt je 
vytvořil v duchu vlastní styli-
zace. Rovněž jehlici nad Pau-
linem se rozhodl posunout 
a ztvárnit mnohem mohutněji, 
než jaký byl její vzor. 
Fasády Paulina a Nového Au-
gustea jsou typickým příkla-
dem Egeraatova stylu, nazýva-
ného moderní baroko. Ztvár-
nil je úzkými pásy, svislými 
na východní straně obrácené 
na náměstí a vodorovnými na 
dvorním průčelí. Střídají se 
skleněné a z různých odstínů 
pískovce. Pásový dekor pokra-
čuje na Novém Augusteu i na 
střeše, kde jsou místo obkladů 
osazeny celé kamenné bloky, 
takzvané kamenné lamely. 

Nostalgie s elegancí
Reprezentační místnosti v kří-
dlech mají opačný ráz. Do foye-
ru Auditoria Maxima v Novém 
Augusteu se vchází přes pietně 
zachovalý portál univerzitní 

budovy od pruského architek-
ta Karla Fridricha Schinkela. 
Významná klasicistní památka 
je včleněná do fasádové stěny 
z modrého skla. 
Vnitřní prostor Auditoria Maxi-
ma s oblými stěnami a stropem 
však působí jako skrz naskrz 
současný. Nic na tom nezmění 
elegantní sloupy a pilíře, které 
v něm tradičně vymezují lodě 
a emporu. 
Naopak aula v Paulinu se sí-
ťovou klenbou a svazkovými 
pilíři, laděná do bílé, dokonce 
i s bílými varhany, připomí-
ná původní sakrální prostor. 
Nostalgickou atmosféru nena-
rušuje ani ozvláštnění pilí-
řů – jejich nová interpretace 
ukončením ve výšce tří metrů 
nad podlahou a přeměnou na 
svítidla. 

Aula i koncertní síň
V porovnání s původní aulou 
bude mít tento prostor dvoj-
násobnou kapacitu. Spolu 
s místy na empoře poslouží 
pro takřka sedm set lidí, nejen 
k akademickým obřadům a vě-
deckým konferencím, ale také 
na koncerty a mše. Chór s mís-
tem pro sto lidí bude možné 
oddělit odsuvnou skleněnou 
příčkou. Pro větší bohoslužby 
bude k dispozici celý prostor 
Paulina. 
Nové Augusteum, hlavní bu-
dovu Lipské univerzity, do-
končí tento rok v létě. Otevře-
ní Paulina s technicky, kon-
cepčně i finančně náročnou 
aulou je plánováno na prosi-
nec 2014. 

AUTOR: KAROL KLANIC 
VIZUALIZACE: DESIGNED BY ERICK VAN EGERAAT©

Hledání ztraceného Lipska Na lipském náměstí Augustusplatz do-
končují poslední etapu modernizace 
univerzitního areálu. Namodralá stavba 
od Ericka van Egeraata vdechne velkému 
městskému prostoru ve východní části 
centra atmosféru, která se z ní vytratila 
před více než čtyřiceti lety. 

O koncepci interiéru nové auly se dosud 
diskutuje, zvláště o jeho přehrazení od-
suvnou třináct metrů vysokou skleně-
nou příčkou, kterou by se oddělil pro-
stor pro církevní obřady. V nestabilním 
klimatu při otevírání a zavírání příčky 
by se totiž mohly poškodit restaurova-
né památky zachráněné z historických 
staveb.

Z přestavby univerzity v 70. letech, 
pro kterou v květnu 1968 zbourali 
kostel i Augusteum, zůstala pouze 
výšková budova. Dnes už není je-
jím vlastníkem škola, ale o. i. banka 
Merrill Lynch.

Paulinum a Nové Augusteum jsou posledními objekty adaptace univerzitního 
areálu v centru města. Zbylé čtyři budovy dokončili v roce 2009 k 600. výročí 
založení univerzity.
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V
šechny tři nové vertikály, vzdálené 
od sebe čtvrthodinku chůze, jsou 
obytnými mrakodrapy. Nabídku 
luxusních bytů ve městě figuru-

jícím v těsné světové špičce měst s nejvyšší 
kvalitou života zvýšily o více než pět set. 

Výhled jako ve snu
O design Normana Fostera, který navrhl 
i zařízení – od křesel ve vstupní hale přes 
kuchyně až po umyvadla a armatury – byl 
mimořádný zájem. Ještě před dokončením 
základů bylo rezervováno více než tři čtvr-
tě bytů. 
Na dolních osmi podlažích v Jameson 
House jsou kanceláře. Třicet podlaží by-
tové části vyniká šikmou severozápadní 
fasádou se čtyřmi obloukovými svislice-
mi, rozčleněnými panoramatickými ok-
ny a balkony. Rovina fasády je pootočená 
k nejatraktivnějšímu výhledu: na malebné 
zálivy Coal Harbour a English Bay, k lesna-
tému konci poloostrova a Stanley Parku, 
většímu než manhattanský Central Park. 
Na druhém břehu rámcují panorama hře-
beny North Shore Mountains a vrcholky 
v rezidenční čtvrti West Vancouver. 

Věšák pro památky
Britští architekti začlenili do objektu dvě 
památkové dvoupodlažní budovy z dva-
cátých let minulého století. Podzemní ga-
ráž sahající do hloubky dvacet jeden metr 
vybudovali i pod nimi. Památku nejvyšší 
kategorie – 1 200tunovou budovu v tzv. 
neokoloniálním stylu – nesla během půl-
roční stavby garáže ocelová konstruk-
ce. Z vedlejšího domu s nižším stupněm 
ochrany ponechali fasádu. Konstrukci, 

jejíž montáž trvala osm týdnů, usadili na 
pilotech vyplněných betonem, zaraže-
ných dvacet metrů do chodníku na ulici 
a mezi domy. Operace si vyžádala takřka 
dva miliony eur.

Věž plná hraček
Výhled a design nejsou jediným důvodem 
zaoblených částí. Vlnité tvary mírní ná-
razy větru, snižují přehřívání fasády. Fo-
sterovy stavby jsou tradičně ekologicky 
vyspělé. Úsporu energie v Jameson House 
odhadli na 30 až 40 procent oproti stan-
dardu. Přispívá k tomu systém recyklace 
vody i přirozená ventilace. 
Energii pro objekt získávají spalováním 
bionafty v kogeneračních jednotkách, 

které britský architekt navrhl už v adapta-
ci berlínského Reichstagu (1999). Ve van-
couverském domě nechybějí fotovoltaické 
panely, umístěné na jihozápadní, nejméně 
rozčleněné fasádě.
„V domě je víc luxusních hraček, než jaké 
znal James Bond,“ napsal bulvární Van-
couver Sun. Velkou pozornost vyvolal pl-
ně automatizovaný parkovací systém, ob-
sluhovaný čipovou kartou, který rovněž 
přispívá k úsporám energie. Po vstupu 
do garáže se za první zatáčkou automobil 
svěří systému, který vozidlo elektronic-
ky změří, zařadí podle velikosti, perma-
nentně sleduje jeho polohu a je připraven 
vydat ho zpět majiteli během devadesáti 
sekund. 

Dům jako 
stvořený 

pro Bonda
Panoráma kanadského Vancou-
veru obohatily v posledních mě-
sících tři výškové budovy – The 
Georgia, Patina a Jameson House. 
Poslední jmenovaná je se svými 
117 metry nejnižší, zato je vůbec 
první realizovaná nejlepším atelié-
rem na světě. Projektoval ho lon-
dýnský Foster + Partners.

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: NIGEL YOUNG FOSTER + PARTNERS

Rada pro výškové budovy a městské 
prostředí (CTBUH) vybrala Jameson 
House mezi třemi letošními fina-

listy na prestižní ocenění nejlepší 
americké výškové budovy.

Část obývacího prostoru s vytápěnou podlahou 
z římského travertinu a s dubovým policovým 

systémem. V místnosti dominuje pohovka 
Still od Fostera. K velkorysé místnosti patří 

i otevřená kuchyň – samozřejmě, také 
podle návrhu britského architekta.

Do mrakodrapu začlenili dvě staré budovy, obyt-
ná část je navíc sladěná s desetipatrovou Credit 
Foncier z roku 1914, jedním z mnoha starých do-
mů na patnáct kilometrů dlouhé Hastings Street.
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Jednou přijde doba, kdy dáme dolů ruce 
z volantu a nohy z pedálů. Budeme tak jezdit 
bezpečněji, pohodlněji a ekologičtěji.

P
ři jízdě po dálnici v mo-
derním autě se stan-
dardním asistenčním 
systémem nás občas 

napadne, že už nechybí moc 
a auta zvládnou jízdu po urče-
né trase i bez řidiče. Regulu-
jí rychlost a vzdálenosti, brzdí 
podle potřeby, a když je potře-
ba, úplně zastaví, navíc dokážou 
plynule zrychlovat teoreticky 
až na 250 km/h. Díky vyspělým 
navigačním systémům už ro-
zumějí i složitějším situacím, 
umí číst dopravní značky či té-
měř automaticky zaparkovat.
Jen z tohoto stručného výčtu je 
jasné, že auto, které by jezdilo 
samo, se už nemusí vynalézat. 
Stačí jen dotáhnout jeho vývoj 
do konce. 

Vlaštovky se slétají
„Byla to chyba, že auto vyna-
lezli ještě před počítačem,“ 

prohlásil šéf Googlu Eric 
Schmidt na konferenci 
TechCrunch Disrupt 2010. Od-
stranit tuto „chybu“ se inten-
zivně snaží i sám tento tech-
nologický gigant. Šestice 
Google Cars značky Prius a TT 
už najezdila dvě stě tisíc kilo-
metrů a poznáte ji podle vel-
kého laserového skeneru, kte-
rý je na autech namontovaný. 
Firmě však nejde jen o zvýšení 
bezpečnosti na cestách. Auta 
řízená počítačem jsou rovněž 
ideální pro rozvoj klasických 
produktů, jako jsou Google 
Maps a Google Street View. Ty 
pak dále dokážou generovat 
nové údaje, které pomohou 
dosáhnout plynulé dopravy. 
Na špici ve vývoji autonom-
ních aut nejsou jen USA, i když 
například v legislativě nejdá-
le jsou. Ve státě Nevada vlo-
ni v létě totiž schválili zákon, 

který povoluje provoz těchto 
vozidel na veřejných cestách. 
Činí se i Evropa a zde přede-
vším kolébka automobilismu – 
Německo.
Volkswagen vloni představil 
asistenční systém Temporary 
Auto Pilot, který dokáže řídit 
vozidlo po dálnici i v rychlosti 
130 km/h. Vzdálenost měří ra-
darové a ultrazvukové senzo-
ry, obraz sledují videokamery, 
pohyb zaznamenávají senzory 
v kolech. O podrobné navigač-
ní údaje, průběh trasy, stou-
pání či omezení rychlosti se 
stará takzvaný elektronický 
horizont.
BMW se dostalo o krok dál, 
když naučilo prototyp BMW 5 
zvládat na dálnici samostat-
ně i manévr předjíždění. Ba-
vorská automobilka vytvoři-
la opravdu slušně vychované 
auto – nechá auta, která jedou 

s ním po dálnici, aby se před 
něho zařadila, a když je potře-
ba, uvolní pravý jízdní pruh. 
Podobný systém využívá také 
Mercedes ve svém nejnovějším 
modelu F 125.
Specialitou je prototyp eT! 
značky Volkswagen. Dokáže 
nenápadně následovat svého 
majitele a tím například poš-
tovním doručovatelům, kteří 
chodí od domu k domu, ušetřit 
hodně času. 

Směr je jasný
Asistenční systémy dnes do-
kážou zvládnout jednosměrné 
řízení auta – brzdění a zrych-
lování. Následovat bude příčné 
řízení vozidla, tedy skutečné 
řízení. To však vyžaduje nové 
senzory, řídicí software, pod-
statně víc informací a výkon-
nější počítače. Silniční pro-
voz je složitý proces a od všech 

účastníků – cyklistů, chodců 
a řidičů – vyžaduje velkou po-
zornost, zkušenosti, porozu-
mění, schopnost odhadnout si-
tuaci i předvídavost. 
Jedno z možných řešení avizo-
val Mercedes. Systém 6D-Vi-
sion permanentně analyzuje 
pomocí stereokamery doprav-
ní situaci, jednoznačně iden-
tifikuje také chodce a cyklis-
ty a dokáže odhadnout směr 
jejich pohybu. To se už přibli-
žuje reakčnímu vzorci člově-
ka. S jedním malým rozdílem: 
6D-Vision zareaguje po dvou 
stech milisekundách a je tak 
několikanásobně rychlejší než 
člověk.

K čemu ta námaha? 
V první řadě: člověk je v pod-
statě špatný řidič. Reaguje vel-
mi pomalu, zmatkuje, může 
se unavit, ztratit koncentra-
ci, nezřídka řídí prudce v pří-
padech, kdy by byla na místě 

klidná jízda a, naopak, brzdí 
nesměle, když je potřeba šláp-
nout prudce na brzdu. Pokud 
chceme snížit počet nehod, 
bez dynamických systémů to 
nepůjde. 
Auta, která jezdí automaticky, 
neposkytují jen vyšší komfort 
na dlouhých cestách, ale jezdí 
rovnoměrněji. Způsobují tak 
méně zácp, spotřebují méně 
pohonných hmot a, samozřej-
mě, vyprodukují i méně výfu-
kových plynů. Evropská unie 
chce v rámci projektu eCo-
Move spoluprací mezi vozi-
dly a infrastrukturou snížit 
emise v silničním provozu až 
o pětinu. Kromě chování řidi-
če budou asistenční systémy 
ecoSmart Driving kontrolovat 
také výběr trasy a optimální 
profily jízdy. 
Není pochyb, že ideální auto 
bude až automaticky jezdící 
auto. Po sto třiceti letech in-
tenzivního vývoje. 

Mercedes: Advanced Driving Assistance umožňuje samostatnou změnu jízdního 
pruhu na více proudových silnicích bez rizika. Předjíždění bude dalším krokem.

AUTOR: MARKUS HONSIG
FOTO: MERCEDES, VW,  
 SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE

Ruce pryč z volantu Volkswagen eT! by mohl být přístavným vozidlem budoucnosti.  
Doručovatel je poloautomatický a dá se řídit i ze strany spolujezdce.
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Z dotyku se stal hlas
Největší událostí mobilního světa v posledním období je bezesporu vývoj „hlasové 
asistentky“ Siri, kterou společnost Apple integrovala do svého smartphonu iPhone 4S.

A
pple iPhonom 4S spustil očeká-
vanou lavinu dalších více či mé-
ně úspěšných pokusů ovládat 
elektronické přístroje hlasem. 

Evoluční posun od dotyků k hlasu ukazu-
je, kam se bude mobilní a v podstatě celý 
digitální svět v nejbližším čase ubírat. 
Siri má v porovnání s předchozími sys-
témy v něčem navrch. Například Google 
Voice Actions je hlavně o funkcích a  prak-
tickém využití. Siri však kromě toho 

dokáže rozpoznat příkaz i na základě kon-
textu, historie či plánování. V praxi tak 
namísto příkazu „Nastavit budík na 9.00“ 
jednoduše řeknete „Vzbuď mě v devět“. 
A pokud si budete chtít cestou do práce 
prohlédnout svůj denní program, jen se 
zeptáte „Co mám dnes v plánu?” 

Budoucnost je Siri
Považovat Siri za hlasové ovládání je krát-
kozraké. Dokáže mnohem víc než  jen 

reagovat na vaše příkazy. Její schopnosti 
se vztahují na psaní SMS zpráv, připomí-
nek, e-mailů, umí zjistit, jaké bude počasí, 
nastavit budík, vyhledat kontakty, vyto-
čit číslo, pustit hudbu. Vyhledává na inter-
netu, takže lehce odpoví na otázky typu 
„Která je nejdelší řeka na světě“ anebo „Jak 
hrál můj oblíbený fotbalový klub“. A když 
jí poděkujete, slušně odpoví „Není zač“. 
Projekt vznikl původně na pomoc ame-
rickým vojákům, aby lépe a  rychleji 

vyhodnocovali situace. Vývoj měla na sta-
rosti kalifornská společnost SRI Interna-
tional. Nového programu s názvem Calo 
se zúčastnilo tři sta špičkových světových 
výzkumníků, programátorů a  pracovní-
ků z různých oblastí umělé inteligence. Cí-
lem bylo integrovat porozumění přirozené 
řeči, mluvení, dialogů, strojového učení, 
plánování či myšlení do jednoho asistenta, 
který by byl jako člověk. 
Apple nedávno představil nový operační 
systém iOS 6. Umožní, aby hlasová asistent-
ka byla co nejdříve dostupná i pro nový iPad. 
Siri pod iOS 6 bude kromě angličtiny, fran-
couzštiny, němčiny a japonštiny podporovat 
už i španělštinu, italštinu, korejštinu a man-
darínskou a kantonskou čínštinu. 

Hi Galaxy
Odpověď konkurence na Siri přišla br-
zy. Věčný rival společnosti Apple, korejský 
Samsung, nedávno představil smartphone 
Galaxy S III s hlasovým asistentem S Voi-
ce. Podařilo se mu však v něčem překonat 
Siri? Jasná odpověď zatím neexistuje. Prv-
ní výhodou je, že s S Voice můžete použí-
vat předdefinované pokyny i na zamčené 
obrazovce. Další funkce už jsou podobné 
jako u Siri. 

S Voice podporuje angličtinu, němčinu, 
španělštinu, francouzštinu, italštinu a ko-
rejštinu. Podobně jako Siri také S Voice 

pracuje s kontextem vaší konverzace a sé-
mantickým významem jednotlivých slov 
a frází, takže se nemusíte spoléhat pou-
ze na stanovené příkazy. Mimochodem 

k faktografickým otázkám oba dva systé-
my používají stejnou databázi vyhledá-
vače Wolfram Alpha, takže většinou do-
stanete stejnou odpověď. Musíme ale mít 
správný přízvuk v jednom z podporova-
ných jazyků. 
Jazyková bariéra však není jediným pro-
blémem. Setkáte se i s geografickým ome-
zením. iPhone například nedokáže mimo 
USA navigovat či vyhledávat místa. Sam-
sung Galaxy S III je na tom díky Google 
navigaci o něco lépe. Kdybyste však chtěli 
v Praze vyhledat nejbližší restauraci ane-
bo jiná místa, zklamou vás oba telefony. 

AUTOR: JOZEF JAKUBČO 
FOTO: ARCHIV

„Logickým krokem bude přesun hla-
sového ovládání od smartphonů na 
další elektronická zařízení.“

obrazovce. Další funkce už jsou podobné a frází, takže se nemusíte spoléhat pou-
ze na stanovené příkazy. Mimochodem 

v Praze vyhledat nejbližší restauraci ane-
bo jiná místa, zklamou vás oba telefony. 

Samsung Smart TV poslouchá 
na slovo, zatím jen v angličtině.

Zatím „nejhlasitější“ odpověď na hlasovou asistentku 
Siri představil tradiční rival Applu, korejský Samsung 
(S Voice na obrázku vpravo).

Hlas pro televizor
Logickým krokem bude přesun hlasového ovládání od smartphonů na další elektro-
nická zařízení. Ke zklamání příznivců nakousnutého jablka se však v novém Apple 
TV neobjevilo. 
Naopak Samsung využívá všechny zbraně. Poslední řadu Smart LED TV televizorů 
vybavili vývojáři funkcí Smart Interaction, která je alternativou dálkového ovládače. 
Kamera s vysokým rozlišením a dva mikrofony se postarají o kontakt uživatele a tele-
vizoru – stačí „pozdravit“, aby se aktivovalo hlasové ovládání a slovíčkem „web brow-
ser“ získat přístup on-line na prohlížení a výběr programů. Také hlasitost ovládáte 
slovy anebo jednoduchým pohybem ruky. Samozřejmě všechno zatím jen v angličti-
ně. Podobnou cestou se vydal i LG a Apple bude pravděpodobně následovat už velice 
brzy. Kdo ví, možná už za pár let budeme s elektronickými zařízeními komunikovat 
jako ve sci-fi Star Trek.
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Rychlejší než vítr
I když se nejlepší jachtaři sejdou na rozhodujících  
závodech prestižního America’s Cup 2013 až na  
podzim příštího roku, už teď pracují na optimalizaci  
svých katamaránů. Pomáhají si fígly ze světa  
nejmodernějších hi-tech.

Ž
enou se po vodě na dvou trupech 
ostrých jako nůž rychlostí až 
60 km/h. Když se překlopí nebo 
převrátí, mohou členové posád-

ky spadnout z výšky tříposchoďového 
domu. I to se stává u regat katamaránů, 
které se předvádějí v pobřežních vodách 

světových moří. Fanouškové jsou fasci-
novaní. Jak říká Russell Coutts z americ-
kého týmu Oracle Racing, na YouTube se 
staly divoké pády těchto plavidel obrov-
ským hitem. Přilákaly 5,8 milionů divá-
ků a formule 1 si tak podmanila i plach-
taře.

Bitva o trofej
Všechno směřuje k největší události – pří-
ští podzim vyvrcholí 7. až 22. září u San 
Franciska série America’s Cup o jednu 
z nejstarších sportovních trofejí světa. 
Souboj o pohár se 160letou tradicí se ode-
hraje mezi týmem Oracle Racing a jeho 
vyzývateli. Účastnické poplatky zatím za-
platily tři týmy ze Švédska, Itálie a Nové-
ho Zélandu, ale proti Američanům nastou-
pí jen nejlepší z nich. Který to bude, to se 
rozhodne v průběhu série jedenácti regat. 
Začala se vloni v srpnu v portugalském 
Cascais.

Katama-
rány, kte-

ré se utkají ve 
finálním souboji 

America’s Cupu, mu-
sí odpovídat pravidlům 

soutěže. Nesou označení 
AC 72 (číslo vyjadřuje délku 

plavidla ve stopách) – dlouhé jsou 
tedy 22 metrů, široké čtrnáct a jejich 

hmotnost nesmí přesáhnout 5,9 tuny. 
Po větru dosahují 1,6násobnou rychlost 
aktuálního větru a při konstrukci trupu 
i plachet mohou využít všechny dostupné 
designérské a technologické triky.

Křídla namísto plachty
S převratnou novinkou přišel Larry Elli-
son, šéf Oraclu a pátý nejbohatší muž USA. 
Namísto měkké plachty používá nasta-
vitelné křídlové profily. Křídla vytvářejí 

v porovnání s tradičními karbonovými 
plachtami takřka trojnásobně vyšší tah 
dopředu a umožňují podstatně lehčí kon-
strukci trupů. Když je tým Oracle Racing 
použil před dvěma lety na America’s Cupu, 
doslova rozdrtil švýcarský tým Alinghi. 
Křídlové profily katamaránů AC 72 mají 
gigantické rozměry: vysoké jsou čtyřicet 
metrů, což je víc než křídlo Boeingu 727, 
a jejich plocha dosahuje 260 čtverečných 
metrů čili jako tři průměrné středoevrop-
ské byty. Vyrobené jsou z nejlehčích hi-
-tech materiálů, například z karbonových 
vláken a aramidu. 
Trupy a stěžeň plavidel Oraclu vznika-
jí v dílnách Tima Smytha, kde se imitují 
podmínky jako v chladírenských boxech. 
Epoxidová pryskyřice tak tvrdne pomaleji 
a vlákna lze přesně upravovat. Na zpevně-
ní trupu se přidává i Nomex-Honeycomb, 
velmi lehký a stabilní voštinový materiál. 

Všechno musí byť připraveno do června, 
kdy obhájci trofeje plánují svůj katamarán 
představit veřejnosti.

Miliony za prestiž
America’s Cup je vrcholem jachtařského 
sportu a jako magnet přitahuje zájem médií 
i veřejnosti. A jak bývá zvykem při prestiž-
ních soutěžích, je také velkým požíračem 
peněz. Jen poplatek za přihlášku na sérii 
regat vyšel vloni na sto tisíc dolarů, v tomto 
roce je splatných dalších dvě stě tisíc. Tré-
ninkový katamarán nestojí méně než sedm 
set tisíc dolarů. Podle R. Couttsa na stavbu 
jednoho AC 72 pro závěrečný souboj Ame-
rica’s Cupu je potřeba více než pět milionů 
eur a dalších 1,5 milionu na křídlové profi-
ly. Na celkovou kampaň počítá R. Coutts na 
každý tým 40 až 50 milionů eur. To se už 
vyrovná ročním rozpočtům chudobnějších 
týmů automobilové formule 1. 

AUTOR: GÜNTHER SCHWEITZER, HITECH
FOTO: GUILAINIGRENIER/ORACLE RACING,  
 GILLES MARTIN-RIAGET/ORACLE RACING
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postupně tyto dekorativní 
zdroje tepla pronikají do celé-
ho bytu. Dlužno podotknout, 
že většinou jde o zařízení, 
které může vylepšit tepelnou 
pohodu domova a příjemně 
přihřát v chladnějším večeru 
jinak teplého dne, v žádném 
případě však neslouží k celko-
vému vytápění interiéru. Ne 
náhodou je většinou nabíze-
jí Italové či Francouzi, kteří 
na vytápění, jak se praktikuje 
u nás, nejsou zvyklí.

Obraz, který  
zahřeje dvakrát
Se zajímavým přístupem ne-
pochybně přišla francouzská 
značka Thermadéco, která na 
uměleckém přístupu k věci 
společnost založila. Spolupra-
cuje s různými umělci a nabí-
zí elektrický panel, který jed-
noduše visí na zdi jako obraz. 
Připojuje se do zástrčky ve 
zdi, přívod je skrytý, aby ne-
rušil umělecký dojem. Přední 
panel lze dokonce vyměňovat 
a společnost trochu tajemně 
dodává, že pro topení využívá 
speciální technologii, která je 
o 30 % levnější než běžné top-
né panely. Panely-obrazy se 
vyrábějí ve čtyřech formátech 
a váží od šestnácti do dvaa-
dvaceti kilogramů. Cena se po-
hybuje od tisíce do patnácti set 
eur, záleží na vybraném mo-
delu. Pokud vsadíte na správ-
ného umělce, může se vám ob-
raz, který hřeje, s léty zhod-
nocovat, jako kterékoliv jiné 
umělecké dílo. Toto je ovšem 
opatřeno digitálním termo-
statem, jehož pomocí si může-
te naprogramovat celý týden 
a nastavit požadovanou teplo-
tu s přesností 0,5 °C. Udává se, 
že tyto panely dokážou vyhřát 
celý interiér, ale tady je lepší 
zachovat trochu skepse, mož-
ná se přece jen jedná o fran-
couzskou domácnost, která le-
ží spíš u moře než v horách či 
na hranicích s Německem. 
I tak je ale tato snaha velice 
sympatická, možná se přes po-
třebu mít nohy v teple probu-
dí v uživateli i potřeba dívat se 
občas na umělecké dílo a těšit 
se jím. 

Umění v bytě?
Rodinné portréty, zátiší a krajinky, to byla 
samozřejmá součást příbytku středostavov-
ských vrstev stejně jako knihovna s mnoha 
svazky hodnotné literatury. Dnes obraz či 
knihy najdete v moderním interiéru spíš 
výjimečně. 

Z
a co jsme vlastně vymě-
nili umělecké předměty 
a knihy, které signali-
zovaly, že v této domác-

nosti žijí kultivovaní lidé? Mož-
ná za špičkové hi-fi, televizní 
a počítačové obrazovky, domácí 
kina a výkonné reproduktory? 
Ale to je přece jenom technika, 
i když jí designéři dají nápadi-
tý kabát. S uměním nemá nic 
společného, maximálně může 
jít o dobrý design. Jaký je v tom 
rozdíl? Hodně veliký. Design 
má dvě neoddělitelné vlastnos-
ti: funkci a formu. Nesmí po-
tlačit praktickou stránku věci, 
předmět musí především fun-
govat, jeho vzhled, to je bonus, 
něco, co prodává, co přitáhne 
zákazníkovo oko právě k té či 
oné značce. Možná je to nespra-
vedlivé k designérům, kteří ne-
pochybně nepostrádají výtvar-
ný talent, ale pokud se věnují 
užitným předmětům, platí to 
bezezbytku. Umění má pouze 
jedinou roli: být originálním, 
jedinečným dílem, nabízet es-
tetický prožitek, nemusí k tomu 
ještě umět uvařit kávu či přená-
šet hudbu.

Jaké jsou cesty?
Občas se v interiérech focených 
pro časopisy o bydlení objeví na 
stěně fotografie. Zaplaťpánbůh 
za to, mnohdy jde o kopie umě-
leckých děl Drtikola, Sudka 
apod. Tu soudobou fotografii 
dnes poněkud devalvuje fakt, 
že fotí každý, a chytré mašin-
ky umožní udělat dobrý kvalit-
ní snímek i laikům. Ještě je tu 
oko, které musí mít cit pro kom-
pozici, proporce, barvu, světlo 
a stín, tedy celkově umělecký 

pohled… Ale na to přece máme 
fotoshopy a počítač a mnohdy 
montáž od autentického prostě 
nerozeznáte. 
A tak skutečné umění, které je 
výsadou vyvolených obdaře-
ných talentem, schází v součas-
ném bytě na úbytě. 
Designéři si toho všimli. A sna-
ží se vnést něco pěkného do 
interiéru jinou cestou. Zají-
mavým vývojem prošla napří-
klad svítidla. Vedle stále doko-
nalejší funkce a úspornějšího 
zdroje světla dostávají všechny 
druhy lamp někdy až neuvěři-
telné tvary, inspirované ves-
mírem, geometrií, přírodou. 
Také tapety se mnohdy tváří 
jako umělecké dílo, reprodu-
kují umění či fotografii, a rov-
něž už zmiňované technické 
vybavení bytu dostává vysoký 
design. 

Hřeje a zdobí
Zcela zvláštní a samostatnou 
disciplínou jsou dnes některá 
topná tělesa, která mají v by-
tě vytvořit příjemnou tepel-
nou pohodu. Snad i proto, že se 
dlouhý čas jednalo o kusy vylo-
ženě nehezké, ale v bytě velice 
nutné, se některé značky zamě-
řily na to, aby jejich zdroje tepla 
nejen požadované teplo vyzařo-
valy, ale také působily esteticky, 
neřkuli umělecky. Touto cestou 
se vydala značka Cordivari, Sci-
rocco či Tubes, zajímavé topné 
panely navrhuje a vyrábí naše 
značka Isan, zabývá se jimi i de-
signér Jiří Svatoň. 
Radiátory a topné panely do-
stávají někdy až neuvěřitelné 
tvary, nejprve se s nimi ex-
perimentovalo v koupelně, 

AUTORKA: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: THERMODÉCO A CORDIVARI

Abstrakce Smoke, NeoDream Creations

Elegantní zvlnění a lesk. Lola, Cordivari

Akryl a grafit: Harmonie, z cyklu Pasáže, Olivier Defrocourt

Ĺ envol čili Vzlet, Tatiana Reynaud, Thermadéco

Krásné staré dřevo?  
Topení Rustique! Thermadéco
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Černobílá Leica
Zvykli jsme si, že fotoaparáty Leica často obsahují pozoruhodná řeše-
ní. Tentokrát přichází německý výrobce s něčím, co je opravdu bizar-
ní. Do své flotily uznávaných fotoaparátů zařadil model Leica M Mono-
chrome. První digitální fullframe fotoaparát bez obvyklého RGB filtru. 
Co to znamená? Pouze to, že nová Leica nezaznamenává barvu a že fo-
tografie, které s ní pořídíte, budou černobílé – anebo jak název mode-
lu naznačuje, monochromatické. M Monochrome vychází z předcháze-
jícího modelu M9. V těle fotoaparátu, který se konstrukcí výrazně neliší 
od slavných analogových modelů, najdeme „černobílý“ čip s rozlišením 
18 Mpx. Nerozeznává barvy, ale pouze změnu jasu. Jedná se o zajímavý 
počin, zvláště v době, kdy řada softwarů dokáže z barevné digitální foto-
grafie udělat dokonalou černobílou. K fotoaparátu dokonce každý maji-
tel dostane Adobe Photoshop Lightroom 4 a plug-in pro zřejmě nejlepší 

software pro černobílé fotografie Silver Efex Pro. Co tímto krokem výrobce 
sleduje? Uvidíme.

Miniaturní PC bonbon
Je velký jako standardní USB flash disk, váží necelých 21 gramů. Je-
ho hardwarová výbava se však vyrovná dnešním smartphonům. Řeč 
je o jednom z nejmenších počítačů na světě. Cotton Candy je dílem 
norské firmy FXI a jeho rozměry jsou 80 x 25 milimetrů. Ve svém nit-
ru má ukryt dvoujádrový procesor s dvojicí jader Cortex-A9 na frek-
venci 1,2 GHz, který doplňuje grafika Mali-400MP. Stejnou je vybaven 
například smartphone Samsung Galaxi S2. Operační paměť minipo-
čítače je jeden GB. Interní paměť není ani tak interní, protože ji zabez-
pečuje microSD karta. Je tedy pouze na vás, jakou velikost si vybere-
te. K napájení slouží USB konektor, který zároveň zabezpečuje spojení 
s dalšími zařízeními. Využít též můžete HDMI a bezdrátové sítě Wi-Fi či 
Bluetooth. Cotton Candy podporuje Android 3 a 4 anebo linuxový Ubun-
tu. K ovládání můžete využít klávesnici a myš anebo tablet či mobilní te-
lefon se speciální aplikací.

Digitálky z budoucnosti
Mobil v hodinkách je už příliš stará kombinace na to, aby ve výraz-

nější míře upoutala spotřebitele. Podobně jsou na tom i hodinky 
propojitelné s telefonem. I přesto se čas od času objeví pokusy, 

jak zákazníky zaujmout. Například hodinky Pebble Watch. Za 
jejich vývojem nestojí žádná velká firma. Výrobci Pebble zís-
kávali peníze pomocí webové stránky Kickstarter. Ten umož-
ňuje prezentovat projekt a získat pro něj finanční kapitál pří-
mo od lidí, které zaujme. Jiným, zásadním rozdílem, který 
upoutá na první pohled, je použitá technologie. Většina po-
kusů o smart hodiny zkrachovala hlavně kvůli slabé výdr-
ži baterie a nečitelnosti displeje. Pebble to vyřešily použitím 
technologie e-ink. Ta zaručuje nízkou spotřebu a perfektní 
čitelnost i na prudkém slunci. Zajímavým způsobem byla vy-
řešena optimalizace pro malý displej. Vývojářům, kteří budou 

mít o Pebble zájem, bude k dispozici instalační aplikace. Baterie 
podle výrobce vydrží sedm dní. K telefonu na platformě Android 

anebo iPhone se budou hodinky připojovat přes Bluetooth 2.1.

Karbonový notebook
Pokud se vám zdá název ThinkPad X1 povědomý, asi myslíte na ultramobilní pracovní 
notebook, který Lenovo představilo přibližně před rokem. Tentokrát výrobce název pro-
duktu rozšířil o přívlastek Carbon a zbavil ho hned několika nedostatků. Oproti pů-
vodnímu modelu je samozřejmě tenčí s tloušťkou 18 milimetrů. Má karbonový 
obal a váži 1,4 kilogramu. Oproti svému předchůdci se matný displej roz-
rostl na 14 palců a zvýšilo se i jeho rozlišení na 1 600 x 900 bodů. 
Pod ním najdete podsvícenou klávesnici a čtečku otisků prs-
tů. Systém podporuje až 8 GB operační paměti a nej-
nověji procesory Intel Core i5 a i7 Ivy Bridge. Interní 
paměť by měly zabezpečit SSD disky s kapacitou od 120 do 
512 GB. Původnímu modelu se vytýkala výdrž baterie. Lenovo 
proto vybavilo Carbon novou řadou baterií, které podporují techno-
logii RapidCharge, umožňující znovunabití za 30 minut až na 80 procent 
kapacity. Kompletní výdrž na maximální nabití by se měla vyšplhat k deseti 
hodinám.

Osmdesát palců na očích
Už se chvíli zdálo, že se výrobci videobrýlí vzdali boje o zákazníka. Stojaté vody v tomto 
segmentu však znovu rozčeřil Epson, který nedávno přinesl na trh model Moverio 
BT-100. Jde o poměrně mohutné brýle, jejichž rozměry však mají své opod-
statnění. Mikroprojekční technologie vytváří dvojici obrazů, které by 
měly simulovat sledování 80palcového displeje z dvaceti metrů. 
Při rozlišení 960 x 540 bodů to představuje čtvrtinové Full 
HD. Od konkurence se Moverio odlišuje způsobem projek-
ce. Obraz se u nich promítá na průhledná skla, takže divák 
při sledování neztrácí přehled o svém okolí. Brýle podporu-
jí i 3D video a součástí jsou vestavěná sluchátka s technologií 
Dolby Mobile. Moverio jsou postaveny na platformě Android, 
konkrétně ve verzi 2.2 Froyo. Pomocí připojeného touchpadu se 
jednoduše na displeji ovládá menu. Moverio podporuje i Wi-Fi, takže 
s nimi lze také surfovat. Zařízení má vestavěnou paměť 1 GB, ale je mož-
né jej doplnit microSD kartou do kapacity 32 GB.

Pokojový „iron-man”
Otravnou nevýhodou stacionárních bicyklů je monotónnost, která se pro-
jeví při opakovaných jízdách na těchto trenažérech. Existují však i výjimky. 
Jednou z nich je „pokojový“ bicykl Trixter Xdream. Trenažér imituje jízdu po 

kopcích na horském kole. Výsledkem kombinace stacionárního stroje a velké-
ho 17palcového monitoru je zajímavý zážitek z jízdy po náročném terénu v po-

hodlí vašeho příbytku. Během jízdy ovládáte virtuálního cyklistu zobrazeného 
na monitoru. K dispozici jsou desítky terénů. Nechybí kopce, pouště, různé za-
táčky. Odpor pedálů se automaticky přizpůsobuje aktuálnímu terénu, takže při 
šlapání do kopce budete muset skutečně zabrat. Výhodou je i to, že během jízdy 

můžete na trenažéru sedět i stát, samozřejmostí jsou i brzdy anebo převody, 
kterými si ulehčíte jízdu a co nejvíc se přiblížíte skutečnosti.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
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L I F E S T Y L E H R A Č K Y

56 | 57 Visions léto 2012



Každý čtvrtý dobrovolník 
je ze společnosti Siemens

PomáhámePodělte se s námi 
o svůj názor na Visions
V první polovině července tohoto roku se 
uskuteční čtenářský průzkum mezi pra-
videlnými odběrateli časopisu Visions. 
V první vlně budou pracovníci kontaktní-
ho centra společnosti Siemens provádět 
telefonické dotazování, které responden-
tům zabere přibližně šest minut. Ti z vás, 
kteří budou mít chuť podělit se s námi 
o svůj názor na časopis v širším rozsahu, 
budou mít možnost následně vyplnit on-
-line dotazník s rozšiřujícími otázkami. 
Rádi bychom vás touto cestou požádali, 
zda byste mohli věnovat čtenářskému vý-
zkumu svůj čas. Jeho výsledky budou ne-
nahraditelným zdrojem názorů a infor-
mací, které nám pomohou v dalším zlep-
šení obsahu i formy časopisu Visions.

Centrum sdílených služeb 
hlásí 1000. zaměstnance
V jedno z největších center sdílených služeb 
na světě se během dvou let proměnila čes-
ká divize Global Shared Services společnosti 
Siemens. Ta v Praze a Ostravě nyní zaměst-
nává již 1 000 lidí, kteří ve 28 jazycích po-
skytují služby v oblasti účetnictví, nákupu 
a personalistiky pro ostatní země koncernu 
Siemens. S pokračujícím přesunem admini-
strativní a odborné agendy do České repub-
liky, čeká toto centrum další rozvoj, a proto 
Siemens nyní otevřel dalších přibližně 100 
pracovních míst v obou lokalitách.

Rozšiřování výroby 
a nové pracovní příležitosti
Společnost Siemens v České republice dále 
rozšiřuje své výrobní aktivity. K význam-
nému rozšíření produktového portfolia 
dochází v mohelnickém závodě na výrobu 
nízkonapěťových asynchronních elektro-
motorů, který je největší svého druhu v Ev-
ropě. V nové hale o rozloze 3 725 m2, která 
byla slavnostně otevřena v polovině květ-
na, se budou vyrábět speciální a zákaznic-
ká provedení elektromotorů s vyšší nároč-
ností výroby. Celková investice činí více 
než 300 milionů korun, v novém provozu 
s postupným náběhem výroby bude k dis-
pozici až 200 pracovních míst. Ve dvou-
směnném provozu se v hale vyrobí až 120 
tisíc motorů ročně. 
V září letošního roku bude zahájena také 
výstavba nové haly v trutnovském závodě 
na výrobu nízkonapěťové spínací techni-
ky. Produkce v hale o rozloze 7 422 m2 bu-
de spuštěna v prvním čtvrtletí roku 2013. 
Celková investice činí 210 milionů korun, 
v plánu je otevření zhruba tří desítek no-
vých pracovních míst.

Pro úspornější budovy
Moderní a vůči životnímu prostředí šetrné technologie se v nově 
stavěných i rekonstruovaných budovách postupně stávají běžnou 
praxí. Důvodem je skutečnost, že budovy celosvětově spotřebují 
41 % primární energie. Snížení a optimalizace spotřeby energií je 
cílem celoevropského projektu Clear-Up, který je částečně finan-
cován z fondů EU a na němž se podílejí přední evropská výzkum-
ná pracoviště a významné průmyslové firmy. V České republice se 
do projektu zapojila Katedra technických zařízení budov Stavební 
fakulty ČVUT v Praze, která za přispění společnosti Siemens a dal-
ších soukromých firem vybudovala testovací laboratoř TestBed. 
Odborní pracovníci školy v laboratoři, která byla slavnostně uve-
dena do provozu začátkem března letošního roku, provádějí testo-
vání nových technologií pro zvýšení komfortu vnitřního prostředí 
a snížení energetické náročnosti budov. Společnost Siemens do la-
boratoře dodala řídicí systém Desigo.

Další lokomotiva 
pro METRANS
Společnost METRANS, 
která je největším ope-
rátorem kombinova-
né dopravy ve střední 
a východní Evropě, se 
rozhodla o rozšíření 
svého vozového parku 
pro železniční dopra-
vu. Ke třem lokomo-
tivám Siemens ER20 
Cargo, které od loňské-
ho léta najezdily již ví-
ce než 300 000 km, při-
bude čtvrtá. Lokomo-
tivy značky Siemens 
jsou nasazovány v ná-
kladní přepravě zejmé-
na na území Slovenska, 
Maďarska a Slovinska. 
Díky lokomotivám Sie-
mens je METRANS jed-
ním z mála dopravců, 
který dokáže zajistit 
přeshraniční nákladní 
dopravu pomocí jedné 
lokomotivy bez tradič-
ní výměny na hrani-
cích. Čtvrtá lokomoti-
va bude zákazníkovi 
dodána do konce září 
letošního roku.

Zaměstnanci Siemens se již podruhé připojili k Mezinárodnímu dobrovolnickému dni 
Give&Gain, který v České republice organizuje platforma Byznys pro společnost. V pátek 
18. května se celkem 114 dobrovolníků z šesti regionálních poboček Siemens (Praha, Brno, 
Mohelnice, Ostrava, Bruntál a Letohrad) vydalo pomáhat do celkem 19 neziskových orga-
nizací. Když to srovnáme s celorepublikovými čísly – 455 dobrovolníků z 18 firem v 52 ne-
ziskových organizacích – dojdeme ke zjištění, že každý čtvrtý dobrovolník byl v rámci Me-
zinárodního dobrovolnického dne ze společnosti Siemens! Naši zaměstnanci mohou jako 
dobrovolníci pomáhat dva pracovní dny v roce. Tuto možnost oceňují zejména s ohledem 
na příležitost nahlédnout a pochopit leckdy vzdálený svět a získat dobrý pocit při smyslu-
plné práci. Práce pro neziskové organizace také dává možnost seznámit se s ostatními ko-
legy a přináší pocit osobního naplnění.
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Pomáháme slabším a pot ebným, kte í se ne vlastní vinou dostali do obtížné
situace a nemohou si pomoci sami.
Podporujeme instituce, které pomáhají d tem a lidem se zdravotním postižením
i sociálními problémy.
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