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Vážení a milí čtenáři,
proč stále používáme převážně ropu, plyn a uhlí, když nám příroda nabízí velké 
množství jiných variant, jak získávat energii? A proč vyrobenou energii neskladu-
jeme a máme problémy s jejím přenosem? Rychlost technologického pokroku naší 
doby je úchvatná. 

Proč tedy základní otázky týkající se tak elementární oblasti pro naši existenci ne-
jsou stále vyřešeny? Odpověď je jednoduchá a tuším, že ji znáte. Mnohé tyto otázky 
již dávno vyřešeny jsou, vždyť některé z těchto technologií jsou staré více než sto 
let. Odpovědi na ty nevyřešené nám jistě brzy přinese neustálý technologický po-
krok, jehož rychlost je úchvatná. Vynálezů vzniká nepředstavitelné množství  
– například Siemens přichází každý den s více než 40 vynálezy.

Aktuální stav rozvoje a využití alternativních zdrojů energie, spolu se stále obtíž-
něji dostupnou a dražší ropou a jejím negativním vlivem na životní prostředí, nám 
poskytuje možnosti a hlavně důvody vracet do hry staré nápady v novém provede-
ní. V předchozích číslech našeho časopisu jsme často zdůrazňovali efektivitu, ze-
jména při spotřebě energie. V tomto čísle si všímáme energetické efektivity z po-
hledu její výroby, přenosu a uchovávání. Tolik diskutovaný soumrak ropy se totiž 
blíží. Alespoň podle německých analytiků, kteří předpokládají, že již po roce 2020 
bude těžba ropy citelně klesat, jelikož její výroba bude v poměru k ostatním zdro-
jům příliš drahá a cena příliš vysoká.

Napomáhá tomu i Siemens. Podle našich analytiků bude hrát stále větší roli ener-
gie vyrobená z vody a větru, tedy ze zdrojů, které zatím v celkovém energetickém 
mixu stojí spíše na okraji. Důležitým katalyzátorem celého přerodu je zkvalitnění 
přenosu a skladování energie. Obchodní modely inovovaných technologií, které to-
to umožňují, se stále více blíží nákladově akceptovatelné realitě.

Přeji vám příjemné čtení plné energie! 

Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika

o b s a h

Na světových kongresech Clima, věnovaných 
kvalitě vnitřního prostředí budov, se od šedesá-
tých let vždy jednou za tři roky setkávají odborní-
ci z akademické sféry i z byznysu. Letos v červnu 
se pořadatelskou zemí poprvé v historii stala Čes-
ká republika. Prezidentem kongresu Clima 2013 
byl profesor Fakulty stavební ČVUT Karel Kabele.

„Vyspělé roboty se sice v případě poruchy bez 
lidí obejdou, ale ne bez algoritmu vytvořeného 
člověkem, bez něhož by vůbec nemohly fungo-
vat,“ zdůrazňuje vedoucí katedry výrobní tech-
niky a robotiky Strojnické fakulty Technické 
univerzity Košice Mikuláš Hajduk. 
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Úsporné i pohodlné 
budovy  

Roboty jsou naší 
věrnou podobiznou

Smart Grids - puzzle z mnoha dílků Na rentgen mobilně  
a víceúčelově



Elektronový mikroskop ukazuje jemné kuličky keramického prášku na lopatkách 
plynové turbíny v elektrárně v německém Irschingu. Vytvářejí ochranný tepelný 
povlak, který je výsledkem speciálního procesu mletí, lepení i spékání. Výzkum-
níci společnosti Siemens nanesli nátěr plazmovou dýzou, aby lopatky odolaly ply-
nu zahřátému na více než 1 500 stupňů Celsia.    

Ochrana prO rekOrdní turbíny
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Švýcarsko je díky své poloze jedním  
z nejdůležitějších evropských energetic-
kých uzlů. Na jeho území se totiž  
s tuzemskou sítí setkávají rozvodné  
sítě Německa, Francie, Itálie a Rakouska. 
V důsledku přepravy energie mezi stá-
ty tak přes Švýcarsko proudí obrovské 

množství energie. To se ovšem neobejde 
beze ztrát, které musí švýcarská rozvod-
ná společnost Swissgrid kompenzovat.  
K tomu využívá i speciální softwarový 
nástroj společnosti Siemens, který doká-
že energetické ztráty předpovědět s chy-
bou pouhých 10 %.

Způsobů, kterými člověk napomáhá šíření 
různých druhů živočichů mimo původní 
oblasti jejich výskytu, je celá řada. Pat-
ří mezi ně i neplánovaný transport ma-
lých černých pasažérů na zaoceánských 
lodích v tzv. balastové vodě, která slouží 
k vyrovnání lodi či snížení jejího pono-
ru. Často se v ní však také sveze značné 

množství drobných živočichů, které pak 
loď cestou trousí po celém světě. Tímto 
způsobem se mimo své původní domo-
vy rozšířili třeba slávička mnohotvárná 
nebo krab říční. Jakožto invazivní druhy 
nemají ani v jednom ze svých nových do-
movů příliš nepřátel a způsobují nemalé 
škody – jak na místních ekosystémech, 

tak i finanční. Dnes se již na lodích běžně 
používají různá filtrovací zařízení, jež 
jsou ovšem činná jen při napouštění  
a vypouštění vody a většinu času zahá-
lejí. Společnost Siemens proto vyvinula 
systém, který kombinuje čističku balas-
tové vody s úpravnou vody určené pro 
chladicí systémy.

Ledky SVítí 
na každém rOhu
Výměna klasických žárovek za efektiv-
nější světelné zdroje se netýká pouze 
domácností, ale třeba i lamp veřejného 
osvětlení. U nich je však výměna výraz-
ně komplikovanější. Kromě efektivity je 
třeba brát ohled i na vizuální vlastnosti 
produkovaného světla a často jedinečný 
design lamp, který neumožňuje použití 
konvenčních světelných zdrojů. Kon-
struktéři společnosti Osram, dceřiné 
firmy koncernu Siemens, proto vyvinu-
li speciální světelný modul, kterým je 
možné osadit prakticky jakoukoliv lam-
pu veřejného osvětlení.

mOSt pOd  
drObnOhLedem
Unikátní most bude ve spolupráci se 
společností Siemens postaven během 
roku 2015 přes turecký záliv Izmit. 
Most bude s rozpětím 1 550 metrů mezi 
hlavními pilíři čtvrtým nejdelším visu-
tým mostem na světě, jeho výjimečnost 
však spočívá zejména v bezpečnosti  
a technologickém vybavení. Na mostu 
bude nainstalováno více než 400 senzo-
rů, jež budou neustále kontrolovat bez-
pečnost mostu. Obsluha tak bude mít  
k dispozici průběžné informace nejen 
o dopravní situaci, ale rovněž o mecha-
nických posuvech, aktuální síle větru 
či napětí v jednotlivých částech mostu. 
Senzory budou monitorovat také oscila-
ce 250 metrů vysokých mostních pilířů, 
jejichž poloha je pomocí GPS monitoro-
vána s milimetrovou přesností.

Nový program z vývojových laborato-
ří společnosti Siemens dokáže simulovat 
chování davu čítajícího řádově 
tisíce lidí. Program je za-
ložen na matematickém 
modelu, který rozdě-
luje definovaný pro-
stor do oddělených 
buněk. Ty pak podle 
toho, zda obsahují 

překážku, či jsou prázdné, buď jedince 
v modelu přitahují, nebo odpuzují. Soft-
ware díky tomuto principu nemusí počí-

tat dráhu pohybu každé osoby zvlášť, 
ale jednoduše sleduje statusy jed-

notlivých buněk. Ve výsledku tak 
program umí předpovídat cho-
vání několikatisícového davu 
desetkrát rychleji než ve reál-
ném čase.

132 x 39 metrů je velké speciální plavidlo Sea Installer, 
s jehož pomocí konstruktéři společnosti Siemens  
postavili v rozbouřených vodách Severního moře za 
necelých 48 hodin dvě větrné elektrárny s lopatkami  
o délce 60 metrů. 

10x
rychleji než v reálném 
čase umí software 
předpovídat chování  
davu

132
metrů je délka 
speciálního plavidla 
Sea Installer

SpráVa Sítě Ve šVýcarSkém StyLu

Černí paSažéři mají utrum

jak pOStaVit 
eLektrárnu V mOři

bezpeČné daVy 
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N
ejedná se o nepotvrzenou do-
mněnku, neboť sám Siemens 
tuto okolnost osobně uvádí ve 
svých vzpomínkách. Bezespo-

ru však vede k zamyšlení, jak vrtkavé jsou 
mnohdy osudové okamžiky v životě člově-
ka, kdy náhlý popud mysli rozhodne o celé 
jeho další životní dráze… 

U mladého Wernera byla bezesporu důle-
žitým krokem skutečnost, že jako devate-
náctiletý nastoupil do armády, kde sloužil 
14 let. Díky tomu mohl na Dělostřelecké  
a technické akademii v Berlíně tři roky stu-
dovat fyziku, chemii, matematiku a balisti-
ku. „Ale bylo nyní na čase, abych definitiv-
ně rozhodl, jakým směrem se dál vydám,“ 
píše Siemens v knize „Můj život“ z roku  
1889. „Dokud moji představení neměli  
o podstatě telegrafů potuchy, nechali mne 
zcela nerušeně pracovat. To však netrva-
lo dlouho. Byli mi přikazováni lidé, které 

jsem nemohl potřebovat, byla vydávána 
technická nařízení, o nichž jsem věděl,  
že jsou škodlivá, krátce vznikaly třenice  
a rozpory, které mi kazily radost z práce.“

K zásadnímu životnímu rozhodnutí  
Siemense přispěl i fakt, že dílna pro tele-
grafní přístroje, kterou tehdy založil  
s přítelem Halskem, doznala řady uzná-
ní. „Poznal jsem velký význam elektrické 
telegrafie pro praktický život. Objevilo se 
množství zajímavých vědeckých a technic-
kých úkolů, k jejichž řešení jsem se  
cítil povolán“. 

To jednoznačně rozhodlo. „V červnu 
1849 jsem požádal o propuštění z vojska  

a brzy nato jsem se rovněž zřekl svého 
úřadu jako vedoucí technik státních tele-
grafů v Prusku,“ uvádí Siemens. „Vyhově-
ní mé žádosti na odchodnou bylo ostatně 
spojeno s káravou poznámkou o formální 
vadě mé žádosti. Přes tento hubený koneč-
ný výsledek své vojenské služby dívám 
se na ni s uspokojením. Druží se k ní mé 
nejhezčí vzpomínky na mládí, razila mi 
cestu do života a dala mi dosaženými vý-
sledky sebedůvěru k úsilí o vyšší životní 
mety,“ napsal s odstupem času o této pro 
něj přelomové době Siemens.

Je tu však ještě jedna zajímavá paralela…
Jak už bylo zmíněno, z vynálezů 19. sto-

letí to byl zejména elektrický telegraf, do 
jehož podstaty se mladý Siemens už bě-
hem své čtrnáctileté vojenské služby za-
miloval a který nejen jemu, ale také mno-
ha ostatním přinášel i mnoho technických 
či existenčních starostí a problémů. S od-
stupem času se ovšem ukázalo, že ovlivnil 

také zrod tak slavné tiskové agentury, ja-
kou je dnes britský Reuter. A že vlastně 
právě Siemens tuto skutečnost významně 
posunul vpřed. 

Ve své autobiografii „Můj život“ Siemens 
píše: „Velmi obtížná a poučná byla stavba 
telegrafní linky z Kolína nad Rýnem přes 
Cáchy do Verviers v Belgii, kde měla být 
připojena na linku z Bruselu. Za její stavby 
jsem poznal pana Reutera, majitele holu-
bí pošty mezi Kolínem nad Rýnem a Bruse-
lem, jehož podnik byl elektrickým telegra-
fem nemilosrdně zničen. Když si mně paní 
Reuterová, která svého manžela prováze-
la, stěžovala, dal jsem manželům radu, aby 
odjeli do Londýna a založili si tam obdob-
nou zprostředkovatelnu depeší, jakou zalo-
žil v Berlíně nějaký Wolff za spolupráce  
s mým bratrancem soudním radou Siemen-
sem. Reuterovi mé rady uposlechli se zna-
menitým výsledkem.“ 

Paul Julius, baron von Reuter, byl britský 
novinář a mediální podnikatel německého 
původu. Narodil se v německém Kasselu.  
V době kdy vznikala telegrafie, založil v Cá-
chách první kancelář Reuters. Na telegrafní 
trase Berlín – Paříž totiž scházelo propojení 
v úseku Cáchy – Brusel a Reuter toto spojení 
zajistil pomocí poštovních holubů. Ti umož-
ňovali doručování zpráv mnohem rychleji 
než poštovní vlaky, takže Reuter měl výraz-
ně rychlejší přístup k informacím z pařížské 

burzy. Holubi byli pak nahrazeni přímým 
telegrafním spojením roku 1851.

Později – a to díky Siemensovi – se Reuters 
stala jednou z největších světových agentur 
informujících o finančních trzích. 

/Pokračování životopisu W. von Siemense příště/

Poznal jsem velký význam 
elektrické telegrafie pro praktický 
život. Objevilo se množství 
zajímavých vědeckých  
a technických úkolů, k jejichž  
řešení jsem se cítil povolán. 

″
S odstupem času se ovšem ukázalo, 
že Siemens ovlivnil také zrod tak 
slavné tiskové agentury, jakou
 je dnes britský Reuter.

″

Werner von Siemens: zrození úspěchu (2) AUTOR: milan bauman
FOTO: siemens

Osudové rozhodnutí
Zdá se to zvláštní až neuvěřitelné, ale byly to mimo jiné právě život ztěžující 
byrokratické poměry v pruské armádě a ve společnosti v polovině 19. století, 
které překvapivě rozhodly o vzniku dnešního koncernu Siemens.

V roce 1856 Siemens sestrojil elektrický telegraf, 
který uspíšil vývoj telekomunikací ve světě.

Přibližně polovina rozlohy Slo-
venska by mohla stačit na nasyce-
ní celého lidstva. Společnost Pro-
nutria vyvíjí technologii výroby 
živin na buněčné úrovni. Tradič-
ní zemědělství je v podstatě velmi 
neefektivní model, jehož podstata 
je už deset tisíc let stejná. V sou-
časnosti se sice precizuje hnoje-
ní a zavlažování pomocí bezpilot-
ních letadel a počítači řízených 
procesů s využitím přesného na-
vádění přes GPS, ale produkce po-
travin stále závisí na počasí. Nový 
systém pracuje s něčím, co připo-
míná solární panely naplněné ze-
lenými řasami. A slibuje tisíciná-
sobně vyšší efektivitu. Pronutria 

sestavila databázi proteinů, které 
se vyskytují v lidské stravě. Pomo-
cí počítačového modelování doká-
že vybrat nejvýživnější, nejchut-
nější a nejúčinnější protein  
v jakékoliv stravě. Základem tech-
nologie jsou fotosyntetické buň-
ky, které jsou schopny produkovat 
bílkoviny, tuky, cukry anebo vita-
míny – vstupy tvoří pouze sluneč-
ní světlo, oxid uhličitý, dusík  
a voda. Výsledné živiny mohou 
mít různé vlastnosti. Například 
může jít o bílkoviny, které opti-
málně stimulují růst svalů, jiné 
zase mohou zlepšovat odolnost 
proti stresu anebo podporovat ho-
jení po zranění.

Vědci z univerzity v Buffalu zkouše-
jí sonarem nahradit jiné bezdrátové 
technologie v lidském těle. Sonar je 
radarové zařízení využívající ultra-
zvuk, nejznámější je jeho uplatnění ve 
vojenském námořnictvu. Ultrazvuk 
je zvukové vlnění nad hranicí slyšitel-
nosti lidského ucha. Výzkumný tým 
pod vedením profesora elektrotechni-
ky Tommase Melodie vyvíjí miniatur-
ní verzi sonaru, kterou by bylo možné 
využít v těle člověka k monitorování 
jeho stavu, případně i k léčbě akutních 
problémů. Bezdrátová zařízení, která 

sledují stav člověka, nejsou ničím no-
vým, většina však využívá elektro-
magnetické vlny. Miniaturní senzory 
sonaru by komunikovaly díky zvuko-
vému vlnění a na rozdíl od rádiových 
vln nezpůsobují problémy se zahřívá-
ním okolní tkáně. Rádiové vlny mají 
nevýhodu také v tom, že se hůře šíří 
skrz kapaliny, a jak víme, lidské tělo 
je tvořeno převážně vodou. To dělá ze 
sonaru ideální prostředek na sledová-
ní tělesného stavu. Využití by měl najít 
především u srdečně-cévních onemoc-
nění a cukrovky.

miniaturní SOnary budOu 
mOnitOrOVat zdraVí ČLOVěka

pOLOVina rOzLOhy SLOVenSka
by mOhLa naSytit ceLý SVět

nejVětší příbOjOVOu eLektrárnu na SVětě bude mít SkOtSkO

Skotsko schválilo výstavbu největší příbojové elektrárny na 
světě. Skotské břehy mají ideální podmínky vhodné pro tento 
způsob výroby energie. Pobřeží nedaleko Lewissu u útesu Five- 
penny by mělo být v blízké době osazeno čtyřiceti až padesá-
ti plavajícími turbínami typu Oyster 800. Lokalita je proslave-
ná neustále burácejícími vlnami a má být zárukou stabilního 
výkonu 40 megawattů. Po dokončení by příbojová elektrárna 
měla být schopna zásobovat lacinou elektřinou okolo 30 tisíc 
domácností. Zařízení Oyster 800 navrhuje a konstruuje spo-
lečnost AquamarinePower. Momentálně se testuje v neméně 
bouřlivých podmínkách na Orknejích. 
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J e to celkem pochopitelné: jestli by-
lo někdy možné hovořit o soumra-
ku Západu, je to nyní, i když tento 
výraz použil filozof Oswald Spen-

gler již těsně po konci I. světové války (on 
dokonce hovořil o „zániku Západu“, což je 
ale přece jen příliš silná káva). 
Na přední místa ve světové ekonomice se 
s vitalitou, kterou musíme obdivovat, de-
rou mladé (obrazně, ale leckdy i doslova) 
asijské země, které si už dokázaly pro se-
be urvat podstatně větší díl světových su-
rovin a ekonomických příležitostí. 
Přitom ale není pravda, že by vyspělé ze-
mě neměly světu co nabídnout. Díky znač-
né konkurenci a své surovinové nedosta-
tečnosti jsme přeborníci v zacházení  

s omezenými zdroji. Ve vyspělých zemích 
se už od 80. let daří narušovat pevné spo-
jení mezi ekonomickým růstem a spotře-
bou surovin i energie. Týká se to třeba 
Evropské unie, Japonska, ale i severoame-
rických zemí. Jednou z příčin je přesun 
těžkého průmyslu či části výroby do roz-
víjejících se zemí. To však není příčina je-
diná, jak nasvědčuje pokles průmyslové 
spotřeby i v zemích, kde se odliv průmys-
lu zpomalil či zastavil. 
Navíc nám zřejmě nic jiného ani nezbyde, 
protože současná křivka se pravděpodob-
ně bude muset již poměrně brzy změnit. 
Při zachování současného populačního 
trendu, ekonomického růstu a spotřeby 
na obyvatele bychom měli v polovině  

21. století dolovat a konzumovat třikrát 
více materiálů než nyní. Není to jisté, ale 
je velmi dobře pravděpodobné, že ně-
co podobného je pro naši planetu příliš. 
A pokud ne, vyžádalo by si to ohromný 
nárůst investic do těžebního průmyslu, 
a tím by logicky vznikl nedostatek pro-
středků jinde. V takové situaci se ukazuje 
prostor nejen pro hladové „mladé tygry“, 
ale i pro spořivější přístup, ve kterém Zá-
pad stále vyniká nad zbytkem světa. 
Například ropa je dnes sice stále považo-
vána za královskou komoditu mezi ener-
getickými surovinami a v dopravě je po-
řád nenahraditelná, avšak jak se někteří 

domnívají, konec jejího výlučného posta-
vení by mohl být blíže, než tušíme. V čele 
tohoto trendu kráčejí vyspělé ekonomi-
ky, ve kterých regulace spotřeby a vyso-
ké ceny ruku v ruce hmatatelně přispíva-
jí k vývoji šetrnějších technologií. Ty jsou 
pak v důsledku nejen čistě ekologické, ale 
i ekonomické. 
Stejnou příležitost poskytuje i elektro-
energetika, ve které nejde jenom o úspo-
ry, ale možná o změnu celého paradig-
matu oboru. Elektřina se vždy musela 
prodávat „za tepla“, protože jsme ji nikdy 
neuměli skladovat, ale i to se může změ-
nit. I úspory jsou příležitostí.   

Hospodářská krize vyspělého  
světa pomalu přestává být špatným 
intermezzem a stává se vleklým 
onemocněním. Češi by asi díky 
prezidentem Havlem proslavenému 
výrazu neváhali říct, že ve vyspělém 
světě panuje „blbá nálada“. 
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také pravda, že se produkce Exxonu v pod-
statě nezměnila. Pokud něco, tak spíše mír-
ně klesá. 

Za dalším příkladem můžeme do tropů.  
Mezi největší nová naleziště objevená v po-
sledních letech patří ta u břehů Jižní Ame-
riky, především Brazílie. Vydělala na nich 
hlavně brazilská státní ropná společnost 
Petrobras. Ale za jakou cenu... 

V 90. letech vedl nejhlubší vrt Petrobra-
su přes tři kilometry vodou a skálou. V roce 
2007 se objevilo nové ropné pole Lula, které 
má časem produkovat kolem půl milionů 
barelů denně (to je zhruba spotřeba na tři 
dny pro celou Českou republiku). Jenže Lu-
la leží pod dvěma kilometry vody a dalšími 
pěti kilometry skály, písku a soli. Prvních 
15 vrtů v poli vyšlo na necelou miliardu do-
larů. A celková cena za využití a vytěžení 
ložiska může být odhadem někde mezi  
50 až 100 miliardami dolarů, přičemž cel-
kem by ložisko mohlo uspokojit světovou 
spotřebu zhruba na necelé tři měsíce. 

Jde i o politiku. Saúdská Arábie určitě 
může těžit vlastní ropu z velkých ložisek 
poměrně levně, ale na její konečnou ce-
nu mají vliv i jiné věci: země například po 

společenském vzepětí Arabského jara vý-
razně zvýšila svoje sociální výdaje. Nyní si 
čistě z hlediska udržení svých závazků vů-
či vlastním obyvatelům a zdravého státní-
ho rozpočtu nemůže dovolit prodávat ropu 
levněji než zhruba za 95 dolarů za barel, 
jak odhadují odborníci. Další producen-
ti – od zemí Blízkého východu včetně Íránu 
přes Venezuelu po Rusko – jsou na tom po-
dobně: potřebují vysoké ceny ropy. 

Za nižší ceny! 
Projevují se samozřejmě i opačné vlivy. Tře-
ba rozvoj levnějších, do značné míry auto-
matizovaných způsobů těžby ropy z vr-
tů pod mořskou hladinou (bez typických 
plošin na povrchu). Jde o komplikovaný 
systém, který je však při bezproblémo-
vém provozu poměrně levný. Nový unikát-
ní systém elektrických rozvodů a napájení 
vyvíjí pro tyto podmořské vrty společnost 
Siemens.  

Rozvoj pokračuje také v oblasti nekon-
venčních ložisek, třeba těžby z břidlic či 
(a to je důležitější) z ropných písků, kte-
ré výrazně přispívají ke zvýšení produk-
ce v Severní Americe a v tuto chvíli jsou 

nejdůležitějším faktorem tlačícím cenu ro-
py dolů. Důležitější je to proto, že produkce 
plynu z břidicc podle geologů nedosáhne 
důležitosti produkce břidličného plynu  
a proto, i když je tento vliv důležitý, nebu-
de v celosvětovém měřítku asi zásadní.

Větší vliv by mohlo mít zlepšení výtěž-
nosti stávajících ložisek. Některé firmy si 
například slibují velké změny od zlepšené 
technologie „nabuzení“ vrtů vstřikováním 
oxidu uhličitého. Ten se může třeba zachy-
covat v elektrárnách či spalovnách. Techno-
logie extrakce tohoto plynu ze zplodin jsou 
již k dispozici, jak dokazuje projekt společ-
nosti Siemens v německé elektrárně Stau-
dinger. Zatím pro ně neexistuje ekonomic-
ké zdůvodnění, ale pokud se CO2 stane zají-
mavou komoditou pro těžaře, proč ne.

Na straně ropy leží ještě samozřejmě roz-
víjející se svět v čele s Čínou. Ale i jeho roz-
voj má svoje hranice, například rychlost 
budování nutné infrastruktury nebo zpo-
malení světové ekonomiky v posledních le-
tech. Budoucnost ropy tedy jistě není úplně 
černá, nahradit ji zcela a ve všech použitích 
bude těžké, ale její „soumrak“ by mohl být 
blíže, než si myslíme.    

Kdy myslíte, že vyvrcholí světová těžba ro-
py? Nevíme, jak tipujete, ale překvapilo by 
nás, kdybyste se shodli s analytiky z Deu- 
tsche Bank. Ti přišli letos s jedním nečeka-
ným odhadem: podle nich se bude ve světě 
těžit maximum ropy někdy do roku 2020  
a pak bude její vytěžené množství  bude 
dost, jen podle nich bude pro mnohá použi-
tí příliš drahá. 

Co zabíjí ropu? 
Pokles spotřeby můžeme vidět ve vyspě-
lých zemích už dnes, a to v souvislosti se 
zvyšováním efektivity dané cenami zdrojů 
a konec konců i ne zcela příznivou ekono-
mickou situací. Ale není to věc pouze ev-
ropských zemí: například Kalifornie dnes 
spotřebovává na hlavu zhruba stejně ener-
gie jako před 30 lety (a je mimochodem 

poměrně výrazně pod americkým průmě-
rem). Ropa se tak používá v první řadě tam, 
kde je opravdu nezbytná. Kromě chemické 
výroby je to především v dopravě. 

Největším individuálním žroutem rop-
ných produktů na světě jsou dnes auta 
Američanů: spolykají devět ze zhruba  
90 milionů barelů ropy, které se denně na 
světě spotřebují. Ale co do budoucna? V USA 
byly během ropné krize v roce 1975 zavede-
ny požadavky na maximální spotřebu. Na 
začátku 90. let se pohybovaly kolem 11 ki-
lometrů na litr, v roce 2025 už by měly být 
někde kolem 23 kilometrů na litr. Americ-
ká spotřeba benzínu a nafty v dopravě by 
se tak měla zhruba do roku 2030 snížit na 
polovinu. 

V EU jsou předpisy stavěny poněkud ji-
nak. Určují množství CO2 na kilometr, ale 

protože ten vzniká spalováním paliva, vý-
sledek je podobný. Mezi rokem 2015 a 2020 
by se měly emise vozidel snížit o čtvrtinu. 

Vliv prodeje vozů s nízkou spotřebou se 
projevuje i na prudce rostoucích trzích  
v rozvojovém světě, kde vozů přibývá mno-
hem rychleji než ve vyspělých zemích (čín-
ský trh je od roku 2010 větší než americký). 
Tam však světoví výrobci prodávají stejné 
vozy, které míří i na „západ“, a tím alespoň 
částečně otupují nárůst poptávky po palivu. 

Jde to stále dráž
Předpovídat vývoj poptávky po roce je ne-
pochybně ošidné, ale ropným pesimistům 
nahrává do karet řada vlivů. Hlavním je již 
zmiňovaná drahota. 

Jak se často připomíná, nově objevovaná 
ložiska jsou ve většině případů hůře do-
stupná než ta stávající. Podle JP Morgan  
se provozní náklady těžební společnos-
ti Exxon v první polovině 90. let minulého 
století pohybovaly za čtvrtletí kolem 15 mi-
liard dolarů. V prvním čtvrtletí roku 2008 
zaplatila společnost na provozních nákla-
dech zhruba 100 miliard dolarů. Jistě, roz-
díl je dán zvýšenou mírou investic. Je ale 

těžba ropy ve světě v posledních letech v podstatě 
stagnuje. Přišla konečně doba, kdy tato všestranná 
surovina přestane být nejdůležitější světově 
obchodovanou energetickou komoditou? 

Konec ropy 
silou lidské vůle
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technologie: skladování ve stlačeném 
vzduchu.Tato se stejně jako přečerpávací 
elektrárny využívala už na konci 19. sto-
letí, ale příliš se neujala. Ve své základní 
podobě je v podstatě neúčinná, v reálných 
podmínkách lze dosáhnout účinnosti jen 
asi 25 procent. Stlačovaný vzduch se totiž 
velmi rychle zahřívá, a pokud se toto vzni-
kající teplo nevyužije, ztratí se tak velká 
část energie do procesu vložená. 

Dnes se však připravují, staví nebo už do-
konce běží projekty, které zkoušejí různé 
přístupy, jak „odpadní“ teplo využít. Jejich 
autoři uvádějí, že by technologie mohla  
v ideálních podmínkách dosahovat účinnos-
ti do zhruba 70 procent. V takovém případě 
by už mohla být ekonomicky výhodná. 

V zásobníku
I když se pro stlačený vzduch plánují  
i menší, uměle postavené technologie, vel-
ké skladovací závody by mohly používat 
zpevněné podzemní prostory – třeba bý-

valá důlní díla. Ta se ovšem nehodí jen pro 
vzduch. Lze je snadno použít (a už se pou-
žívají) i pro skladování jiných plynů: tře-
ba vodíku nebo zemního plynu. Oba jsou 
velmi dobrými a také trvanlivými nosiči 
energie a oba je můžeme (za jistých podmí-
nek) připravit uměle z přebytečné energie 
a dalších látek. Stačí k tomu „spojit“ několik 
technologií, které se už dnes používají (od 
elektrolýzy přes katalytickou reakci vodí-
ku s oxidem uhličitým až k plynárenským 

technologiím) s několika postupy, které se 
teprve zkoumají. 

Výrobu vodíku si zřejmě dokáže předsta-
vit každý, k tomu stačí de facto pouze do-
statek vody a dostatek energie. Ale z vody, 
uhlíku (tedy oxidu uhličitého, který může-
me považovat také za „odpad“) a nevyužité 
energie z obnovitelných zdrojů lze vytvo-
řit také zemní plyn, přesněji řečeno metan, 
který tvoří přes 95 procent objemu zemní-
ho plynu jako takového. Výhodou je, že tuto 
surovinu umíme využívat. Umíme ho skla-
dovat ve velkých podzemních zásobnících, 
kterých je po Evropě řada. Existují také 
technologie na využití energie v těchto ply-
nech, hlavně v případě metanu: od malých 
kotlů přes kogenerační jednotky a plynové 
motory až po velké plynové elektrárny.  
S vodíkem máme menší zkušenosti, ale  
jeho využití je poměrně přímočaré. 

Největším problémem obou technologií  
je účinnost. Společnost Siemens zahajuje  
v tomto roce zkoušky systému na vyvíje-
ní vodíku, který by měl účinnost celého 

procesu udržet kolem 50 procent, což je po-
dle odborníků zhruba hranice nezbytná pro 
udržení ekonomické smysluplnosti tohoto 
procesu. Můžeme se dočkat i vylepšení, ale 
ta si nepochybně vyžádají léta další práce. 

Jedeme na baterky
Najdou se i řešení, která jsou dostupná 
hned, protože využívají technologie zná-
mé už dnes. Takovým je například techno-
logie Siestorage (Siemens Energy Storage), 
která kombinuje účinné baterie s „chytrým“ 
systémem řízení elektrické sítě. Kombinuje 
jakousi „chytrou“ lokální síť s velkými bate-
riemi, a může tak zajistit dostatečné množ-
ství rezervního výkonu pro stabilizaci  
a regulaci lokální elektrické sítě. Maximál-
ní kapacita je do dvou megawatthodin. 

Pro velká síťová řešení jsou však klasické 
baterie zatím rozhodně příliš drahé, a to se 
zřejmě nezmění. Pokud ovšem někdy byla 
naděje, že se elektřina změní na skladova-
telný artikl, je to nyní. Kandidátů se nabízí 
řada a cena pro vítěze je lákavá.  

P
růzkumy mezi přistěhovalci do 
měst rozvojového světa ukazují,  
že nejvíce je ke změně lákají ekono-
mické příležitosti. Ale v těsném zá-

věsu za nimi je i jedna komodita, které je  
ve vesnických oblastech rozvojového světa 
k dispozici málo: elektřina. Pravidelné (ne-
bo alespoň nějaké) dodávky proudu si eko-
nomičtí emigranti cení jen o něco méně než 
ekonomických příležitostí v metropolích. 
Trh s elektřinou je ale mezi komoditami 

výjimkou: je pro nás totiž doslova nepolapi-
telná. V praxi je tak zapotřebí neustále vy-
rovnávat úroveň spotřeby a výroby. Vyža-
duje to dost práce, jak se můžete přesvědčit 
při pohledu do účtu za elektřinu, kde najde-
te i položku „systémové služby“, určenou 
na udržení stability rozvodné sítě. 

Co nás pálí
Tato vlastnost elektřiny byla vždy nemi-
lá, v poslední době se však stává stále pal-
čivějším problémem. Rozhodnutí vyspě-
lých států přejít k obnovitelným zdrojům 
a obavy ze změn klimatu vedou ke vzniku 

nových technologií, které omezí emise 
skleníkových plynů. Obnovitelné zdro-
je  jsou však závislé na vnějších podmín-
kách, jakými jsou vítr či slunce. I když se 
energetici dnes nejen v Německu, ale už 
celkem i u nás dokážou s těmito problémy 
vyrovnat, spoléhání se na tyto zdroje má 
své hranice. V jistou chvíli bude buď riziko 
příliš veliké, nebo se stane udržování vel-
kého množství záložních zdrojů příliš dra-
hým. V energetice se tak otevírá poptávka 

po novém typu služeb: skladování energie. 
Odhady uvádějí, že potenciál trhu je v ob-
jemu desítek miliard dolarů ročně. 

Voda a nováčci
Nejlepší stávající řešení starého problému 
skladování elektřiny je také letité: jsou jím 
přečerpávací vodní elektrárny. Používají 
se už od sklonku 19. století a energie se  
v nich skladuje s využitím zemské gravita-
ce, tedy jako potenciální energie vody v ná-
drži. V době nízké poptávky čerpadla vodu 
přečerpají nad elektrárnu, v době vyso-
ké poptávky se pak prožene přes turbíny. 
Přečerpávací elektrárna elektřinu dokáže 
uskladnit na velmi dlouhou dobu s celko-
vou účinnosti 60–75 procent. Při nízké ce-
ně „přebytečné“ elektřiny (někdy dokonce 
záporné) jsou dnes poptávány a jsou velmi 
výhodné i ekonomicky. 

Vhodných míst pro takové elektrárny ale 
není dost, a proto se hledají další cestičky, 
jak na elektřinu vyzrát. Nejen v Německu 
tak například běží projekty na vzkříšení  
a radikální omlazení jiné staré 

Kdo mě chytí, vydělá

AUTOR: JoSEF JANků
FOTO:    SIEmENS, BIGStoCk

Jedna z nejdůležitějších komodit 
současné civilizace se nám od 
svého objevu dodnes „kazí“ pod 
rukama – elektřina. Je základem 
moderní civilizace a jednou  
z jejích největších vymožeností.

Přečerpávací elektrárna dokáže elektřinu usklad-

nit na velmi dlouhou dobu s celkovou účinností 

60–75 procent.

Technologie 
Siestorage (Siemens 
Energy Storage), 
kombinuje účinné 
baterie s „chytrým“ 
systémem řízení 
elektrické sítě. 
Kombinuje jakousi 
„chytrou“ lokální síť 
s velkými bateriemi, 
a může tak zajistit 
dostatečné množství 
rezervního výkonu 
pro stabilizaci  
a regulaci lokální 
elektrické sítě.
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 Pane profesore, když je člověk v zimě 
v Anglii, je mu pořád chladno. Okna ani 
dveře nedoléhají a ještě se tam moc neto-
pí. Cizinci nechápou. Čím to, že se evrop-
ské země takto liší v požadavcích na kva-
litu bydlení?
Komfort v domě závisí i na tom, kolik ener-
gie na svou pohodu vynaložíte. Právě Britá-
nie je specifická, mají tam poměrně nízké 
nároky na tepelný komfort, a tím i nižší spo-
třebu energie. Vlastně tam převažuje ekono-

mie nad kvalitou bydlení. Kdežto v České re-
publice žijeme v tepelném komfortu, ovšem 
za cenu vyšší energetické náročnosti.

 Měli by se proto Češi otužovat a snížit 
spotřebu energie?
Když se na kongresu Clima hovořilo o lepší 
energetické efektivitě budov, objevovaly se 
úplně jiné myšlenky než posílat lidi do klu-
bu otužilců.

 Nějaká supertechnika vzdálené bu-
doucnosti, která umožní vytopit dům jen 
za trochu energie?
Nemusí to být hned supertechnika a nemu-
sí jít o vzdálenou budoucnost. To, že by no-
vé evropské budovy měly do roku 2020 mít 

téměř nulovou energetickou spotřebu, po-
žaduje už direktiva Evropské komise. Ale 
vůbec se tím nemyslí, že by se v nich nemě-
lo v zimě topit a v létě chladit. Ta nulovost se 
vztahuje k celoroční bilanci. Co v jednu do-
bu spotřebujete, v jinou dobu vyrovnáte.

 Jak?
Třeba tím, že dům bude osazen fotovoltaic-
kými články, které ve vhodnou dobu dodají 
zase přebytek elektřiny. Zdá se, že fotovol-
taika má budoucnost – panely se stále zlev-
ňují, jsou účinnější, takže energie z nich bu-
de stále dostupnější.

 Takže pak vlastně za slunečního dne, 
kdy budou fotovoaltaickou elektřinu do-
dávat všichni, zahltí rozvodnou síť...
To by přece nemělo smysl. Uvažuje se o růz-
ných možnostech využití přebytečné slu-
neční energie. Jedna z nich je třeba taková, 
že si elektřinu bude dům skladovat sám. 
Například v bateriích zaparkovaných elekt-
romobilů: při přebytku solární elektřiny se 
budou dobíjet, když však bude zapotřebí víc 
elektřiny a majitel elektromobilu dá naje-
vo, že se nechystá na dalekou cestu, zase se 
z baterie část elektřiny odebere. To jsou ta-
kové různé úvahy a propočty, jak by se dala 
energie v domě líp využít. Ale upřímně ře-
čeno, není nutné jen vymýšlet kdovíjaké su-
pertechnologie. Stačí dobře využít toho,  
co už máme.

 Jak to myslíte?
Vyzkoušeli jsme si to v projektu nazvaném 
Clear-Up, který byl částečně financován  

Na světových kongresech Clima, věnovaných kvalitě 
vnitřního prostředí budov, se od šedesátých let vždy 
jednou za tři roky setkávají odborníci z akademické 
sféry i z byznysu. Letos v červnu se pořadatelskou zemí 
poprvé v historii stala Česká republika. Prezidentem 
kongresu Clima 2013 byl profesor Fakulty stavební 
ČVUt karel kabele.

Vývoj k energeticky 
lepším budovám není 
skokový – už probíhá

Uvažuje se o různých možnostech 
využití přebytečné sluneční energie. 
Jedna z nich je třeba taková, že si 
elektřinu bude dům skladovat sám.
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z fondů Evropské unie. Přímo tady na fa-
kultě jsme vybavili sedm kanceláří do-
stupnými technologiemi a propojili jsme 
je s řídicím systémem Siemens. A ověřili 
jsme, že třeba osvětlení pomocí automa-
ticky stmívatelných svítidel dodává jen tolik 
světla, kolik je opravdu zapotřebí. Zkoumali 
jsme elektricky ovládané žaluzie, které stí-
nily okna vždy podle potřeby. Prověřovali 
jsme nové systémy vytápění a větrání.
A měli jsme tu také senzory teploty, relativní 
vlhkosti, koncentrace oxidu uhličitého  
i těkavých organických sloučenin, které se 
hromadí v místnostech, zvláště když jsou 
výborně tepelně izolovány od vnějšího pro-
středí, a které mohou škodit zdraví, takže  
je nutné je včas automaticky odvětrat.

 Máte už nějaké výsledky?
Projekt skončil loni před Vánoci a ještě jej 
vyhodnocujeme. Ale dá se říci, že s dobrým 
využitím existujících technologií, jejich vzá-
jemným propojením a s využitím kvalitního 
řídicího systému jsme schopni ušetřit pro-
centa až desítky procent energie, podle typu 
technologií.
A tím se ještě vracím k otázce na super-
techniku, která to umožní. Nemusíte mít 
nic zvláštního, jen musíte dobře využít už 

existujících možností. Víte, my jsme v situaci, 
že už dokážeme mít z mnoha senzorů spous-
ty informací. Ale neumíme je dobře využívat.

 Proč ne?
Dokážeme změřit v místnosti teplotu, vlh-
kost, kvalitu vzduchu... Ale často ještě neví-
me, jaké z těchto parametrů jsou pro člověka 
v dané chvíli nejlepší. Tak například už víme, 
že adaptivní model tepelné pohody se mění 
podle ročního období. Třeba v létě, když je 
venku přes třicet stupňů, stačí, pokud je  
v místnosti 28 stupňů a člověk stále pociťuje 
komfort. Naopak v zimě, když jsme vnitřně 

nastaveni a současně i oblečeni na venkovní 
chlad, může být místnost vytápěna na nepří-
liš vysoké teploty a pořád jsou v ní lidé spo-
kojení. Takto se dá ušetřit energie, kterou by-
chom spotřebovali na dosažení parametrů, 
jež vůbec nejsou nutné.
Lepší pochopení toho, jak lidé vnímají tepel-
ný komfort, určitě získáme v Univerzitním 
centru energeticky efektivních budov. To je 
velký projekt ČVUT v Buštěhradu, na němž 
se podílí pět fakult a bude sloužit akademic-
kému výzkumu i pro výzkumné zakázky  
z praxe. Centrum je zatím ve výstavbě a zpro-
voznění se čeká v příštím roce. Kromě spous-
ty jiného se tam bude využívat termální ma-
nekýna...

 ... tím myslíte figurínu?
Ano. Umí se ohřívat, dýchat, potit se, reagu-
je na vnitřní prostředí jako skutečný člověk. 
Používá se pro výzkum právě v situacích, 
kdy potřebujeme objektivně zjistit paramet-
ry prostředí. Ta figurína totiž v sobě má přes 
dvacet různých čidel, takže se díky ní dozví-
me víc, než kdyby si tam sedl lidský dobro-
volník.

 Takhle vyzkoušíte, jak by bylo mož-
né přijatelně splnit zmíněnou evropskou 

směrnici, která požaduje šetřit energií. 
Nebylo by lepší šetřit ne kvůli úřednímu 
nařízení, ale proto, že se to vyplatí?
Oba přístupy jdou ruku v ruce. Ta směrnice 
stanovuje cíl a je na technicích, jakým způ-
sobem jej dosáhnou. Na kongresu Clima  
2013 se právě různým cestám ke splnění 
směrnice věnovalo hned několik sekcí.  
A když se povede snížit energetickou spotře-
bu, v časovém horizontu ušetříte, protože 
světové ceny energií určitě neklesnou.

 Představme si, že přijdete do budovy 
vaší fakulty za deset let. V čem bude vy-
padat jinak?
Myslím, že za tu dobu žádná zásadní změna 
nebude. Právě v současnosti probíhá výmě-
na fasády, ta bude, doufejme, ještě za deset 
roků dobře funkční, takže nebude nutné ji 
předělávat.

 Tak dobrá, pojďme do velké sci-fi: vaše 
fakulta dostane za deset roků obrovský 
grant od ministerstva školství, aby si po-
stavila novou budovu, přestože ta původ-
ní je ještě dobrá. Jak by ten nový dům vy-
padal podle vašich představ?
Zatím se hodně snažíme stavět budovy s mi-
nimální energetickou náročností při provo-
zu. Dalším krokem by mělo být, že se pořád-
ně podíváme na celý životní cyklus domu: 
jak energeticky náročná byla výroba staveb-
ních materiálů, jak snadno půjde budovu 
zlikvidovat, až doslouží, jak budovu recy-
klovat použité materiály. Takže čekám, že 
příští budova naší fakulty bude stavěna  
z vysoce ekologicky příznivých a efektiv-
ních materiálů, jako jsou materiály na pří-
rodní bázi (dřevo) anebo high-tech materiá-
lů typu vakuových izolací (VIP) nebo ma-
teriálů s využitím fázové přeměny (PCM), 
které mění skupenství a tím pohlcují nebo 
vydávají energii.
Hodně si slibuji od moderních skel – ta dnes 
umějí propustit teplo pouze jedním smě-
rem, upravit propustnost denního světla   
a jejich vývoj stále pokračuje. O využití foto-
voltaických článků zabudovaných do fasád 
a stavebních konstrukcí jsem již mluvil; ve-
dle nich pravděpodobně budou i nadále po-
užívány dnes již běžné fototermické panely 
pro vytápění a přípravu teplé vody.

 A uvnitř?
Filozofií takovéto nové budovy by měla být 
schopnost reagovat na předpokládanou blíz-
kou budoucnost. Jestliže se podle předpově-
di počasí má změnit teplota, dům si předem 
akumuluje energii.
Zajímavou otázkou je třeba chlazení. Mo-
derní budovy poskytují „chytrou“ ochra-
nu před přehříváním z vnějšího prostředí 

– ať již využitím hmoty budovy a optimální 
velikosti okenních otvorů nebo automatic-
ky řízeným stíněním vnějšími žaluziemi. 
Vnitřní tepelné zátěže od počítačů, osvětle-
ní a osob však musíme nějakým způsobem 
eliminovat, a tak se hledají alternativní způ-
soby chlazení budov. Vedle trvalého vývo-
je tradičních kompresorových zdrojů chla-
du se testují a vyvíjejí například absorpční 
technologie, které dokážou přeměnit teplo 
na chlad. Nejedná se o nový objev – možná 

si někteří vzpomenou na nehlučné plynové 
absorpční chladničky z šedesátých let, nic-
méně v současnosti se hledá pro tuto tech-
nologii využití v souvislosti s přebytky tepla 
z obnovitelných zdrojů.
Další očekávatelnou věcí budou inteligentní 
systémy reagující na výskyt osob v budově. 
Když je v jedné místnosti víc lidí, ohřívají ji 
svým teplem.

 Aha, takový systém pozná, kolik stu-
dentů vám nepřišlo na přednášku, a po-
dle toho v posluchárně přitopí...
Asi tak. Když se dozvíte, kde jsou právě v bu-
dově lidé, bude takový dům navíc bezpeč-
nější. Při požáru bude hned zřejmé, odkud 
se musí evakuovat. Což je další výhoda in-
teligentních řídicích systémů v budovách. 
Technologicky je toto vcelku zvládnutelné, 
nicméně musíme ještě vyřešit otázky sou-
visející s ochranou soukromí a bezpečností 

těchto dat – dokážete si představit, jak jsou 
data o přítomnosti osob zajímavá třeba pro 
zloděje?
Za podstatné ovšem považuji to, že vývoj 
není skokový, ale pozvolný. Vychází z mož-
ností, které už máme a jejichž zavádění má 
jasný ekonomický smysl. Když zvolíme dob-
ré technologie, nezruinuje nás to, naopak 
vyděláme.  

Profesor Ing. Karel Kabele, CSc.

Středem jeho zájmu je problematika energetických systémů budov (vytápění, chlazení, větrání, příprava 

teplé vody). Je autorem mnoha článků v českých odborných časopisech, skript a řady příspěvků na národ-

ních i mezinárodních konferencích a spoluautorem několika monografií. Pod jeho vedením vznikl v letech 

2009 Národní kalkulační nástroj pro stanovení energetické náročnosti budov.

Vede katedru technických zařízení budov na Fakultě stavební ČVUt v Praze. V roce 2007 a 2011 působil jako 

hostující profesor na prestižní National University of Singapore. od roku 1999 je předsedou Společnosti pro 

techniku prostředí, od roku 2013 prezidentem Evropské federace společností pro techniku prostředí REHVA.

Narodil se v Praze v roce 1960. Vystudoval Fakultu stavební ČVUt v Praze. docentem se habilitoval v roce 

2002, profesorem se stal v roce 2006.

Byl prezidentem kongresu Clima 2013 v Praze, jehož partnerem byla společnost Siemens.

Přímo tady na fakultě jsme vybavili 
sedm kanceláří dostupnými 
technologiemi a propojili jsme je  
s řídicím systémem Siemens.  
A ověřili jsme, že třeba osvětlení 
pomocí automaticky stmívatelných 
svítidel dodává jen tolik světla,  
kolik je opravdu zapotřebí.
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sám americký prezident Barack Obama 
ohlásil vznik nového výzkumného centra 
pro aditivní výrobu. Zainteresovaná je i NA-
SA, Ministerstvo obrany USA a společnosti, 
jako je Boeing nebo IBM. Jsou ale všechny ty-
to obrovské investice rozumné a dá se sku-
tečně očekávat revoluční budoucnost této 
technologie?

Odpovědět na tuto otázku není snadné. 
Jistou výhodou je, že se aditivní technikou 
dají poměrně snadno vyrobit i velmi složité 
díly s konkávními částmi a spletitými vnitř-
ními vzpěrami, které by se jinak musely vy-
rábět ručně nebo část po části a poté násled-
ně smontovat. Na druhé straně má tato tech-
nologie také svoje slabiny. Takto vyrobené 
dílce nelze použít v prostředí extrémní zátě-
že, např. tlaku nebo pnutí. Otázkou jsou také 
výrobní časy. Výroba velkého složitého dílce 
může trvat až stovky hodin. To zní sice hro-
zivě, ale když si uvědomíme, že výsledkem je 
opravdu už úplně hotový díl, který bude po-
třebovat maximálně jen finální úpravu po-
vrchu, handicap časové náročnosti přestává 
být tak výrazný. Jedno je však jisté: aditivní 

výroba se uplatní především v kusové nebo 
malosériové výrobě.

Aditivní výroba s sebou ovšem nese ješ-
tě něco dalšího. Tím není nic menšího než 
zásadní změna ve způsobu myšlení. Touto 
technikou lze totiž vyrobit teoreticky libo-
volný tvar v jediném kroku. V budoucnos-
ti už tedy nebude designéry v podstatě nic 

omezovat, pouze to, aby byl design navržený 
v počítači také funkční. Limitující už nebu-
de ani velikost pracovního prostoru strojů. 
Na výstavě Euromold, která se konala v roce 
2012 ve Frankfurtu, byly prezentovány stro-
je s komorami, ve kterých lze vyrábět díly  
o velikosti až 600 x 400 mm.

Zdá se, že největší příležitost, kde se 
uplatnit, má aditivní výroba v oblasti servi-
su. Pro velké průmyslové podniky předsta-
vuje každá minuta prostoje velké finanční 
ztráty. Náhradní díly proto musejí být do-
dávány co nejrychleji. Představte si, že by 
tento výrobní podnik měl svoje vlastní za-
řízení na aditivní výrobu. Jediné, co by tedy 
potřeboval od dodavatele náhradních dílů, 
by byl datový balík obsahující schémata  
k danému náhradnímu dílu. Zákazník by si 
ho poté jednoduše vyrobil sám. Tím by se 
ušetřil nejen čas, ale také náklady na dopra-
vu a sklad.

Jakákoliv euforie nad touto představou je 
však předčasná. Velkou slabinou celé této vi-
ze je zabezpečení ochrany dat. Pokud bude 
teoreticky každý schopen vyrobit cokoliv, to 
jediné, co zbude z duševního vlastnictví, bu-
dou elektronické výkresy. Výhoda výrobní 
dovednosti se vytratí. Pořídit si pirátskou ko-
pii z libovolného elektronického souboru je 
však více než jednoduché. A jak si poradit  
s tímto problémem, myslím v současnosti 
nikdo pořádně neví.  

V 
80. letech způsobily obrovský 
rozruch první tzv. 3D tiskárny, 
které vyráběly předměty ze snad-
no tvrdnoucího plastu. Ten se v 

podobě prášku nanáší do dané matrice vrst-
vu po vrstvě a následně se vytvrdí či speče. 
Výsledkem mohou být neuvěřitelně složité, 
až filigránsky propracované objekty. Dnes, 
po 30 letech od objevu těchto zařízení, jsou 
již plastové 3D tiskárny dostupné komerčně 
za poměrně nízké ceny, začínající na 1 000 
eurech. Využívají je nejvíce modeláři nebo 
výrobci reklamních předmětů. 

Složitější a tedy i dražší přístroje se pak 
výrazně uplatnily v průmyslové praxi. Vy-
užívají se k tvorbě prototypů a designových 
studií, které je potřeba vyhotovit rychle.  
Technologie však pokročila ještě dál a to, 
co jsme dřív uměli vyrábět z plastu, umíme 
dnes vyrobit také z keramiky, a dokonce i z 
kovu. Tím se současně posunula i oblast vy-
užití technologie 3D tisku daleko za hranice 
prototypování, a to až ke složitým průmyslo-
vým aplikacím.   

        
kouzelné pero
Na první pohled vypadá zařízení na aditivní 
výrobu jako přerostlá lednička s oknem. 
Uvnitř je však všechno jiné než zima. Na 
druhé straně okna je tavicí lože. Uvnitř je 
tenká, jemně rozprostřená vrstva šedého 
prášku, ze které odlétávají třpytivá prachová 

zrnka jako z prskavky. Po povrchu prášku 
se pohybuje hexagonální světelná mříž. Po 
chvíli se začne vytvářet opravdová struktu-
ra, kterou jako by vepsalo do šedého prášku 
neviditelné pero.

Tím „perem“ je laserový paprsek, který 
je dolů do práškového pole přesně přiváděn 
pomocí deflekčního zrcadla umístěného ve 
vrchní části procesní komory. V místě, kde 
laserový svazek zasáhne prášek například 
nerezové oceli, teplota stoupne až na hod-
notu teploty tání prášku, která je vyšší než 
1 500 °C.  

Ohyb laseru čili jeho „psací“ pohyby ří-
dí počítač, který je naprogramovaný podle  
elektronického schématu vyráběné nere-
zové součástky. Jakmile laser plně vykreslí 
požadovaný vzor, deska s práškem nepatrně 
klesne a automaticky se na ni nanese vrstva 
nová, přibližně 50 mikrometrů silná. A kou-
zelné pero pokračuje ve své krasojízdě. Tím-
to způsobem se vytvářejí z kovu trojrozměr-
né struktury doslova vrstvu po vrstvě.

od zubní korunky k formuli 1
Tato a jí podobné další technologie, které 

jsou založeny na tvrdnutí nebo slučování 
práškových či kapalných matric, však dál 
nemůžeme nazývat 3D tiskem. S ním už 
totiž  nemají vůbec nic společného. Správ-
ně můžeme hovořit jen o aditivní výrobě.

Ve světě již existuje řada firem, které se 
na tento typ výroby specializují. Vyrábě-
jí kyčelní klouby, naslouchací pomůcky, 
náhradní díly do aut nebo zubní náhrady. 
Touto technikou již byly například vyrobe-
ny součástky i do formule 1 nebo do letadel.  

drahokam, nebo bublina?
V posledních letech se začalo do tohoto obo-
ru výrazně investovat. V roce 2012 například 

Sklady už nepotřebujeme, 
navždy zavíráme!
Vyrobit komplikovanou kovovou součástku z prášku... Zdá 
se vám to nemožné? Ještě tak plastový díl, to si představit 
dokážeme. Ale kov? Vždyť přece kovy se tradičně obrábějí, 
tedy „okrajují“ až na požadovaný tvar. Ano, ale lze to i jinak. 
technika aditivní výroby na to jde přesně obráceně.

technikou laserového tavení lze vyrobit z práš-

kového kovu i extrémně složité díly.

Pokud bude jed-

nou pravda, že 

touto technikou 

bude možné 

vyrobit libovol-

nou součástku, 

elektronická 

data budou po-

třebovat zvláštní 

ochranu.
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... oblast využití 
technologie 3D tisku 
se posunula daleko za 
hranice prototypování, 
a to až ke složitým 
průmyslovým aplikacím. 

... technikou aditivní 
výroby lze vyrobit 
teoreticky libovolný 
tvar v jediném kroku.
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To však není všechno. Příběh se kompli-
kuje. Stopy amyloidů se totiž vyskytují i ve 
zdravém mozku a s vyšším věkem jich po-
chopitelně přibývá. Navíc střední až časté 
amyloidové plaky se mohou vyskytnout i u 
pacientů s jiným typem neurologických po-
ruch. Pokud jsme se tedy radovali z před-
stavy, že když se naučíme odhalovat jejich 
přítomnost včas, tedy dříve než se dostaví 
první klinické příznaky, máme vyhráno, 
radovali jsme se předčasně.

Zabíjejí jen někteří
Zdá se, že ne každý amyloid je nebezpečný. 
Ty, které se nacházejí v bílé hmotě mozko-
vé, jsou zřejmě neškodné, zatímco ty, které 
se zvýšeně vyskytují v šedé hmotě, před-
znamenávají nemoc. Také zde je ovšem  
realita mnohem komplikovanější než teo-
rie. Šedá hmota je totiž rozmístěna v bílé 
hmotě velmi složitým způsobem; vytváří 
v ní jakási šedá zrna (ganglia) a praktické 
rozlišení mezi nimi je velmi problematické. 
Pro správnou diagnostiku Alzheimerovy 
choroby tedy nestačí jen prokázat zvýšený 

výskyt amyloidů, ale musíme i přesně vě-
dět, kde k tomuto zmnožení dochází.

odhalení
Patologické amyloidové plaky se začínají  
v mozku vytvářet o celých 10 až 20 let dří-
ve, než se projeví první symptomy onemoc-
nění. V této době je možná ještě naděje na 
účinnou léčbu. Později, jak už víme, ne.  
Pokud se již nemoc projeví naplno, doká-
žeme její průběh maximálně lehce ovliv-
ňovat. Nic víc. Včasná diagnostika je tedy 
prvním krokem k možnému objevu účinné 
léčby, nebo aspoň k tomu, aby se postižený 
i jeho nejbližší mohli na těžké období ne-
moci náležitě připravit.

V loňském roce představila společnost 
Siemens, jako první na světě, integrované 
řešení pro včasnou diagnostiku amyloidů. 
Součástí tohoto řešení jsou tři prvky: no-
vý hybridní zobrazovací přístroj Biograph 
mCT, neurologický kvantifikační software 
syngo.PET Amyloid Plaque a radioaktivní 
diagnostický přípravek Amyvid s účinnou 
látkou na bázi radioaktivního fluoru.

Jak to funguje
Radioaktivní látka putuje krevním řečiš-
těm a hromadí se v místech, kde došlo ke 
změně metabolické aktivity buněk. Po-
dobně fungují tzv. biomarkery,, které jsou 
specifické pro konkrétní onemocnění. Kde 
jsou tato „rozzářená“ místa, přesně uka-
zuje přístroj Biograph mCT, který v sobě 
kombinuje techniku pozitronové emisní 
tomografie (PET) a počítačové tomogra-
fie (CT). Zatímco výstupem z PET je přes-
ná kvantifikace biomarkerů, CT ukáže 
jejich přesnou polohu. Unikátnost toho-
to přístroje spočívá také v tom, že pracu-
je s velmi jemným objemovým rozlišením 
a vynikajícím kontrastem (poměr signál/
šum). Trojici těchto nových řešení uzavírá 
patentovaný software syngo.PET Amyloid 
Plaque, který umožňuje porovnávat na-
měřená data s referenčním modelem a tím 
objektivně vyhodnocovat patologickou zá-
těž amyloidovým plakem.

Nová naděje
Podle průzkumů Mezinárodní alzhei-
merovské společnosti trpělo v roce 2009 
některou formou demence 35,6 milionu  
lidí na světě. Tento počet se však každých 
20 let zdvojnásobuje a očekává se, že do 
roku 2050 stoupne jejich počet na 115 mi-
lionů případů. Alzheimerova choroba pak 
má na tomto skóre více než 65procentní 
podíl. U nás již počet demencí překročil 
hranici 120 tisíc případů. Tato čísla jsou  
natolik alarmující, že se toto onemocně-
ní pomalu stává celosvětovým společen-
ským problémem. Z každodenního života 
a ze společnosti jsou totiž v jejím průbě-
hu postupně vyčleňováni nejen sami  
nemocní lidé, ale bohužel také ti, kteří  
o ně pečují. Právě jim by mohla včasná 
diagnostika onemocnění v rodině výraz-
ně pomoci, aby se na budoucí péči o ne-
mocného mohli lépe připravit.  

S
edí na posteli s výrazem bezmoci. 
Jak se jmenujete? Auguste. Jak se 
jmenuje váš manžel? Auguste. Váš 
manžel? Ah, můj manžel. Vypadá, 

jako by nerozuměla otázce. Jste vdaná?  
Za Augusta. Paní D.? Ano, ano, Auguste D. 

K obědu má vepřové maso s květákem. 
Když se jí zeptám, co jí, odpoví špenát.Když 
žvýká maso a zeptám se, co má právě v ús-
tech, odpoví, že brambory s křenem...

Takto zaznamenal chování své pacient-
ky na začátku minulého století německý lé-
kař Alois Alzheimer a začal tím psát novou 

kapitolu dějin medicíny. Auguste Deterová 
byla přijata na kliniku v Mnichově s pokroči-
lou demencí, která neodpovídala jejímu vě-
ku – bylo jí tehdy pouhých padesát let. Zjev-
ně se tedy nejednalo o běžnou stařeckou de-
menci, ale, jak sám Alzheimer konstatoval,  
o nový typ dosud neznámé nemoci, na kte-
rou pacientka za několik let také zemřela.

Ještě překvapivější než samotný průběh 
nemoci byl však pitevní nález mozku zemře-
lé. Po otevření lebky zde lékaři našli doslo-
va spoušť. Téměř třetina buněk šedé hmoty 
mozkové byla mrtvá. A nejen to. Tyto buňky 

byly zcela poničené, nervová zakončení byla 
zpřetrhaná a vytvářela jakési tmavě zbar-
vené chomáče, které byly vzájemně pevně 
spojeny. Tato nepřehledná a komplikovaná 
směsice zjevně postupně blokovala přenos 
signálů mezi mozkovými buňkami  
a nakonec mozek zcela vyřadila z provozu.

kdo je vrah?
Zní to jako z detektivky a bohužel to k ní ne-
má daleko. Existuje zde něco, co mozkové 
buňky zabíjí, a zatím nám to stále uniká. 
Medicínský pokrok ale neustále postupu-
je kupředu a začíná svítat naděje, že se i 
tento příběh dočká rozuzlení.

Naštěstí v této hádance nejsou jen sa-
mé neznámé. Od samého počátku identi-
fikace Alzheimerovy choroby se ví, že se 
v mozku zemřelých nemocných nalézá 
enormní množství patologických protei-
nů, tzv. amyloidů. Ty vytvářejí plak, který 
postupně pokrývá nervové buňky, a tím 
je hubí. Právě výskyt tohoto amyloidové-
ho plaku a nakonec i klubek zpřetrhaných 
nervových vláken je považován za koneč-
né potvrzení Alzehimerovy choroby.  
Bohužel ale až posmrtně.

Alzheimerova choroba je nejběžnější formou demence. Nové zobrazovací techniky od společnosti Siemens 
by mohly pomoci včas rozpoznat jednu z jejich příčin – amyloidové plaky. 

Když se mysl zatemní 
a oči vyhasnou
V současnosti trpí čtvrtina všech lidí starších 85 let  
demencí, z nichž více než polovinu představuje 
Alzheimerova choroba. ta je rovněž jednou z deseti 
nejčastějších příčin úmrtí a léčba na ni stále neexistuje. 
důvodem může být i to, že zatím jsme nebyli schopni 
diagnostikovat ji včas. to by se teď ovšem mohlo změnit. 
Společnost Siemens jako první na světě představila 
integrované řešení pro vyhodnocování Alzheimerovy 
choroby a jiných případů poruch kognitivních funkcí.
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Existuje zde něco, 
co mozkové buňky 
zabíjí, a zatím nám to 
stále uniká. Medicína 
ale naštěstí neustále 
postupuje kupředu 
a začíná svítat 
naděje, že se nakonec 
i tento příběh dočká 
rozuzlení.
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Vstupní suroviny: minerální vlna vzniká zpracováním kombinace hornin. 
Základní surovinou při výrobě minerálního vlákna je čedič. Na snímku je jeho 
skládka.

Tavení: Horniny přivážejí dopravníky do tavicí pece, kde se při teplotě okolo 1 600 
stupňů celsia taví na lávu. Poněvadž kamenná minerální vlna má vyšší bod tavení 
než například skleněná minerální vlna, je předurčena do konstrukcí se zvýšenou 
požární odolností.

Izolace z kamene
Značku knauf si většina z nás spojuje hlavně se sádrokartonovými technologiemi.
Působí však i v dalších oblastech stavebnictví. V závodě v Novej Bani vyrábějí
izolace z minerální vlny.

F
irma Knauf Insulation působí 
na Slovensku od roku 2006, kdy 
koupila skupinu Heraklith, jejíž 
součástí byla i společnost Izo-

mat. V současnosti patří k největším 
světovým výrobcům izolačních mate-
riálů. Závod v Novej Bani produkuje 

kamennou minerální vlnu, určenou  
k zateplování obytných domů, stejně ja-
ko administrativních a veřejných budov. 
Poněvadž až čtyřicet procent všech ná-
kladů na energie spotřebuje vytápění  
v domácnostech a budovách, je tepelná 
izolace nejjednodušším způsobem, jak 

ušetřit. Výroba izolací má v Novej Ba-
ni tradici od roku 1953, kdy tu zkušeb-
ně začali vyrábět izolační materiály na 
bázi minerálních vláken. Z města v Po-
hroní je Slovákům dobře známá značka 
kamenné minerální vlny  
Nobasil. 

AUTOR: JoZEF JAkUBČo
FOTO: autor
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Příprava pojiva: Substance, která je nevyhnutelná ke spojení jednotlivých vláken, 
se připravuje v místnosti přípravy pojiv. Pojivo je kombinací živice a vody. Vzniklá 
hmota se během rozvlákňování přidává do koberce.

Dopravníkové pásy linky: koberec vycházející ze sběrné komory se ukládá 
podle vyráběného sortimentu a specifikace výrobků v několika vrstvách 
na sebe tak, aby vytvořil dostatečně objemnou hmotu pro další proces 
zpracování.

Úprava do konečné podoby: Vytvrzená izolace se musí ještě před zabalením 
upravit na určené rozměry a dopravit do multifunkčního balicího zařízení.

Technologie Siemens: Zařízení na výrobu minerální izolace řídí technologie 
společnosti Siemens. Výrobní jednotka je vybavena jednoduchými ovládacími 
panely, pomocí kterých zadává obsluha konkrétní parametry a může sledovat 
provozní stavy.

Kontrolní místnost: V řídicím centru obsluha řídí a kontroluje celý proces výroby 
izolace.

Finální produkt: Výrobky z kamenné minerální vlny jsou nehořlavé, výborně 
tepelně a akusticky izolují. Vyrábějí se podle technických specifikací pro konkrétní 
použití. Například na ploché střeše je důležitá pevnost v tahu a bodové zatížení.

Nová balicí linka: Vyřešila část reklamací způsobených manipulací a přepravou, 
ulehčila logistiku a zákazníkovi vykládku zboží. Produkty směřují převážně do 
okolních zemí – České republiky, Polska, maďarska, Rakouska, ale i do pobaltských 
republik Litvy, Lotyšska a Estonska.

Vytvrzovací komora: Vrstvy koberce uložené na sebe ještě nejsou úplně 
pevné, a proto musejí projít přes vytvrzovací komoru, kde dochází k procesu 
vytvrzení pojiva.

Rozvlákňování: Roztavená láva se rozvlákňuje na speciálním zařízení za excen-
trického pohybu na čtyřech rozvlákňovacích kotoučích. odstředivou silou vznikají 
jemná vlákna, která odfukuje velké množství vzduchu. konečným produktem této 
části výroby minerální vlny je surový, nevytvrzený koberec.

Poslední zastávka: Po zabalení je izolace připravena na expedici. Nová balicí 
linka s využitím technologie Siemens dodala balení lepší vzhled, kompaktnost  
a odolnost.
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O
bliba vozidel s elektrickým po-
honem v závěru 19. století neby-
la jen odrazem tehdejšího opoje-
ní elektřinou. Od prvních kon-

strukcí Američana Thomase Davenporta  
a Skota Roberta Davidsona z roku 1842 zís-
kaly elektromobily technické přednosti, kte-
rými překonávaly konkurenci: nevibrovaly, 
nezapáchaly a nedělaly hluk. 
V začátcích automobilismu byly důležité  
i takové maličkosti jako řazení rychlostí.  
V chladných ránech trvalo benzínovým au-
tům i tři čtvrtě hodiny, než se převodovka 
dostala do správné provozní teploty. 

Zlatá éra elektřiny
Na přelomu 19. a 20. století nebyly elektro-
mobily běžným zbožím, kupovali je sol-
ventní zákazníci. V USA vládla prosperita, 
takže vyšší cena nebyla problém – naopak, 
zákazníci vyhledávali masivní konstruk-
ce a efektní interiéry s drahými materiá-
ly. Ceny se pohybovaly od dvou do tří tisíc 
dolarů. 
V té době měly elektromobily převahu.  
Používaly se v městech, kde jejich menší 
dojezd nevadil. Například Detroit Electric  
z roku 1911 s vylepšenými bateriemi  
Thomase A. Edisona dokázal v městském 

Nestává se často, aby již jednou poražená technologie 
opět mířila na výsluní. Historie se obvykle zopakuje jen  
v krátké nostalgické retro vlně. Chystaný návrat elektro-
mobilů je však jiný případ. 

Prohra v první bitvě
provozu jezdit celý týden dvě hodiny den-
ně. Za tu dobu překonal 190 kilometrů ma-
ximální rychlostí dvacet kilometrů za ho-
dinu. 
Éra elektřiny na silnicích vyvrcholila v roce 
1912, kdy se předalo nejvíc elektromobilů. 
Potom však následoval strmý pád. 

Rozhodl venkov 
Příčin bylo vícero. V první řadě infrastruk-
tura. I když se začátkem století v americ-
kých městech ve velkém elektrifikovalo 

pouliční osvětlení, elektřinu v domácnos-
tech si mohli dovolit jen bohatší obyvatelé. 
General Electric instalovala první veřejnou 
dobíjecí stanici v roce 1900, později  
se v New Yorku rozšířily stanice na výmě-
nu baterií. Ale to nestačilo – stavba sil-
nic směrem na venkov ukázala, že dojezd 
je největším handicapem elektromobilů. 
Elektrická síť mimo města neexistovala, 
nebylo kde dobít baterie. Naopak, benzí-
novým autům stačilo zvětšit nádrž. Nález 
ropných zásob v Texasu situaci ještě zjed-
nodušil – čerpací stanice se šířily po celém 

kontinentu a nakoupit benzín bylo stejně 
jednoduché jako chléb. 
Dílo zkázy elektromobilů dokonal Henry 
Ford. Model T se objevil v roce 1908  

a vzápětí se prodala celá desetitisícová kuso-
vá produkce. Sériová montáž od roku 1913 
umožnila zvýšit roční výrobu na tři sta tisíc 
a cenu srazit na pět set až tisíc dolarů. Bylo 
rozhodnuto.

Regulace oživily trh
Výroba elektromobilů definitivně skončila v 
roce 1935. Mrtvo bylo až do 70. let, kdy „rop-
ný šok“ potvrdil závislost Západu na dovo-
zech. Čím dál tím častěji se připomínali  
i ekologové. Jenže... Vývoj začínal od nuly. 
Na volném trhu neměly elektromobily bez 

podpory šanci. Nový impulz 
přinesla regulace emisí. Běž-
ná auta ještě v 80. letech vy-
pouštěla okolo tři sta gramů 
oxidu uhličitého na kilometr 

a výfukové plyny vytvářely ve 
špičkách nad Los Angeles  

a dalšími velkoměsty nedýcha-
telnou smogovou clonu. 

Jednotlivé státy USA začaly přijímat 
přísné normy jako na běžícím pásu. Auto-
mobilky se pustily do vývoje čistých elek-
tromobilů. Tesla technologického vizioná-
ře Elona Musky předala loni takřka 2 700 
modelů S a evidovala 15 tisíc rezervací. 
Kvóta vyčleněná pro Evropu je beznadějně 
vyprodaná. 
Tradiční výrobci přišli s nabídkou hybri-
dů, kde elektrický pohon doplňuje klasic-
ký. Jejich komerčně úspěšným průkopní-
kem je Toyota Prius, které se od roku 1997 
prodalo více než dva miliony kusů. 
Lídrem čisté dopravy se chce stát Evrop-
ská unie. Do roku 2020 dostali výrobci 
úlohu snížit průměrný emisní limit pro-
dukce na 95 g/km. Do roku 2025 se očeká-
vá další významný pokles na 68–78 g/km. 
Každému je jasné, že bez elektrických aut 
to nepůjde.  

Elektromobily bez převodovky měly jednoduchou 

obsluhu. také proto je dobová reklama představo-

vala jako ideální auto pro ženy.

  První nabíjecí 

stanice byly doménou 

měst, kam již byla zave-

dena elektřina. Pozdě-

ji se rozšířily stanice na 

výměnu baterií. 

Elektromobil Victoria s dojezdem 80 kilometrů a maximální rychlostí 30 km/h sloužil od roku 1905 v Berlíně 

jako hotelové taxi. Stál okolo 15 tisíc marek, což bylo více než 120násobek solidní měsíční mzdy. Siemens jich 

vyrobil padesát kusů. 

1912
V tomto roce vyvrcholila
éra elektřiny na silnicích. 
Potom však následoval 
strmý pád. 
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E
lektromobily jsou v podobné situ-
aci jako před sto lety: cenově patří 
spíš do kategorie prémiových pro-
duktů. Elektřina sice za poslední 

století zlevnila a cena ropy naopak raketově 

vzrostla, pro běžného motoristu však ne-
jsou velkým lákadlem. Problémem zůstává 
kratší dojezd, který nedovoluje bezstarost-
nou jízdu krajinou. Elektrická auta však ma-
jí výhody, o kterých před sto lety nikdo ani 

nepochyboval.  Emise tehdy nikoho netrápi-
ly, stejně jako závislost na fosilních palivech. 
Bude to stačit, aby elektromobily převzaly 
podstatnou část dopravy budoucnosti? Ano, 
ale musejí okolo sebe vytvořit celý nový sys-
tém mobility. 

Zásahy do trhu  
Elektromobily ztratily desítky let vývoje  
a tento handicap v konkurenci s klasickými 
auty, která dnes mají punc skvělého technic-
kého produktu, jen těžko doženou. Navzdo-
ry odporu zastánců „volného trhu“ se neo-
bejdou bez silné společenské objednávky, 
doprovázené různými formami podpory. 
V USA vyhlásil loni prezident Barack Obama 
program EV-Challenge. Cílem je vyvinout 
do roku 2022 elektromobil vhodný pro běž-
nou americkou rodinu. Výzkum a průmysl 
získá na hledání inovačních řešení miliar-
du dolarů. V Evropě je tahounem elektro-
mobility Německo. Do roku 2020 by tu mělo 
jezdit půl milionu elektromobilů a stejný 
počet hybridů. Vláda na program vyčlenila 
dvě miliardy eur. Investice však nepůjdou 
výrobcům anebo spotřebitelům ve formě 
dotací. Podpoří aktivity, které pomohou roz-
šířit elektrická auta – například stavbu vy-
hrazených parkovišť či bezplatných dobíje-
cích stanic.

Podobnou filozofii má i lednové nařízení 
Evropské komise. Členským státem předpi-
suje počty dobíjecích stanic pro elektromo-
bily, které musí zřídit do roku 2020. V Česku 
očekává 13 tisíc veřejných stanic. 

méně chaosu 
Změna čeká i vnímání mobility ve městech. 
Dokud se budou velká SUV a rychlé spor-
ťáky v přeplněných uličkách považovat za 
symbol úspěchu, zůstanou malé, jakkoliv 
šikovné elektromobily mimo oblast zájmu. 
Pokud zavládne racionalita, potom bude  
o výběru dopravního prostředku rozhodo-
vat rychlost, jak se dostat z bodu A do bodu 
B. Běžný člověk je na cestách méně než de-
set procent ze dne a od auta očekává službu. 
Tak jako v jiných případech – ani ledničku si 
nekupujeme, abychom si zvýšili prestiž, ale 
abychom skladovali potraviny v chladu.  

Racionálnější bude i řízení dopravy. Jen 
těžko si lze představit hloupější způsob pro-

dukce emisí než kroužení po ulicích při hle-
dání místa na parkování. Navíc řidič elekt-
romobilu potřebuje na parkovacích stáních 
dobíjecí stanice, které mu zabezpečí další 
klidnou jízdu. Cílem je, aby šel „na jistotu“ 

a parkování si rezervoval ještě před přícho-
dem. Pro elektromobily bude zabijákem  
i jízda stylem „stop and go“. Potřebují per-
fektní naplánování trasy a načasování ze-

lené. To znamená inteligentní komunikaci 
s ostatními auty i semafory na křižovatkách.     

A cestování mimo město? Období, než se 
na dálnicích dobuduje síť dobíjecích stanic, 
mohou překlenout různé obchodní mode-
ly. Někteří prodejci elektromobilů už dnes 
nabízejí zákazníkům pro vzdálenější cesty 
bezplatný pronájem klasického auta. 

mobilní sklady elektřiny
Elektromobil zřejmě nikdy nebude levnější 
než klasické auto. Dnes stojí třikrát víc  
a ani výroba ve větších sériích cenu 

radikálně nesníží. Přednosti se ukážou  
v provoze: v porovnaní s naftou je dvoj- až 
trojnásobně výhodnější. Ale i přesto by dnes 
při běžných dvou tisících kilometrů za mě-
síc trvalo okolo patnácti let, než by se vstup-
ní investice vrátila.  

Elektromobily proto musejí nabídnout ji-
nou přidanou hodnotu, samotná ekologie 
málokoho přesvědčí. Situace se může změ-
nit, když se stanou součástí inteligentní 
elektrické sítě. V tzv. smart grids mají vy-
hrazené důležité místo – energetici v nich 
objevili dlouho hledaná úložiště elektřiny. 
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 
má výkyvy a elektromobily je mohou po-
moci tlumit. Během nadprodukce ji ulo-
ží do baterií, při nedostatku vrátí do sítě. 
Deset tisíc simultánně napojených vozidel 
by mohlo vyprodukovat instalovaný výkon 
dvě stě megawattů čili jedné středně velké 
elektrárny. 

Elektromobil zaparkovaný u domu může 
„vstřebávat“ laciný proud a ve špičce pokrýt 
energií celou domácnost. Jednou přijde čas, 
kdy budeme sledovat televizi nabíjenou  
z přistaveného auta. Když si domyslíme  
pokrok v privátních solárních článcích ne-
bo větrných elektrárnách, dostaneme ener-
geticky nezávislou domácnost.

Jednoduše – elektromobil bude víc než jen 
dopravní prostředek. 

Návrat do míst
Do roku 2020 bude na světě 950 milionů 
osobních automobilů, z toho pět milionů 
elektrických. Loni jejich podíl na prodaných 
autech dosáhl 3,8 procenta a nadále ros-
te. Experti tvrdí, že alternativou se stanou 
v případě, pokud dosáhnou aspoň pětipro-
centní zastoupení. Ve městech, která jsou 
přímo předurčena ke koncentraci „zelené 
dopravy“, je to reálné už za několik let.  

Reklamní poselství v 21. století se 
změnilo. Elektromobil už symbolizuje 
ochranu životného prostředí. 

Jedinečný eRUF Roadster v Bratislavě. Sportovní automobil na bázi Porsche Carrera 997 vybavil elektrickým 

pohonem Siemens. dojezd je okolo 150 kilometrů, maximální rychlost 220 km/h, a poněvadž se nejedná  

o sériový model, cena se šplhá k dvěma stům tisícům eur.  

Ani v 21. století se reklama na elektromobily nevyhýbá ženskému motivu. Změnilo se jen cílení – žena podtr-

huje neodolatelnost špičkových technologií. Americká automobilka Fisker přišla na liberálnější evropský trh  

s odvážnou nabídkou hybridu karma.

Elektromobily mají přednosti, o kterých začátkem  
20. století nikdo nepochyboval. Bude to stačit, aby  
po prohrané bitvě před sto lety vyhrály celou válku  
o budoucnost dopravy?

Porsche eRUF Roadster si dobije baterii na plnou kapacitu za půl hodiny. Pokud elektřinu momentálně ne-

potřebuje, dokáže ji dodávat zpět do sítě. 
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B
ylo to dokonalé. Naprosto do-
konalé, vyznal se v jednom ze 
svých článků sportovní komen-
tátor Tomáš Macek. A nutno ří-

ci, že rozhodně nebyl sám, kdo nešetřil 
slovy chvály na adresu pořadatelů, divá-
ků i technického zázemí. Za celou dobu 

trvání mistrovství se nevyskytl prakticky 
jediný problém. Návštěvnost překonala 
veškeré představy a těch více než dvě stě 
tisíc diváků dokázalo po celou dobu trvá-
ní šampionátu nadšeně fandit i závodní-
kům jedoucím hluboko v poli. Přitom si 
zachovali svou kultivovanost. Odměnou 

jim byly skvělé výkony, fantastická podí-
vaná, bronzová medaile tuzemské smíše-
né štafety získaná hned první den a dvě 
čtvrtá místa vybojovaná v dech beroucích 
soubojích.

„Byl to excelentní šampionát před fan-
tastickým publikem, na jednom z nej-
lepších stadionů světa s vynikající infra-
strukturou,“ nechal se slyšet šéf Meziná-
rodní biatlonové unie Anders Besseberg. 
„Neslyšel jsem jedinou negativní připo-
mínku.“ Středisko v srdci Vysočiny, or-
ganizátoři a téměř pět set dobrovolníků 
dokázali, že i u nás umíme pořádat světo-
vé vrcholové sportovní akce. A nemusí po 
nich zůstat žádná hořká pachuť. Biatlo-
nisté si prostě vedli na jedničku.

Stěhování národů
Zvládnout takovou akci přitom není vů-
bec hračka. Vysočina Arena pojala najed-
nou až dvacet sedm tisíc diváků. Vypro-
dáno přitom bylo hned čtyřikrát. Kromě 
diváků dorazilo 377 závodníků ze 43 ze-
mí světa, 321 akreditovaných novinářů 
a čtyři stovky televizních pracovníků. To 
už je pěkný babylon. Všichni se museli do 
Nového Města nějak dostat, k čemuž jim 

Svou stopu zde zanechal  
i Siemens, respektive jeho 
letohradská firma OEZ. 
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Není nic staršího než včerejší noviny. Proč se tedy vracet k únorovému mistrovství 
světa v biatlonu v Novém městě na moravě? možná proto, že naši sportovci bojo-
vali jako lvi a vystoupili i na stupně vítězů. Proto, že šampionát byl příkladem bez-
chybně zorganizované akce. Anebo proto, že i sportoviště samotné je technickým 
unikátem, který daleko přežije oněch osm únorových dní slávy.

Povedené mistrovství
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V domácím prostředí bylo pro české reprezentanty mistrovství světa úspěšné – kvarteto Veronika Vít-

ková, Jaroslav Soukup, ondřej moravec a Gabriela Soukalová (zleva) získalo v závodě smíšených štafet 

bronzové medaile, ondřej moravec pak v individuálních závodech obsadil dvě čtvrtá místa, když ho od 

cenného kovu dělily pomyslné milimetry. 

sloužilo i dvaatřicet kyvadlových autobu-
sů. Denně snědli tři tisíce teplých jídel  
a vypili šest tisíc litrů tekutin. O bezchyb-
ný zážitek televizních diváků se zase sta-
ralo osmačtyřicet televizních kamer roz-
místěných po celém areálu a propojených 
třiadvaceti kilometry kabelů.

Nezapomeňte také, že většina závodů 
probíhala ve večerních hodinách. Celý 
areál proto bylo potřeba rozsvítit. A za-
sněžovat, ozvučit, vybavit systémem ča-
somíry, rozmístit po něm obří obrazovky 
a také poskytnout zázemí závodníkům  
a jejich týmům. To vše si žádá dokonalou 
logistiku, adekvátní infrastrukturu  
a energii. Mnoho energie. 

Spoutaná energie
Není proto divu, že zásobování elektrickou 
energií byla při navrhování arény věnová-
na velká pozornost. Spolehlivost přitom 
stála na prvním místě. Situace, že by areál 
našlapaný třiceti tisíci lidí mohl v průbě-
hu některého z hlavních závodů potemnět, 
byla odstrašující noční můrou. Elektřina na 
sportoviště proto proudí dvěma nezávislý-
mi vysokonapěťovými linkami 22 kV přes 
trojici trafostanic. Jejich celkový výkon činí 
2,2 MW. Každou ze stanic lze napájet z libo-
volné z linek a každou stanici lze v případě 
potřeby nahradit jinou stanicí z trojice. Na-
vzájem se tak zálohují. Během mistrovství 
však byly všechny využity naplno.  
Zálohu převzaly generátory.

„Po dobu šampionátu jsme zde měli cel-
kem 4,5 MW výkonu instalovaného v ge-
nerátorech, a to zejména v zapojení TWIN 
pro případ výpadku elektrické energie,“ 

upřesňuje technický ředitel mistrovství 
světa Karel Klapač. On se svým týmem takto 
zajistili bezpečnou dodávku energie nejen 
pro osvětlení areálu, ale i pro chod časomí-
ry, techniku sportoviště, pro televizní štáby 
a jejich přenosovou techniku, reprezentační 
týmy, provozní budovy nebo zdravotníky. 
Technické řešení se plně osvědčilo  

a přispělo ke klidnému průběhu šampio-
nátu. Svou stopu zde zanechal i Siemens, 
respektive jeho letohradská firma OEZ.  
„V případě jištění jsme ve velké míře vyu-
žívali přístrojů OEZ,“ potvrdil Karel Kla-
pač. „Uplatnily se zde zejména kompaktní 
jističe Modeion, při jištění osvětlení mo-
dulární přístroje Minia a pak pojistkové 
odpínače Varius jistící rozsáhlý zasněžo-
vací systém.“

Naplněným snem nic nekončí
„Mistrovství světa byl náš sen,“ nechal se 
slyšet předseda Českého svazu biatlonu  
Václav Fiřtík. Snahy o uspořádání světo-
vého šampionátu u nás se objevily již před 
počátkem osmdesátých let. Uvažovalo se 
však o stavbě areálu v Jáchymově. Hovořila 
pro něj i blízkost hranic. Později tyto sna-
hy utichly a navázaly na ně až neúspěšné 
kandidatury Nového Města na Moravě na 
pořádání mistrovství v letech 2011 a 2012. 
Dnes je pan Fiřtík rád, že tehdy neuspěli: 
„Měli jsme alespoň více času na přípravu.“  
I tak přestavba areálu probíhala v poměrně 
překotné rychlosti a nevyhnuly se jí kom-
plikace.

Splněním biatlonistického snu však osud 
Vysočina Areny rozhodně nekončí. Areál 
nyní poskytuje výborné zázemí místním 
klubům a široké veřejnosti. S jistotou lze 
očekávat, že i vrcholové sportovní akce se 
na něj budou nadále vracet. Již v květnu 

bylo středisko, téměř idylicky situova-
né v lesíku severozápadně od Nové-
ho Města, svědkem Světového po-
háru horských kol. Na Vysočině to 

zkrátka žije.  



T
ěžba z přírodních ložisek je jed-
nodušší z hlediska logistiky. Ale 
poptávka po surovinách roste  
a pro některé z nich (např. kovy 

vzácných zemin, wolfram, niob či galium) 
může jejich dostupnost brzy dosáhnout 
kritické úrovně. Faktický monopol na těž-
bu vzácných zemin má Čína. Mimo ni byla 
zjištěna jen malá naleziště těchto kovů  
a většina z nich navíc v politicky nestabil-
ních zemích. Tyto faktory jsou hnací silou 
rozvoje recyklace a rozšíření uzavřeného 
cyklu nakládání s odpady. 

Doslova truhlicí pokladů jsou elektronic-
ká zařízení. V roce 2010 bylo jen v Německu 
prodáno 7,7 mil. smartphonů. V prvcích,  
jako jsou elektrické kontakty a páj-
ka na deskách plošných spojů, ob-
sahovaly na  
230 kg zlata, přes 2,3 t stříbra a 85 
kg palladia. Po skončení obvyklé 
3- až 4leté životnosti by vysloužilé 
mobily a „elektronický šrot“ mohly 
časem znamenat lepší zdroj dra-
hých kovů, než je k dispozici v do-
lech. V odpadu je velké množství 
hodnotných materiálů – např. kous-
ky stříbra  
z RFID etiket. Koncept zotavující 
cenné materiály z domácností a od-
padu je znám jako „městské dolo-
vání“. Podle studie Frost & Sullivan se dnes 
recykluje pětina elektroniky  
a elektrických spotřebičů.

Recyklace versus likvidace
Ale dovršení uzavřeného cyklu nakládání s 
odpady brání ještě řada překážek. Recykla-
ce funguje dobře u strojů a konstrukcí  
s velkým podílem kovových částí, ale od-
pad se stává stále složitější. Mnoho výrob-
ků obsahuje kombinaci vysoce specializo-
vaných materiálů. Elektronické moduly, 
které používají slitiny a kompozitní mate-
riály, obsahují mnoho cenných složek, ja-
ko je zlato, platina, palladium, měď či kovy 

vzácných zemin. Ty jsou však 
často úzce svázány, takže re-
cyklace je obtížnější. Mobil ob-
sahuje méně než 0,4 g drahých 
kovů,  
a když projde drtičem, jsou ty-
to materiály smíšeny s jiný-
mi a je často obtížné je oddě-
lit. Pokud je ovšem známo složení různých 
typů zařízení, lze tyto procesy automati-
zovat.
Projekt MORE (Motor Recycling) se zamě-

řuje na motory. Synchronní motory pro 
elektromobily a generátory pro větrné elek-
trárny používají výkonné magnety, které 
obsahují až 30 procent neodymu a menší 

množství dysprosia, praseodymu a dalších 
vzácných prvků. „Kromě recyklace mate- 
riálů je důležité prodloužit i životnost vý-
robků opravami, opětovným použitím, re-
novací a modernizací,“ říká Dr. Jens-Oliver 
Müller, vedoucí projektu pro recyklaci  
v Siemens Corporate Technology (CT).
Na tom je založen i systém zavedený v sek-
toru Siemens Healthcare – vícestupňový 
koncept zpětného využití použitých zaří-
zení, jako jsou rentgenové přístroje apod. 
Ty se repasují a jejich komponenty se znovu 
přímo používají nebo aspoň využívají jako 

náhradní díly či hodnotné materiály pro ji-
né aplikace.

Záchrana pro uhlíková vlákna 
Dnešní doba patří ultralehkým konstruk-
cím a budoucnost jim bude patřit cele. Je-
jich základem jsou kompozitní materiály 
vyztužované uhlíkovými vlákny. Jedná se 
tu v podstatě o to, že se kombinuje vysoká 
pevnost uhlíkových vláken s tvarovatel-
ností plastických materiálů. Své uplatně-
ní pak tyto konstrukce nalézají především 
v leteckém, kosmickém a automobilovém 
průmyslu.

Uhlíková vlákna jsou ale velmi drahá  
a k jejich výrobě je zapotřebí mnoho energie. 
Úspěšná recyklace by tedy ušetřila mnoho 
prostředků. Dosud však byla jedinou meto-
dou, jak dostat zpět uhlíková vlákna z plastu, 
pyrolýza čili vypálení plastu. Tím se ale uhlí-
ková vlákna většinou výrazně poničila. 
Jistou naději přinesla úplně nová metoda, 
vyvinutá ve společnosti Siemens, která če-
ká na udělení patentu. Jedná se o solvolýzu, 
tedy metodu založenou na rozpouštění, je-
jímž výsledkem je opětovné získání nepo-
rušených vláken v celé jejich délce. Vlákna 
si podrží nejen svůj tvar, ale také důležité 
povrchové vlastnosti, mezi které patří pře-
devším přilnavost k plastu.            

Slibnou budoucnost má i přístup „navrho-
vání pro recyklaci“. Jedná se v podstatě  
o koncipování produktů už s tím cílem, aby 
umožňovaly snadnou demontáž a separaci 
materiálů. 

„Těžit“ lze i ve městě
domácí i průmyslový odpad obsahuje spoustu cen-
ných materiálů, z nichž mnoho se stále nerecykluje. 
Jedná se například o takové komponenty, jako jsou 
elektromotory nebo uhlíková vlák-
na. S budoucí recyklací 
se už také začíná 
počítat hned 
ve fázi návrhu 
produktu. 

Izolační desky ve vlacích metra z produkce Siemens jsou instalovány pouze mezi konstrukci a obložení, aby se usnadnilo jejich vyjmutí a následná recyklace.  

Nová metodika recyklace karbonových vláken spo-

lehlivě odděluje plast a zanechává karbonovou textilii 

neporušenou.

Při recyklaci permanentních magnetů jde především 

o kovy vzácných zemin.
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náš starý nápad.“ Siemens přinesl zkuše-
nosti z oblasti regulace a elektrických po-
honů, Fjellstrand vložil svůj um ve stavbě 
energeticky úsporných lodí. Výsledek před-
čil očekávání ministerských úředníků.  
Vítěz byl jasný.

trajekt v jednom kole
Plně elektrický trajekt absolvuje cestu přes 
fjord třicetčtyřikrát během jediného dne. 
Cesta dlouhá šest kilometrů mu zabere dva-
cet minut. Osmdesát metrů dlouhé plavidlo 
žene kupředu vždy jeden ze dvou elektro-
motorů o výkonu 450 kW. Energii mu do-
dává desetitunová sestava lithioiontových 
baterií o kapacitě tisíc kilowatthodin. Ta vy-
stačí s rezervou hned na několik cest přes 
fjord, potom se ale musí dobít. A to byl jeden 
z hlavních problémů, který tým musel řešit.

Rozhodli se pro pravidelné dobíjení baterií 
při každém přistání trajektu. Akci je potřeba 
provést velmi rychle, protože loď stráví v pří-
stavišti vždy jen deset minut. Jako zásadní 
slabina se však projevila rozvodná síť. Ta je  
v místě slabá a dimenzovaná pouze pro na-
pájení malých vesniček. „Rychlým nabíje-
ním baterií na trajektu bychom patrně vy-
řadili z provozu všechny pračky v širokém 
okolí,“ směje se Moen. „A to jsme opravdu 
nechtěli.“

Na obou přístavištích proto vznikla nabí-
jecí stanice vestavěná v malé budově  
o velikosti novinového stánku. Ta disponu-
je vlastní baterií o kapacitě 260 kWh. Díky 
ní dokáže během krátkého přistání trajek-
tu rychle dobít lodní baterie, aniž by způso-
bila rozvodné síti problémy. Následně pak 

má skoro hodinu na to, aby se připravila 
na další nabíjecí cyklus. A to už i slabá síť 
zvládne. V noci se lodní baterie mohou na-
bíjet pomalu přímo ze sítě. Toto chytré  
řešení umožnilo vyhnout se rozsáhlým  
investicím do infrastruktury, které by jinak 
patrně celý projekt odsoudily k zániku.

Výjimečná loď
Rozvodná síť kolem Sognefjordu má však 
také jednu velkou přednost. Napájena je 
výlučně z vodních elektráren. Díky tomu 
nebude zdejší elektřinou poháněný trajekt 
produkovat opravdu žádné emise – přímo 
ani nepřímo. Srovnatelný konvenční tra-
jekt přitom ročně spálí milion litrů nafty  
a do ovzduší vypustí 2 680 tun CO2 a 37 tun 
NO2. Provoz na elektřinu bude navíc  
levnější.

Výjimečná je i konstrukce vlastního tra-
jektu, která vznikla v loděnicích Fjellstrand. 
Osmdesát metrů dlouhé plavidlo, které má 
pojmout 360 pasažérů a jejich 120 automo-
bilů, bylo od počátku navrhováno s ohle-
dem na elektrický pohon a efektivitu. Přes-
tože samotné baterie váží deset tun, tak má 
loď poloviční hmotnost oproti srovnatelné-
mu konvenčnímu trajektu. Při její stavbě se 
uplatnil hliník. Je lehčí, nepotřebuje anti-
korozní ochranu a významně zlevní provoz 
i údržbu. V útrobách se důsledně používa-
jí moderní osvětlovací systémy založené na 
technologii LED a tepelné výměníky pro vy-
tápění. Trajekt umí zkrátka s energií velmi 
dobře hospodařit. 

Zůstane tato výjimečná loď unikátem, ne-
bo se tento koncept dokáže prosadit maso-
věji? I v tom má Moen zcela jasno. „Jen  
v Norsku jsme identifikovali padesát linek, 
na kterých může být již dnes provoz elek-
třinou poháněných trajektů rentabilní.  
A já očekávám, že další nárůst efektivity 
baterií a pokles jejich ceny tuto bilanci  
v nejbližších pěti letech ještě významně  
vylepší.“  

Č
tyřiapadesátiletý Odd Moen pravi-
delně parkuje své elektrické kolo 
do stojanu před budovou Siemen-
su v Trondheimu a vydává se do 

své kanceláře. Pro firmu pracuje přes třicet 
let, a když se v roce 1999 začal zdejší tým 
zabývat myšlenkou na stavbu elektrické-
ho trajektu, byl u toho. „Již více než sto let 
pohání elektřina z baterií ponorky. A nás 
jen napadlo přenést celý koncept také na 
hladinu,“ vzpomíná dnes Moen s odstupem 
čtrnácti let. Tehdy byl projekt odložen, ne-
boť tým brzy dospěl k závěru, že potřebná 
technologie není ještě komerčně dostupná. 

Ledy se pohnuly až před dvěma lety. Minis-
terstvo dopravy a komunikací, které spra-
vuje norské vodní cesty, vypsalo výběrové 
řízení na trajekt, který by byl co nejvíce še-
trný k životnímu prostředí. Idylické pro-
středí norských fjordů mělo být co nejméně 
narušováno emisemi a hlukem. Pro vítěze 
soutěže byla připravena koncese na provoz 
trajektu mezi vesnicemi Lavik a Oppedal  
v Sognefjordu, jedné z nejznámějších pří-
rodních perel v zemi. 

Moenův tým vycítil svou šanci. „Dali 
jsme se dohromady s loděnicemi Fjellst-
rand a provozovatelem Norled a vzkřísili 

Trajekt na baterky

Délka trajektu: 
80 m
Kapacita: 
360 pasažérů, 120 aut
Hmotnost baterií: 
10 t
Kapacita baterií: 
1 000 kWh
Výkon elektromotoru: 
450 kW

Sněhobílý trajekt se sto dvaceti automobily na palubě rozřezává  
vody norského Sognefjordu. Pluje bezhlučně a bez jakýchkoliv  
emisí. Zůstává po něm jen široká brázda na jinak klidné vodní 
hladině. I ta však brzy zmizí. dnes je tento výjev pouhou fikcí.  
Již za dva roky však začne převážet cestující a jejich vozy  
mezi vesnicemi Lavik a oppedal unikátní „trajekt na baterky“.

1965 | Po rybníce ve výzkumném centru v Erlangenu se prohání první loď 
poháněná palivovým článkem.

1886 | Loď Elektra slouží jako vodní taxi pro 25 
cestujících na řece Sprévě v centru Berlína.

1911 | Akkumulator začal brázdit vody jezera königssee v Bavorsku.  
dvanáctimetrové plavidlo z mahagonu přepravilo 38 pasažérů na vzdálenost až 100 km.
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První elektrický trajekt na světě začne sloužit v 

norském Songefjordu v roce 2015. Bude mít ka-

pacitu 360 pasažérů a 120 aut a bude provozován 

zcela bez emisí. 



Inteligentní financování

Investice do energetické efektivity lze financovat 
z kontraktů na energetické úspory. Zákazník jed-
noduše platí účet z peněz z ušetřených nákladů.  

Smart grids

Spotřebitelé energie se stávají také její-
mi výrobci. díky této skutečnosti a fluk-
tuujícím dodávkám obnovitelné ener-
gie budou smart grids nutnou součástí 
energetického distribučního systému.

Vývoj systémů na skladování energie   

Siemens již nabízí provozovatelům sítí moderní systé-
my skladování energie s vysoce účinnými bateriemi  
s výstupy až do 25 mW. Výzkumníci pracují na výro-
bě ekologického vodíku elektrolýzou.

dodávky a poptávka

Chlazení skladových prostor ani kli-
matizace budov většinou neutrpí tím, 
když se náhle nakrátko vypnou. Exis-
tuje spousta takových možností, jak 
snížit spotřebu energie v době sníže-
ných dodávek a vysokých cen.

Nízkoztrátový 
přenos energie

Aby se zajistilo plné využití obnovitelné 
energie, dálkové sítě se musejí rozprostřít 
dokonce i přes národní hranice. k tomuto 
úkolu se nejlépe hodí nízkoztrátové vyso-
konapěťové přenosové soustavy (HVdC). 

konkurenceschopná 
obnovitelná energie 

Výroba energie z obnovitelných zdrojů mu-
sí být konkurenceschopná i bez veškerých 
dotací. toho bude již brzy dosaženo u větr-
né energie, částečně s pomocí inovací spo-
lečnosti Siemens.

Výroba energie 

Vysoce efektivní plynové elektrárny, 
které jsou schopny rychlého startu, 
mohou překlenout propady v dodáv-
kách energie z alternativních zdrojů.

Spolehlivá a cenově dostupná

Náš energetický systém by měl v budoucnu 
nejvíce využívat energii z obnovitelných zdro-
jů. Současně ale energie musí stále být spoleh-
livě k dostání a cenově dostupná.

Puzzle z mnoha dílků
Energetická revoluce
Vedle zdrojů ohleduplných k životnému prostředí hraje důležitou roli 
distribuce elektřiny a její efektivní využití. Energetická revoluce přinese 
složitější, ale podstatně pružnější sítě, jakési puzzle z mnoha dílků, kte-
ré do sebe dokonale zapadnou. K vysoce účinným velkým elektrárnám 
přibudou miliony zařízení se středním i malým výkonem, využívajících 
vítr, slunce, vodu, biomasu či geotermální energii. Jak dokážou spolu-
pracovat? Miliony zdrojů spojí inteligentní elektrická dálnice schopná 
skloubit nabídku a poptávku. Součástí systému je i mnohem efektivnější 
spotřeba energie v budovách, dopravě i průmyslu. 
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Čím se zde  
konkrétně zabývají?
Výzkumné práce jsou reali-
zovány v těsné kooperaci s ně-
meckými a dalšími vývojový-
mi týmy společnosti Siemens. 
Jde například o chytré parkovací 
stojany, které dokážou spolupra-
covat s dobíjecími stanicemi pro 
elektromobily, nebo o novou webo-
vou a mobilní aplikaci Sitraffic Smart-
Guard pro řízení automobilové dopravy 
ve městech. Ta už se používá v praxi, na-
příklad v německém Karlsruhe.

K aktuálně řešeným úkolům patří i vý-
voj integrované výhybky s řízením moto-
rů a napojením na bezdrátové ovládání  

a počítání náprav, vývoj a integrace au-
tomatizační sběrnice Profinet do zaříze-
ní Siemens pro řízení pohybu a automa-
tizaci nebo vývoj adaptéru pro integra-
ci různých měřicích prvků do systému 
SmartMeetering pro inteligentní měření 
energie.

V 
pondělí 25. března bylo mož-
né v sídle společnosti Siemens 
v Praze-Stodůlkách do vývojo-
vého pracoviště výjimečně na-

hlédnout. V tento den totiž Siemens oteví-
ral nové vývojové a prototypové centrum, 
které slavnostně zahájilo svou činnost za 
účasti novinářů a významných hostů.  
A nejde o nijak malé vývojové centrum – 
v Praze v něm pracuje 65 inženýrů, dal-
ších 50 působí v jeho brněnské pobočce.
Siemens, který má v České republice  
10 500 zaměstnanců a osm výrobních  
závodů, postupně vybudoval i vývojová 

a konstrukční střediska. Patří mezi ně 
mezinárodní centrum vývoje kolejových 
vozidel se sídlem v Praze a Ostravě a dále 
centra na vývoj a konstrukci elektromo-
torů, generátorů, parních turbín, osvět-
lovací techniky, přípojnicových systémů, 
spínací a jisticí techniky, která jsou při-
družena k jednotlivým výrobním závo-
dům. Ve všech těchto deseti centrech pra-
cuje zhruba 540 vývojářů. 

Praha spolu s Brnem
S pětašedesáti inženýry v pražských 
Stodůlkách úzce spolupracuje padesát 

brněnských kolegů, kteří se společně podí-
lejí na mezinárodních vývojových projek-
tech globálního koncernu se zaměřením 
na automatizaci výroby, řízení veřejné do-
pravy, inteligentních parkovacích systémů 
nebo měření dodávek a spotřeby energie. 
Siemens navíc do konce letošního roku plá-
nuje další rozšíření kompetencí tohoto vý-
zkumného pracoviště a otevření 40 nových 
pracovních míst. Vývojáři centra na části 
úkolů navíc spolupracují také s Českým vy-
sokým učením technickým v Praze, Vyso-
kým učením technickým v Brně a Masary-
kovou univerzitou v Brně.

Vyrábět, či také vyvíjet?

 Vývojové a prototypové centrum ote-

vřeli Eduard Palíšek, generální ředitel  

Siemens ČR, klaus Helmrich, člen před-

stavenstva koncernu Siemens, a Vladimír  

kulla, ředitel vývojového centra.

testovací verze výhybky. Boční pohled s podsví-

cenými tlačítky manuálního ovládání. 

Společnost Siemens zná už dlouho odpověď: v České republice obojí!

obvykle bývá do podobných prostor nepovolaným oso-
bám vstup přísně zakázán. Pracoviště, v nichž se provádí 
firemní výzkum a vývoj, je vzhledem k utajovaným sku-
tečnostem vždy pečlivě střeženým místem, obestřeným 
řadou tajemství.   Zeptali jsme se ředitele vývojového centra Vladimíra kully:

 Není pojem „inteligentní“ pro výhyb-
ku příliš nadnesený?
Kulla: Nikoliv. Tato výhybka totiž dokáže  
samostatně komunikovat s dalšími výhyb-
kami v kolejišti a reagovat tak na dění po-
dle změn situace v kolejišti nebo do něho 
zasahovat. Může automaticky stavět směr 
po přejezdu vlaku tak, že „sdělí“ další vy-
hybce, ze které koleje vlak přijíždí, auto-
maticky reagovat na příjezd vlaku k vý-
hybce a automaticky přestavit výhybku do 
potřebné polohy podle toho, odkud vlak 
přijíždí. Díky počitadlům náprav dokáže 

rozpoznat, nejen zda vlak přejel komplet-
ně – tedy už celý –, ale také jak rychle jede. 

 Proč má ještě v názvu „integrovaná“?
Kulla: Protože má skutečně integrované 
řešení, které snižuje náklady a odstraňuje 
nutnost instalace rozváděčové skříně  
s řídicí elektronikou a ovládáním moto-
ru. Výhybka integruje již v samotném sig-
nalizačním návěstidle veškerou potřeb-
nou elektroniku – od napájecího zdroje 
přes řídicí systém a záložní baterie až po 
samotné řízení jednoho až dvou motorů 

výhybky. Integrované řešení také umož-
ňuje v případě budoucích změn kolejiště 
jednoduše vyhybku rozšířit na dvojitou 
křížovou nebo změnit levou za pravou  
a naopak.

 Čím je ještě pozoruhodná?
Kulla: Třeba tím, že ji lze ovládat – obdob-
ně jako třeba chytrý televizor – tabletem. 
Pokud je jím strojvedoucí vybaven, případ-
ně chytrým telefonem s potřebnou aplika-
cí, může výhybku řídit z pohodlí sedadla 
kabiny lokomotivy.

TruTnov 
Nízkonapěťová 
spínací technika

Mohelnice 
Elektromotory 

Přípojnicové syst.
drásov 

Elektromotory 
a generátory

oez 
leTohrAd 
Nízkonapěťová 
jisticí technika

BrunTál
OSRAM osvětlovací 

technika

osTrAvA
Kolejová vozidla

frenšTáT 
p. raDhoštěm

Elektromotory

prAhA
Vývojové a prototypové 

centrum

Brno
Vývojové a prototypové 

centrum

Brno
Parní turbíny

Inteligentní integrovaná výhybka
Během slavnostního otevření nového vývo-
jového a prototypového centra v sídle čes-
ké regionální společnosti Siemens v Pra-
ze-Stodůlkách byla novinářům mimo jiné 
předvedena železniční výhybka no-
vé generace. Stojí bezesporu za 
pozornost, že od zadání pro-
jektu do dokončení výroby 
plně funkčního prototypu 
s testem v kolejišti uběh-
lo přibližně jen 10 měsíců. 
Vývoj, ale i výroba prototy-
pů byla realizována v České 
republice. Toto technologic-
ky pokročilé zařízení už zau-
jalo odborníky na mezinárodním 
veletrhu InnoTrans 2012 v Berlíně.

Výhybka je vhodná zejména pro podniko-
vé kolejové vlečky, seřazovací nádraží, depa 
nebo přípojné tratě a kombinuje hned ně-
kolik nových technologií pro zjednodušení 
obsluhy, zvýšení komfortu a bezpečnosti  
a snížení nákladů. 

Patentovaná 
bezdrátová technologie
Tato technologie se využívá pro spojení  
výhybky s centrálním systémem, resp. při 
počítání náprav nebo ovládání směru. Sni-

žují se tak náklady na instalaci, elimi-
nuje nutnost výkopových prací  

a manipulace s kabely. Výhybka 
vyžaduje jen připojení napě-
tí 400 voltů pro řídicí elek-
troniku a napájení motorů. 
Bezdrátově ji lze nejen konfi-
gurovat, ale také měnit směr 
jízdy. Zařízení dokáže rov-

něž bezdrátově předávat infor-
mace jiné výhybce. Z hlediska 

posílení bezpečnosti je významné 
použití bezdrátového připojení počíta-

del náprav na koleje v každém směru, takže 
systém dokáže rozpoznat jak „obsazenost“ 
výhybky vlakem, tak například ztrátu ně-
kterého vagonu. Je rovněž schopna předávat 
údaje o počtu náprav nadřazenému systému 
InteliYard společnosti Siemens.  

prAhA
Kolejová vozidla

540
osob pracuje 
v deseti vývojových 
a konstrukčních
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 Jak bylo možné dostat se k robotice  
v době, kdy jen málokdo věděl, co to je?
Když jsem v roce 1975 skončil vyso-
kou školu, byl děkanem Fakulty strojní 
profesor Ján Buda. Ten do Českosloven-
ska přinesl robotiku, sledoval, jak se na 
světové vědecké scéně nová disciplína 
začíná rozvíjet. Měl mladého asisten-
ta, pozdějšího docenta Milana Kováče. 
Shromáždili skupinu postgraduálních 
studentů, takových, kteří s nimi praco-
vali na výzkumu v robotice. Bylo nás pět 
nebo šest, potom o něco víc. Odjakživa 
mě fascinovalo, jak se člověk pokouší na-
podobit sám sebe. Začalo to obrazy, so-
chami, později fotografií a dnes jsou hu-
manoidní roboty už jeho poměrně věr-
ným obrazem. 

 Dnes dokážou roboty zastat mnoho 
doposud lidských činností. Zkoumá ro-
botika otázku, kolik lidí jsou schopny 
roboty nahradit?
Řekl bych, že spíše analyzuje, v jakém od-
větví anebo typu výroby nasadit automa-
tizovanou techniku. Určí se pozice ane-
bo činnost, vyvine robot a vyladí procesy. 
Příkladem je vlaková doprava v Japonsku. 
Část vlaků jezdí na vyvýšené trati, řídí je 
automatický systém. Ve stanici vlak zasta-
ví a otevře dveře. Když lidi nastoupí a vy-
stoupí, kamerou ověří, zda všichni prošli, 
a zavře. Ušetří se tím vlakvedoucí. 

 Už se tedy neřeší počet lidí, ale to, 
jestli robot nějakou činnost zvládne  
a jak zlepší kvalitu. Do jaké míry je to  
o nákladech? 
Zkoumá se, kde technika nahradí mezeru, 
u prací, které lidé už nechtějí dělat anebo 
jich na ni není dost. U péče o děti, pacienty 
či staré lidi, u práce v nepříjemném pro-
středí. Víc než náklady se posuzuje, v čem 
je pružnější a zda dokáže činnosti vykonat 
kvalitněji a přesněji než člověk. Navíc jsou 
roboty poměrně bezporuchové, podobně 
jako auta mají také za sebou vývoj, který 
podstatně omezil poruchy. Doba, kdy se 
roboty instalovaly pouze podle porovnání 
nákladů vůči mzdě člověka, je pryč. 

 Navíc člověk z technického hlediska 
je poruchový. Bývá nemocný a má i jiné 
důvody k prostojům. Naopak, robot ne-
jezdí na dovolenou, nechodí na toaletu, 
na oběd ani na cigaretu. 
Technologie pokročily natolik, že se ne-
šetří jen čas. Pokud se má vyrábět, napří-
klad nějaká součástka, je potřeba ji vy-
soustružit, plus nějaká manipulace. Stroj 
nejen vykoná operaci, ale podle potřeby si 
sám vymění nástroj a zkontroluje, zda je 
na něm samotném i na výrobku všechno 
v pořádku. Velkou část času však stále za-
bírá manipulace. U ní je to, co jste nazval 
prostojem člověka, poměrně důležitý fak-
tor. Pokud ji roboty udělají kvalitně, přes-
ně a bezchybně ji opakují, ušetří se čas. 

 Vypadá to, že roboty budou pro mno-
ho činností vhodnější než člověk. Bu-
dou lidé pro automatizovanou výrobu 
přítěží? 
Je to tak. Člověk nebude stíhat obsluhovat 
robot, ten pracuje rychle. Navíc, dosud by-
ly roboty technologické, manipulační, ale 
za techniku přemýšlí člověk. Teď přibude 
řízení přemýšlením. Vývoj řídicí techniky 
bude díky snímačům a senzorům člověka 
předbíhat, člověku jednoduše nedá šanci. 
Procesy se natolik zautomatizují, že nebude 

schopen je sledovat a dostatečně rychle se 
rozhodnout. Už teď robot s kamerou vezme 
součástku z hromady a vybere si tu, kterou 
je potřeba. Předtím se musely speciálně 
srovnávat na přesně vymezeném místě. 

 Takže robotům přibývají smysly? 
Není to jen oko kamery, ale také hmat, síly, 
krouticí momenty. Někteří výrobci dávají 
do převodovek mikrofony. Když se napří-
klad ozubené kolečko opotřebuje, člověk 
ještě neslyší, že píská. Je tam však mikro-
fon, který vyhodnocuje frekvence a zjistí 
chybu. Inteligence techniky roste také  
v jiných činnostech. Například při výměně 
anebo údržbě. Opravář nemusí nic rozebí-
rat, pouze se automaticky vysune potřebný 
modul a nahradí se jiným. 

 Budou mít roboty něco jako bolest,  
už jen proto, aby se nepoškodily? 
Vyvíjejí se umělé pokožky se senzorikou. 
Moderní roboty už však mají vlastnosti, 
které fungují jako bolest. Nebudou nesmy-
slně tlačit do pevné překážky a riskovat po-
škození, uhnou. Samozřejmě robot „nebo-
lí“ místo dotyku, ale zaznamená například 
nutnost vyvinout vyšší krouticí moment, 
například na pohonu kloubu ramene.

 Jak daleko může zajít umělá inteli-
gence? Může, obrazně řečeno, vznik-
nout fabrika, která bude mít i za gene-
rálního ředitele robot? 
Řízení výroby se může dostat tak daleko. 
Například když vyvinu nějaký výrobek  
a v Tokiu o něj mají zájem, nebudu ho vyrá-
bět a posílat jim ho. Na internetu najdu to-
várny, které na můj produkt vyrábějí dílce,  
a pošlu jim výkresy. Potom sladím, aby se 
součástky logisticky posbíraly, a najdu vý-
robce, kterému je nechám doručit. Tomu po-
šlu výkres, jak to smontovat, a žádost, kam 
to celé mají dodat. S tímto se zatím jen začí-
ná, ale už jsou vidět změny v tomto směru.  

 Nehrozí, že když se příliš operací 
zautomatizuje, objeví se případná chy-
ba na větším množství výrobků? 
Spíše naopak. Přímo na průmyslové robo-
ty se montují i kontrolní přístroje  

„Vyspělé roboty se sice v případě poruchy bez lidí obejdou, ale ne bez algoritmu 
vytvořeného člověkem, bez něhož by vůbec nemohly fungovat,“ zdůrazňuje vedou-
cí katedry výrobní techniky a robotiky Strojnické fakulty technické univerzity košice 
mikuláš Hajduk. Robotice se začal věnovat s lidmi, kteří byli v tehdejším Českoslo-
vensku doslova pionýry tohoto oboru. dnes vede specializovanou katedru a s kole-
gy a studenty pracuje na výzkumu, jak co nejlépe využít roboty nejen v průmyslu. 

Roboty jsou naší 
věrnou podobiznou

Člověk nebude stíhat obsluhovat 
robot, ten pracuje rychle. Navíc 
dosud byly roboty technologické, 
manipulační, ale za techniku 
přemýšlí člověk. Teď přibude  
řízení přemýšlením.

″
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a výrobek či dílec se okamžitě skenuje, 
proměří a prověří se odchylky i toleran-
ce. Čím dál tím víc se rozšiřuje ovládání 
zařízení přes internet. Pokud se vyskytne 
chyba, buď ho přestaví přímo, anebo po-
žádají obsluhu, aby vyřešila problém. Kro-
mě toho roboty pracují v lince. Každý má 
určitou rezervu. Když se jeden pokazí, ani 
nehlásí operátorovi „jsem pokažený“, ale 
těm okolo „přeberte moji operaci“. Až po-
tom se opravuje. 

 Řídicí systémy robotizovaných li-
nek obvykle fungují off-line. Jak se 
budou chránit proti rostoucí hroz-
bě kyberútoků, když budou zapojeny 
on-line? 
Pokud bude chtít průmysl fungovat on-
-line, toto riziko vznikne. Nejsem od-
borník na sítě, ale myslím si, že řešením 
by mohlo být nespoléhat se jen na dneš-
ní internet. Možná si změny v průmyslu 
vyžádají vznik samostatných lokálních 

anebo firemních sítí. Do těch se bude ci-
zím pronikat hůře.

 Schopnosti robotů rostou oprav-
du vysoko. Objevily se humanoidní 
roboty, které si už brzy bude možné 
poplést s člověkem. Kam může sahat 
jejich zodpovědnost a kam lze rozvi-
nout jejich schopnosti?
Největším rizikem je lidská snaha za-
jít s vývojem co nejdál, vyvinout zaříze-
ní, které by bylo co nejdokonalejší. Lidé 
uvažují, zda dát robotům řídicí centrum, 
které bude fungovat podobně jako lidský 
mozek. Přitom nevidí možnost, že by se 
jejich vynález dal i zneužít.

 Jsou reálná rizika, že pokud by ro-
boty vyřešily vlastní reprodukci, tedy 
obdobu lidského rozmnožování, a po-
kud by fungovaly inteligentně, mohou 
se obrátit proti člověku? 
Spisovatel Isaac Asimov definoval záko-
ny robotiky, které řeší vztah člověka  
a robotu. I když se rozšiřují, modifikují  
a přibývají, první zůstává – „robot nesmí 
ublížit člověku“. Zatím fungují podle 
programů, které tvoříme my. Stále je  
dominantní člověk, vytváří algoritmus.

 Objevují se otázky etiky autonom-
ních vojenských systémů. Mohou být 
přínosem, protože ochrání životy vo-
jáků. Jak ale zabránit, aby ve válce, 
připomínající počítačovou hru, ne-
chytil pomyslný joystick někdo, kdo 
možná nebude člověk? 
Je to opravdu komplikované. První ro-
boty byly čistě mechanické. Postupně 
jim přibývají různé senzory. Dnes není 
problém, aby robot viděl skutečně dale-
ko. Jestliže nevidí, získá informaci na-
příklad přes GPS, může mít třebas ter-
mokameru. Může dostat sluch, může být 
velmi silný, vysoce mobilní. Pokud robot 
nedokáže projít po zemi, je jen otázkou 
technického řešení, aby to přeletěl. Do-
káže se rozhodovat. Předtím fungoval 
podle pevného programu. Nyní si umí 
ověřit vlastnosti terénu a zařídit se podle 
toho. To je už takřka přemýšlející zaříze-
ní – vybere například takovou variantu 
přesunu, aby minimalizoval riziko, že se 
poškodí. Takže zkoumat, jak se vyrovnat 
s takovým nárůstem jejich schopností, je 
opodstatněné.   

Mikuláš Hajduk absolvoval Strojnickou fakultu technické univerzity košice v roce 1975. Pokračoval 

v práci na fakultě jako odborný asistent a později interní aspirant. V letech 1978 až 1986 byl vedou-

cím výzkumným pracovníkem v tehdejším národním podniku Závody těžkého strojírenství v mar-

tině. Přitom pokračoval i v akademické dráze, v roce 1985 získal docenturu a o rok později se vrátil 

do vysokoškolského výzkumu. V roce 1999 se stal profesorem. od roku 1998 je vedoucí katedry vý-

robní techniky a robotiky, kde se orientuje na robotiku, multirobotické systémy, robotické buňky, 

servisní robotiku a výrobní systémy.

Zatím fungují podle programů, které 
tvoříme my. Stále je dominantní 
člověk, vytváří algoritmus.″

S
tejně jako v minulých letech této 
soutěži udělili záštitu ministr škol-
ství, mládeže a tělovýchovy a mini-
str průmyslu a obchodu. Uplynulý 

ročník Ceny Wernera von Siemens se nesl 
ve znamení zásadních změn, když byly  
k dosavadním třem kategoriím přidány tři 
nové kategorie pro výzkumné a vývojové 

pracovníky a pro nejlepšího vysokoškolské-
ho pedagoga. Finanční odměny pro nejlep-
ší práce byly navýšeny z původních 200 000 
na 1 150 000 korun. Šestnáctý ročník Ceny 
Wernera von Siemens se ponese ve stejném 
duchu a na vyhodnocení nejlepších prací se 
opět budou podílet významní představitelé 
české akademické a vědecké sféry. 

Garanty jednotlivých kategorií budou i v 
letošním roce nejvyšší představitelé vyso-
kých škol a Akademie věd. Ti budou součas-
ně i předsedy těchto porot, složených z rek-
torů pro vědu a výzkum, děkanů a prodě-
kanů, ředitelů ústavů, vedoucích oddělení 
a kateder a vybraných předních vědeckých 
pracovníků.
Do soutěže lze přihlásit práce, které jsou 
zpracovávány v technických a vybraných 
přírodovědných oborech. Uzávěrka pro 
podání přihlášky do soutěže je stanovena 
na 31. 10. 2013. Slavnostní vyhlášení Ceny 
Wernera von Siemens se uskuteční v novém 
termínu – tradiční prosincový termín byl 
změněn na 6. února 2014.  

Nový ročník Ceny Wernera 
von Siemens 

Kategorie  
a finanční odměny:
1. Nejvýznamnější výsledek 
    základního výzkumu

    1x odměna 300 000 kč

2. Nejvýznamnější výsledek 
    vývoje/inovace

    1x odměna 300 000 kč

3. Nejlepší pedagogický 
    pracovník

    1x odměna 100 000 kč

4. Nejlepší diplomová 
    nebo doktorská práce

    1. místo – 2x 30 000 kč
    2. místo – 2x 25 000 kč
    3. místo – 2x 20 000 kč

vždy pro studenta/doktoranda  
a jeho vedoucího práce

5. Nejlepší diplomová 
    nebo doktorská práce vzniklá
    ve spolupráci se Siemens

    1. místo – 2x 30 000 kč
    2. místo – 2x 25 000 kč
    3. místo – 2x 20 000 kč

vždy pro studenta/doktoranda 
a jeho vedoucího práce

Společnost Siemens v rámci své dlouhodobé snahy  
o zintenzivnění dialogu mezi státním a soukromým sekto-
rem v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání vyhlašu-
je nový, již šestnáctý ročník Ceny Wernera von Siemens. 
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divokou savanu, která postupně architek-
turu pohlcuje. Zevnitř kvádry slouží jako 
studovny, i se tu vystavují cenné exponáty.

„Hmota“ výstavního sálu, umístěného 
do ocelové konstrukce o délce 220 metrů, 
je ukryta mezi vzrostlými stromy v zahra-
dě o rozloze 19 000 m². Strukturu o váze 

3 400 tun vynáší 10 
metrů nad terén 26 
masivních sloupů. 
Uvnitř jsou na růz-
ných výškových úrov-
ních stálé i krátkodo-
bé expozice, vědecká 
pracoviště, mediatéky, 
učebny a auditoria. Mu-
zeum má ještě další tři 
galerie, dvě slouží tema-
ticky zaměřeným výsta-
vám, jedna je multime-
diální. Na východním 
konci muzea je na zvý-
šené platformě nad sály 
restaurace s vlastním 
vstupem, terasou a obrov-
skou skleněnou střechou. 

Jde o pocit
Tato stavba je jiný druh zkušenosti, uvízne 
ve vás něco, na co nezapomenete. 
Husté a vysoké kopce trávy, vyschlé „vádí“, 
kterým musíte projít. Architektura tu or-
ganicky prorůstá s tím, co charakterizuje 
Afriku či jiné kultury – ať už jsou to bar-
vy, tvary či obří fotografie na oknech, které 

zevnitř působí, jako byste skuteč-
ně byli obklopeni pralesem… Pro-
středí, které odpovídajícím způso-
bem přijalo umění různých kultur 
ze čtyř kontinentů. 
Rušný bulvár v těsném soused-

ství filtruje dlouhá, vysoká, sítotis-
kem ozdobená skleněná stěna. Lístky 

se kupují na otevřeném prostranství 
pod hlavním sálem, ze vstupního sálu 
umístěného v těžišti budovy vedou ces-
ty do všech částí muzea. Prostoru do-
minuje prosklený válec depozitáře, kte-
rý sice archivuje, ale zároveň ukazuje 
exponáty. Kolem něj se ve spirále odvíjí 
široká bílá cesta – řeka slov, na  pod-

laze probíhá multimediální show. Autoři 

expozice velmi šetřili světlem, velkoploš-
né skleněné tabule vitrín se ve tmě téměř 
ztrácejí, kontrast k nim tvoří „balvany“ 
potažené umělou kůží. Prostoru dominu-
jí exponáty: zlehka nasvícené vystupu-
jí ze stínů, když se přiblížíte, přes sklo je 
můžete prohlížet z různých stran a na-
hlédnout, co se odehrává za nimi. Archi-
tektura tu decentně ustupuje do pozadí 
a chtěného šera, pohybujete se volně, jen 
jinak zbarvená podlaha vás upozorní, že 
jste už v jiné expozici, jiném kontinentu. 
A skutečně, jak uvádí autor projektu, má-
te chuť šeptat si s bůžkem.   

V
ybudovat na bře-
hu Seiny nové 
muzeum navrhl 
v roce 1996 pre-

zident Jacques Chirac.    Po-
rota v prosinci 1999 ocenila 

projekty Jeana Nouvela, Petera 
Eisenmana a Renza Piana, de-
finitivního vítěze vybral sám 

prezident. Musée de Quai Branly se ote-
vřelo v roce 2006.

Hra na schovávanou
Není to nic monumentálního – Nouvelovo 
dílo nesahá na mraky, ani nestaví na odiv 
materiály budoucnosti. Skládá se ze čtyř 
částí, vyrůstajících z okolních Haussman- 
nových činžáků. Neučesaná, výstřední 

forma i nesourodost různých objemů vy-
volala řadu diskusí, ale Nouvel správně 
usoudil, že muzeum primitivních kultur 
nesnese tradiční západní postupy. A už 
vůbec nechtěl stvořit karikaturu domoro-
dých staveb. 

Ze severní stěny vystupují zavěšené 
barevné kvádry, přístupová cesta k mu-
zeu vede přes bujnou vegetaci evokující 

Tajemné místo vedle Eiffelky

„Muzeum stojí kolem specifické sbírky, 
vše je navrženo tak, aby objekty 
vyvolávaly citové reakce, byly chráněny 

před sluncem, ale také zachytily vzácné paprsky 
světla nezbytné k rozechvění a probuzení jejich 
spirituality. Místo je přeplněno dialogy mezi duchy 
předků, kteří objevovali lidské možnosti, vynalézali 
bohy a náboženství. Je místem, které je ojedinělé  
a nezvyklé, romantické a vzrušivé.
Architektura tedy musela odmítnout naše současné 
západní tvůrčí výrazy. Pryč s konstrukcí, technickým 
vybavením, pláštěm, únikovými schodišti, parapety, 
sníženým podhledem, projektory, podstavci  
a vitrínami. Jejich funkce sice musí být zachována, 
ale ať zmizí z našeho pohledu a vědomí, ztratí se, 
abychom se mohli pustit do důvěrné rozmluvy  
s posvátnými předměty. Lehce se to říká, ale  
obtížné je toho dosáhnout...
Výsledná architektura má neočekávaný výraz. Je 
archaická? Úpadková? Ne, naopak! Bylo tu použito 
nejpokročilejších technik: okna jsou velmi rozměrná, 
transparentní a často potištěná obřími fotografiemi; 
vysoké, náhodně umístěné sloupy mohou být 
mylně považovány za stromy nebo totemy; 
dřevěné sluneční clony obsluhují fotovoltaické 
články. Prostředky jsou vedlejší, to, co se počítá, 
je výsledek: co je pevné, mizí, vzniká dojem, že 
muzeum je prostý přístřešek bez fasády uprostřed 
lesa. Odhmotnění se tu střetává se symbolickým 
vyjádřením, umělecké dílo chrání iluze… Zbývá 
už jen stvořit báseň o místě z jemných protikladů: 
Pařížská zahrada se stane posvátným lesem  
s muzeem zanikajícím v jeho hlubinách.“ 

Jean Nouvel

Jean Nouvel stvořil odhmotněnou hmotu, oproštěnou od běžných 
prvků architektury a vše vtěsnal na parcely mezi původní zástavbou, 
které se klidně dotýká a prorůstá do ní.
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Severní stěna nového muzea.

AUTOR: vladimíra storchová
FOTO: LoIS LAmmERHUBER, 
               oLIVER URtAdo, 
               archiv autorKY

Zahradní architekt Gilles Clémens navrhl zahradu tak, aby časem muzeum pohltila, zeleň zabírá víc než 70 % 

pozemku.

 Pohled na  muzeum z Eiffelovy věže.

Jižní část s bílou spirálou chodby.



Audi ukrylo energii vodíku do plynu  
a vyřešilo tím hned několik problémů. 
Odstranilo potřebu budovat drahé vo-
díkové čerpací stanice i výrobu speciál-
ních vozidel s drahými palivovými člán-
ky. Díky tomu, že metan má velmi po-
dobné vlastnosti jako zemní plyn, e-gas 
lze distribuovat běžným plynovým roz-
vodem a přes všechny čerpací stanice na 
zemní plyn (CNG). Navíc ho mohou bez 
jakýchkoliv omezení používat všechna 
vozidla s klasickým motorem, upravená 
na spalování zemního plynu. 

Zapojení CO2 do výroby syntetického 
metanu přináší také další výhody. Závod 
s kapacitou tisíc tun syntetického meta-
nu bude ročně potřebovat 2,8 tisíce tun 
oxidu uhličitého. Odebírat ho bude z ne-
dalekého provozu na výrobu bioplynu, 
kde CO2 vypouštějí jako odpad do  
ovzduší. 

Flotila pro e-gas 
Plyn e-gas ze závodu ve Werlte pokry-
je spotřebu půldruhého tisí-
ce vozidel za předpokladu, že 
každé z nich ujede ročně prů-
měrně 15 tisíc kilometrů. Sa-
mozřejmě, celý projekt je za-
měřen na podporu výroby vo-
zidel spalujících zemní plyn. 
Audi má už v talonu kompakt-
ní pětidveřový hatchback Audi 
A3 Sportback TCNG, který se 
objeví u prodejců koncem ro-
ku. V roce 2015 plánuje uve-
dení druhého modelu TCNG 
na bázi větší modelové řady 
Audi A4.  

Obě vozidla využijí techno- 
logii modelu Audi A3 g-tron 
upraveného na spalování  
běžného zemního plynu. 
Tento hatchback, poháněný 

čtyřválcem 1,4 TFSI (81 kW), vyprodu-
kuje jen 30 gramů CO2 na kilometr. To je 
čtyřikrát méně než benzin. Zásobu CNG 

si vozí ve dvou přídavných podlahových 
nádržích, které pojmou 14 kg zemního 
plynu stlačeného až na 200 barů. Díky 
nim má A3 g-tron dojezd na plyn při-
bližně 400 kilometrů.

také pro energetiku
Prospěch z technologie Audi e-gas může 
mít celý německý energetický průmysl. 
Řeší totiž naléhavou výzvu, jak efektivně 
ukládat elektrickou energii z obnovitel-
ných zdrojů. Přeměna elektřiny na plyn 

by mohla významně podpořit expanzi 
energie z obnovitelných zdrojů. Projekt 
Audi e-gas lze snadno realizovat v ja-
kékoliv zemi s distribuční sítí pro zem-
ní plyn. 

Závod Audi e-gas ve Werlte stavějí  
v areálu společnosti EWE AG od září 
minulého roku. Po instalaci elektroly-
zérů už přibyl do technologické linky 
také metanizační reaktor. Tuto speciál-
ní jednotku, vysokou přibližně 16 me-
trů, poskytl MAN, dceřiná společnost 
koncernu Volkswagen. Syntetický plyn 
se začne dodávat do veřejné distribuční 
sítě zemního plynu od léta. 

V 
severoněmeckém městečku 
Werlte vyrůstá nový závod, 
kde Audi instaluje revoluční 
technologii na výrobu ekolo-

gického paliva budoucnosti. Budou tu 

vyrábět i vodík, všeobecně považova-
ný za nejčistší zdroj energie v dopra-
vě. Jenže výsledným produktem je něco 
úplně jiného – plyn. Pojmenovali ho  
e-gas.

Nejdříve čistý vodík
Audi se podívalo na problém udržitel-
né mobility doslova od podlahy. Začíná 
čistou elektřinou získávanou z větrných 
elektráren vybudovaných na severu  
Německa. Ta poputuje do nového závo-
du. Potom je to známá písnička. Elek-
třinu využijí na elektrolýzu vody. Jejím 
výsledkem bude kromě kyslíku čistý 
vodík. 

Ano, vodík, jehož využití v autech  
(ať už přímo spalováním anebo v elek-
trických palivových článcích) je dove-
deno do stadia, které nebrání sério-
vé výrobě. Tak proč potom na silnicích 
nevidíme vodíková auta? Má to háček. 
Vodíková mobilita potřebuje síť vodíko-
vých čerpacích stanic. Těch je jen pár, 
poněvadž provoz a uskladnění stlače-
ného vodíku vyžaduje drahé zásobníky. 
Ani v blízké budoucnosti to proto nevy-
padá na žádnou mohutnou vodíkovou 
ofenzívu. A to i přesto, že vodík je běž-
ným vedlejším produktem chemické vý-
roby různých závodů, rafinerie nevyjí-
maje. Většinou ho však spalujeme  
v ovzduší.  

Potom syntetický metan
Audi si proto pomohlo zajímavým tri-
kem. Ekologicky vyrobený vodík putu-
je do tzv. metanizační jednotky. Tady se 
sloučí s tolik zatracovaným oxidem uh-
ličitým. Výsledkem je syntetický metan 
e-gas čili náhrada za zemní plyn. 

Audi na syntetický plyn 
Fosilní paliva nemají v budoucí udržitelné mobilitě 
místo. Německé Audi proto přichází s projektem e-gas, 
ve kterém hraje první housle vodík. Jenže trochu jinak, 
než jsme byli dosud zvyklí. 

                                                                                                  Prvním modelem spalujícím e-gas bude Audi A3 tCNG, odvozené z plynového Audi A3 g-tron.

Přeměna vodíku na metan probíhá ve 
speciální, 16 metrů vysoké jednotce do-
dané společností mAN.

Audi má už v talonu kompaktní 
pětidveřový hatchback Audi A3 
Sportback TCNG, který se objeví 
u prodejců koncem roku. V roce 
2015 plánuje uvedení druhého 
modelu TCNG na bázi větší 
modelové řady Audi A4. 

″
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Větrná energie

Elektrická síť

obnovitelná energie – výroba  
metanu probíhá v metanizační  
jednotce, kde reaguje vodík  
s oxidem uhličitým. 
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mechanický strojek je symbolem hodinářského průmyslu.  
Nezměnilo se to ani v dobách, kdy toto odvětví zaplavili japonští 
výrobci se svojí levnější elektronickou alternativou. 

kalibr s frekvencí 4 Hz a pohybovou rezer-
vou 65 hodin. 

Přesný čas ukazuje žlutozelená luminis-
cenční kapalina na bázi alkoholu a čirá ole-
jovitá tekutina. Rozdílná hustota alkoholu 
a oleje nedovoluje jejich smísení, takže hra-
nice ukazující přesný čas je úplně ostrá. Vý-
jimečný je ciferník, který si zachoval pouze 
kruhový tvar. Polovinu plochy zabírají pís-
ty, zbytek vyplňuje subciferník minut na 
pozici dvanácté hodiny, turbínové kolečko 
sekund a vpravo je uložen indikátor rezer-
vy chodu. Ideální způsob, jak mechanické-
mu stylu dodat přitažlivý obal. 

Levitující setrvačník
Někdy možná jde pouze o módní výstřelek 
ve snaze co nejvíc překvapit. Jindy, zvláš-
tě u skutečných mistrů, jde o přesvědče-
ní a filozofii. Druhým případem je Max 
Büsser s přáteli, čili MB&F, kteří vyrábě-
jí výjimečné hodinky. Nabídl už hodinky 
připomínající kosmickou loď ze Star Wars, 
žábu s vykulenýma očima anebo ležatou 
osmičku. 

Jednoho dne si M. Büsser zkusil před-
stavit, jak by asi vypadaly jeho hodinky, 
kdyby se narodil o sto let dříve a nemohl 
se inspirovat futuristickými sci-fi příběhy 
ani moderní architekturou. Byl by odkáza-
ný jen na teplovzdušné balony a Eiffelovu 
věž. Výsledek nese název Legacy Machine 
N°1. Hodinky mají nezvykle kulaté pouzd-
ro, které korunuje zaoblené safírové sklo, 
pod nímž je jako v akváriu vystaven po-
hyblivý zázrak. Oscilátor je umístěn nad 
dvojicí číselníků zobrazujících čas ve dvou 
zónách. A světové prvenství? Také tu exis-
tuje: vertikální ukazatel rezervy chodu. 
Mistr M. Büsser se při tvorbě tohoto díla 
spojil s dalšími odborníky. Strojek zhoto-
vil J.-F. Mojon, autor hodin HYT H1, design 
měl na starosti finský hodinářský génius 
Kari Voutilainen. Vznikl tak jakýsi trojdi-
menzionální přístroj, exkluzivní kombi-
nace minulosti a budoucnosti.  

C
ílem všech hodinářských 
mistrů je přesnost.  
V klasických me-
chanických hodin-

kách se řídí pomocí oscilátoru 
s vláskem zkrouceným do spi-
rály. Systém vynalezl v roce 1675 
Christian Huygens. Každou sou-
částku od té doby nějakým způsobem 
zdokonalili, ale všechna vylepšení zů-
stala založená na původním řešení. Sys-
tém holandského vědce má i přes nespor-
nou spolehlivost své limity – například 
citlivost na gravitaci a teplotní změny. 
Tři století se zdálo, že konstrukční ome-
zení mechanického strojku nebude hodi-
nářský průmysl schopen překročit.  

 
kyvadlový pohon
Švýcarský hodinářský gigant TAG Heuer 
přišel s revolučním nápadem – odstranil 
oscilátor s vláskem. Mnozí toto radikální 
řešení přirovnávají k přelomovému ob-
jevu Ch. Huygense. Koncept nese název 

Mikrogirder a bezpochy-
by odstartoval novou éru 
výkonných a energeticky 
úsporných strojků, které jsou 
schopny měřit neuvěřitelně malé zlom-
ky času. 

TAG Heuer v mechanickém chronografu 
Mikrogirder nahradil oscilátor s vláskem 
dvojramennou pákou, spojenou  

s lineárním oscilátorem s pravidelně stej-
nými kmity. Výsledkem je přesnost jedné 
dvoutisíciny sekundy a dalším přínosem 
je úplné odstranění gravitačního pro-
blému. Nedochází už k nežádoucí ztrátě 
kmitů. 

tekuté ručičky
Hodinářský průmysl kráčí vstříc budouc-
nosti, ale přísně se přitom drží tradice. 
Jako by platilo pravidlo: jakkoliv futu-
ristické hodinky musejí mít mechanic-
ké srdce. Platí to jak pro hodinářské 
pionýry, jako je TAG Heuer, tak i pro 
mladé inovátory z HYT. Jejich prvoti-
na má jednoduché označení H1. Me-

chanický strojek je vše, co z původního 
hodinářství zůstalo. Odlišný a ojedinělý 
je princip ukazování času. Tradiční ručič-
ky nahradila kapalina, takže hřídel me-
chanického strojku pohybuje písty napl-
něnými tekutinou. Autorem myšlenky je 
hodinářská legenda Jean-Francois Mojon, 
který pro HYT sestrojil ručně natahovaný 

Nadčasový strojek 

″ Hodinářský průmysl kráčí 

vstříc budoucnosti, ale přísně 

se přitom drží tradice. Jako  

by platilo pravidlo: jakkoliv  

futuristické hodinky musejí 

mít mechanické srdce.

AUTOR: JoZEF JAkUBČo
FOTO: archiv
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2 428 kilometrů průměrnou rychlostí vyšší 
než 25 kilometrů za hodinu. Na kole však 
měl pouze jeden převod. Za dva roky si už 
jezdci převod měnili, ale poněvadž přeha-
zovačky tehdy ještě neexistovaly, museli 
sesednout a zadní kolo otočit. Přehazovač-
ky podobné dnešním se do pelotonu dosta-
ly až v třicátých letech. 

Kdoví, kam by dojeli dnešní jezdci na ko-
le, jaké měl M. Garin. Pravděpodobně ne 
dál než pod stoupání L’Alpe-d’Huez. Samo-
zřejmě že si dnes každý cyklista uvědomuje 
význam technologií, které se na kole uplat-
ňují. Komponenty jsou skutečně důležité, 
ale bez dobrého rámu by to asi nešlo. 

kolo s puncem NASA
Rám je základ a materiál, ze kterého je 

vyroben, jeho vlastnosti výrazně ovlivňu-
je.  Ocet, titan a hořčík jsou na ústupu. Roz-
hodla o tom nejen vyšší váha ocele, ale také 
vysoké nároky na opracování a cena. Do  
popředí se dostaly dva materiály: dural  
a karbon. Asi v nich není ukryto tolik ro-
mantiky jako například v titanu, ale prag-
maticky převážily jejich pozitivní vlastnos-
ti. Karbon je lehký a maximálně tvarovatel-
ný. Dá se vyrobit tvrdý jako kámen anebo 
naopak poddajný pro větší komfort. Důleži-
tý je přenos energie a tlumení otřesů. 

Italský výrobce kol Bianchi nedávno před-
stavil kolo Infinito CV, ve kterém použil 
technologii Countervail otestovanou v NA-
SA. „Vesmírný” viskoelastický materiál je 
v rámu kola vložen přímo mezi jednotlivé 
vrstvy pleteniny karbonového rámu. Doká-
že okamžitě eliminovat otřesy od kol a tato 
schopnost je údajně až o 60 procent vyšší 
než u klasického karbonového rámu. Vý-
sledkem je lepší výkon, nižší únava jezdce  
a větší kontrola nad kolem. 

Infiltrace elektroniky
Ke kvalitnímu rámu patří spolehlivé kom-

ponenty. V profesionálním pelotonu se ob-
jevují už jen tři jména: japonské Shimano, 
americký Sram a italské Campagnolo. Ja-
ponci a Italové ovládli tento „trh” díky sys-
témům elektronického řízení. Na závodech 

Tour de France, Vuelta anebo Giro d’Italia 
už nenajdete kolo s mechanickými přeha-
zovačkami. Zatímco Shimano je se sadou 
Di2 na trhu už delší dobu, Campagnolo  
s Record EPS přišel před dvěma lety. 

Oba systémy fungují na stejném principu. 
Zatlačená přehazovací páka vyšle signál do 
převodníku, tam se signál upraví do digitální 
podoby a „posune” do řídicí jednotky. Ta vy-
šle signál přehazovačce a přesmykači. Přeha-
zování trvá tisíciny sekundy a oproti mecha-
nickým systémům je mnohem přesnější, což 
může během těžkého stoupání rozhodovat. 

Campagnolo navíc dokázalo vylepšit 
funkci multishifting. V mechanické verzi 

dovoluje podřazovat o tři a zařazovat o pět 
pastorků, elektronická má možnost řazení 
oběma směry o všech jedenáct pastorků.  
V porovnání s klasickým mechanickým ře-
šením je EPS rychlejší o 25 procent. Prů-
měrný čas přeřazení je na kazetě s elektro-
nickým řazením 0,35 sekundy a při mecha-
nickém 0,47. 

Budoucnost cyklistiky
Neustálé zvyšování kvality a spolehlivosti 

kol na důležitých závodech vede konstruk-
téry k netradičním řešením. V hledáčku 
vývojářů jsou také kola, poněvadž defekt 

je stále vážnou hrozbou. Už delší dobu se 
testuje technologie Pump Tire. K pneuma-
tice je po obvodu připevněna pružná hadi-
ce, která se na cestě stlačuje. Duše se dofu-
kuje během jízdy, přičemž přísun vzduchu 
reguluje ventil se senzorem. Ten kontro-
luje tlak v duši a přizpůsobuje ho kvalitě 
a typu cesty. Výrobce cyklistických plášťů 
Tufo patří mezi první, kdo do směsi na vý-
robu pneumatik aplikoval materiál Silane 
VP Si 363. Galusky a pláště mají prokaza-
telně nižší valivý odpor a o desetinu lepší 
přilnavost na mokrém a hladkém povrchu. 
Výrobci se snaží pneumatiky chránit i proti 
defektu. Nejúčinnějším způsobem je přidá-

vání směsi aramidových vláken CRCA do 
kostry pláště. 

Změna se dotkne také další součástky kola 
– řetězu. Díky moderním kompozitům se už 
sice netrhá tak často, ale stále je pro jezdce 
rizikem. Výrobci nevylučují, že v budouc-
nosti by mohl řetěz nahradit řemen. Kola na 
„řemenový” pohon testuje maďarská továr-
na Schwinn-Csepel Bicycle Factory. 

Když netradiční řešení testovali profesio-
nálové, nad samodofukovacími dušemi  
a řemeny jen kroutili hlavami. Nic naplat,  
k cyklistice patří i romantika a vítězství, 
dosažená čistě fyzickými výkony. 

T
echnologie odjakživa reagovaly na 
potřeby cyklistů v reálných situa- 
cích při závodech. Takto vzniklo 
všechno, co dnes v cyklistice po-

važujeme za samozřejmost. Například také 
jedna z nejlepších firem v tomto businessu. 
Její zakladatel, Tullio Campagnolo, dostal 
na Giro d’Italia v průsmyku Croce d’Aune 
defekt, zkřehlými prsty však nedokázal od-
montovat kolo. Závody vzdal a po návratu 
vymyslel rychloupínací náboj. Později po-
dobným způsobem vylepšil přehazovačku 
a další komponenty.

Začalo to tour de France
V roce 1903 měli během prvního roční-

ku Tour de France cyklisti k dispozici jen 
jedinou technologickou novinku – pohon 
kola. Pedály už nebyly v ose předního kola, 
ale ve středu rámu a přes řetězový převod 
poháněly zadní kolo. Prvním vítězem se 
stal Maurice Garin, který ujel trať dlouhou 

Existuje několik sportů, kde člověk k dobrému výkonu po-
třebuje kromě vynikajících fyzických schopností také doko-
nalé technologie. Cyklistika do této kategorie patří a stále 
více se potvrzuje, že dobré kolo je základem úspěchu.

Technologie na dvou kolech

Řídicí jednotka řadicího systému Campagnolo EPS je mozkem elektronického systému přehazování rychlosti. Podle testů je elektronické řazení rychlejší než mecha-

nické o 0,12 sekundy na jeden převod.

AUTOR: JoZEF JAkUBČo
FOTO: archiv

Bianchi Infinito CV má mezi 

vrstvami karbonu vesmírný ma-

teriál Countervail, jeho rám tak 

eliminuje otřesy o 60  % účin-

něji než klasický karbon. 

maďarský Schwinn-Csepel začal s testováním kol, které mají namísto řetězu řemen. Výhodou má byť kon-

stantní záběr kol, zatímco náhon po stranách je symetrický.
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Z
ajímáme se o nový design, sleduje-
me současné trendy v bydlení i ob-
lékání – víme však, jak vlastně tyto 
trendy vznikají a kdo si je vymýšlí?

Velmi dobrou učebnicí je frankfurtský 
veletrh Heimtextil, který o celý rok dopře-
du informuje, jaké materiály a jaké barvy 

bude nutně potřebovat náš byt, aby nevy-
šel z módy. Přísně hlídané místo, kde se 
zabavují těm bez povolení fotoaparáty, ne-
chává nahlédnout do tvůrčí dílny nositelů 
trendů, každá skupina je detailně ilustro-
vaná, popsaná, vysvětlená. Ale jak každá 
ze čtyř skupin vznikne? 

Inspirace světem kolem nás
Stavební kameny se berou v architektu-
ře, přírodě, technických vynálezech  
i různých kulturách, vybírají se kon-
krétní osobnosti oborů a jejich dí-
lo, které nějak koresponduje s budou-
cím záměrem. V úvahu se bere stav 

Zajímáme se o nový design, sledujeme současné trendy v bydlení  
i oblékání – víme však, jak vlastně tyto trendy vznikají a kdo si je vymýšlí?

společnosti, její nálady. Tvůrci udávající 
tón nemohou jen tak těkat, musejí udr-
žet jistou vývojovou linii, navazovat.  
S převratnými změnami nepřicházejí 

každý rok, protože by to zákazník neu-
nesl. U domácího textilu nutně sledují  
i vývoj odívání, protože se tyto skupiny 
navzájem ovlivňují, a také směr, jakým  
se ubírá nábytková tvorba. 

Co potřebuje každá bytost
Nejnovější trendy se představily pod ná-
zvem Being čili Bytí nebo Bytost. „Vyšli 
jsme z toho,“ říká Anne Marie Comman-
deur, designérka a ředitelka Stijlinstitutu 
Amsterdam, „že každý má mít možnost 
vytvořit si prostor, který bude odrážet je-
ho vnitřní inspirace, osobní cíle i praktic-
ké potřeby.“ Designéři proto vytvořili čty-
ři odlišné typy bytostí – osobností,  
z nichž každá má svůj nezaměnitelný 
styl. Ne náhodou se aspoň v jedné sku-
pině najde každý z nás. Nebylo by přece 
ekonomické některé textilní odvětví vy-
nechat a pominout tak, že by pro nezájem 
zákazníka odumřelo. A tak je dobré uvě-
domit si, že na začátku každého tvůrčího 
procesu plného kreativity stojí konkrétní 
materiály, vzorky, technologie, které se 
do skupin nějak musí srovnat. Proto také 
vždy najdete vedle nejnovějších hi-tech 
materiálů čistá přírodní vlákna i rozma-
řilé náročné tkaniny, vedle neutrálních 

tónů i výrazné barevné vý-
boje.  Lidské bytosti potřebují 
pestrou nabídku.

 
kdo jsme a kam jdeme
I touto otázkou se skupina designérů za-
bývala a svoje bytosti vymodelovala tak-
to: Vynálezce je inteligentní volnomyš-
lenkář, který rád experimentuje a zkouší 
různá řešení.  

Miluje život plný zábavy a vzrušení, 
vyhledává dobrodružství, lákají ho ne-
objevené světy. Rád se staví do opozi-
ce, touží zanechat vlastní stopu, uplat-
nit se a být propojen se všemi, kteří jsou 
ochotni sdílet jeho vnitřní i vnější svět. 
Má rád živé barevné odstíny a podivné 
kontrasty, třeba spojení horké a jiskřivě 
mrazivé.

Excentrik je lovec i sběratel. Pátrá po 
nádheře a jedinečnosti, a pak z nich na-
míchá oslnivý koktejl, který má nadčaso-
vou kvalitu a extrémně dekorativní styl. 
Žije si jako současný dandy, je to moder-
ní bohém, který se toulá po celém svě-
tě, nasává zkušenosti i radostné zážit-
ky, hledá zajímavé výrobky, a pak je po 
svém kombinuje. Má vášnivou barevnou 
paletu a střetávání barev, výstřednost 
v kontrastu s elegancí a exotikou nabízí 
velké divadlo.   

Geolog vyznává přírodní produkty  
a systémy, přírodu miluje, ale vážně se 
zabývá i tím, že člověk, město a ekonomi-
ka jsou integrální součástí našeho sou-
časného ekosystému. Touha po zachování 
a objevování je u něj v rovnováze, v nej-
hlubších vrstvách země čeká neočekáva-
né Oceňuje vzácné nedokonalosti geolo-
gických textur, vědu o přírodě a její ne-
skutečnou kvalitu.

Barvy jsou odrazem tajemné tváře pří-
rody, odstíny vyvolané jedovatým jasem 
a kovovým leskem mají prozářit naše 
městské jeskyně.

Historik se sice narodil do doby, jíž 
dominují nové technologie, on ale vy-
znává prověřenou kvalitu, to, čemu se 
říká rodokmen. Miluje luxus, opovrhuje 
jednorázovými předměty, hledá naplně-
ní představ o kráse s vnitřní hodnotou, 
historické kouzlo, má rád příběh. Inspi-
rací je západní civilizace v pozdním  
16. a 17. století, období s extrémním 
uměleckým a řemeslným bohatstvím. 
Najdeme tu poklady té nejvyšší řemesl-
né dovednosti, expresivní ozdoby, opu-
lentní výzdobu i rafinované detaily.

Jak s tím naložit
Ano, všechno výše řečené bylo vlastně jen 
o domácím textilu. O tom, co v nás má vy-
volat. Uvnitř skupin pak najdete konkrét-
ní materiály i barvy a vy už se jen musíte 
rozhodnout, kterým směrem se vydáte. 
Vlastně nemusíte, můžete si z každé vzít 
jen něco, můžete objevit vlastní svět, to 
je právě na designu to krásné. Nediktuje, 
nabízí. Dobrým vodítkem je výrok pro-
slulé osobnosti světa velkého stylu Diany 
Vreeland:  „Myslím, že vaše fantazie mů-
že být vaše realita.“   

Geolog
barvy: temně hnědá, peří pelikána, jasná fialová, měděná, baltská zeleň, 
silná temná fialová, sodalitová modř, hněď opékaného kokosu

excentrik

barvy: černá, holubí šeď, legionářská modrá, švestkově sytá purpurová,
kaktusová zeleň, zlatožlutá, lososová, poněkud tmavší červená „tango“

Historik

barvy: antracitová, krémová, světle zlatá, zaječí hnědá, bledá zeleň výhon-
ků, večerní písek (růžový tón), vybledlá fialová, sněhově bílá

Vynálezce

barvy: bělavá, bambusová, světlá chladnější zelená, červeně oranžová, 
přírodní světlá hnědá, jasná letní modrá, špenátově zelená, kaštanová

Geolog

excentrik

Historik

Vynálezce

AUTOR: vladimíra storchová
FOTO: heimtextil
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Pravděpodobně každý audiofil se už jen z principu digitálním 
technologiím vyhýbá. Zaručeně to platí u zesilovačů, protože je 
dokázané, že digitální technologie signál vždy aspoň trochu de-
gradují. Francouzská firma Devialet však v tomto segmentu spus-
tila zásadní převrat – audiorevoluce nese název D-premier. Vý-
konný audiosystém poháněný osmi procesory kombinuje digitál-
ně-analogový konvertor, stereopředzesilovač a stereovýkonový 
zesilovač. D-premier sdružuje analogové zpracování signálu  
i digitální signální procesor. Ve skutečnosti se jedná o analogově-
-digitální hybridní systém s označením ADH, patentovanou tech-
nologii společnosti Devialet. Zajímavý je také design. Technolo-
gie jsou uloženy v jednolité schránce z hliníku s vysokým les-
kem. Zařízení má pouze jedno tlačítko na zapnutí. Ostatní funkce 
můžete kontrolovat přes externí ovládač. Výkon zesilovače je pro 
stereo 2x 240 wattů anebo 400 wattů u monobloku. Cena tohoto 
francouzského zázraku se vyšplhala k sumě 12 tisíc eur. 

V nepřeberném množství doplňků pro smartphony a tablety se čas od času na-
jdou i celkem užitečné věci. Do této kategorie bychom mohli zařadit i Tinké od 
společnosti Zensorium. Jedná se o miniaturní kardiorespirační monitor, který 
stačí připojit k zařízení s iOS a pomocí aplikace sledovat několik důležitých in-
formací. Tinké zaznamenává vaši tepovou a dechovou frekvenci anebo okysličo-
vání krve. Zařízení funguje díky zdroji světla a senzoru, na který pouze přiloží-
te palec. Kromě sledování aktuálního stavu můžete hodnoty zaznamenávat za 
účelem porovnávání vývoje. Nechybí možnost sdílení informací o vašem zdra-
votním stavu. K dispozici je také Zen Index, díky kterému si můžete sledovat 
hodnotu stresu. 

Mezi novinkami, které společnost Apple ne-
dávno představila veřejnosti, je i úplně radi-
kální krok –  Apple od základů přepracoval 
design své vlajkové lodi. Mac Pro vyrobil ve 
tvaru válce. Oproti současné verzi je mnohem 
kompaktnější, rozměry představuje jednu os-
minu objemu předcházející generace a stříbr-
ný hliník nahradila lesklá černá barva. Co je 
však nejdůležitější, Apple do tohoto válce vlo-
žil komponenty, jejichž výkon se dá přirovnat 
k výkonu jaderné elektrárny. Zabezpečuje ho 
dvanáct jaderných procesorů Intel Xeon, což 
představuje zvýšení výkonu o dvojnásobek,  
a čtyřkanálová 60gigabajtová operační paměť 
ECC DDR3. Novinkou je technologie Thunder-
bolt 2 s přenosovou rychlostí 20 gigabajtů za 
sekundu. Nechybí podpora USB 3.0. Grafiku 
zabezpečí duální grafické karty FirePro, díky 
kterým počítač zvládne zobrazovat na disple-
jích obsah s rozlišením 4K. 

AUTOR: JoZEF JAkUBČo
FOTO: ARCHIV VýRoBCů

Doteď jsme si mohli k zaznamená-
ní videa z jízdy na kole anebo na 
lyžích vybrat pouze malou přenos-
nou kameru GoPro. Změna přišla  
s novinkou od firmy ION, která na-
bídla „sportovní“ kameru ION Air 
Pro Plus. V porovnání s GoPro má 
několik rozdílných parametrů  
a vlastností. V první řadě je mno-
hem lehčí, dosahuje hmotnosti ne-
celých 123 gramů. Video zazname-
nává v HD rozlišení 1 080p a nabízí  
i Wi-Fi připojení, takže sdílení videa 
je okamžité. Záznam se pořizuje na 
micro SDkartu. Optiku osadil výrob-
ce do kovového těla a objektiv  
má 170stupňový úhel záběru. 

Když se na trhu objevil segway, dvoukolové městské „vozidýlko“, 
chvíli to vypadalo, že na přesuny po ulicích už nebudeme potře-
bovat nohy. Rozruch však ustal a segway se stal spíše atrakcí pro 
turisty než plnohodnotnou náhradou jiných způsobů cestování. 
Obnovit „diskusi“ na toto téma se snaží monokolo s názvem Self 
Balancing Electric Unicycle. Dlouhé jméno označuje jednokolové 
kompaktní vozidlo určené k jednoduchým přesunům. A poněvadž 
má pouze jedno kolo, o zachování rovnováhy se stará počítač s gy-
roskopem. Výhodou oproti segwayi je možnost sedět během jízdy. 
Pohon zabezpečuje pětisetwattový elektromotor se schopností jez-
dit dvě hodiny na jedno nabití. 
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brýLe Od GOOGLu
Pokud bychom měli sestavit žebříček nej-
očekávanějších technologických novi-
nek tohoto roku, tak na prvních příčkách 
by určitě nechyběly brýle od společnos-
ti Google s názvem Google Glass. Jejich 
využití je ideální, zvláště v situacích, 
kdy jsme v pohybu a ruce nemáme vol-
né. Ovládat je můžeme hlasem. Stačí říct 

„O.k., Glass“ a tento futuristický pomoc-
ník se okamžitě nastartuje. Z funkcí má-
me na výběr vícero možností. Navigaci, 
zjišťování geografické polohy anebo vy-
hledávání. Použít je lze také k videokon-
ferencím, fotografování anebo natáče-
ní videa a sdílení zaznamenaných mo-
mentů v sociálních sítích. A to všechno 
pouze pomocí hlasu. Dokonce s brýle-
mi můžete poslat hlasovou anebo texto-
vou zprávu či překládat z cizího jazyka. 

Brýle však mají i své odpůrce. Google 
proto například zastavil funkci roze-
znávání tváří. Už dnes jsou brýle zaká-
zány v některých kasinech a Google ta-
ké zakázal aplikace s erotickou tematikou. 
Zobrazování údajů má odpovídat vnímání 
obrazovky s úhlopříčkou 63,5 centimetru 
s HD rozlišením ze vzdálenosti 2,5 metru. 
Zabudovaný fotoaparát má rozlišení pět 
megapixelů a interní paměť má kapacitu 
16 gigabajtů. 

FrancOuzSká audiOreVOLuce

zdraVí pOd kOntrOLOu

dynamická kamera

appLe VáLcuje

na jednOm kOLe



V pátek 17. května se uskutečnil Mezinárod-
ní dobrovolnický den Give & Gain, do nějž 
se v České republice zapojilo 24 firem se 
764 dobrovolníky. Ti pomáhali v 52 veřejně 
prospěšných organizacích. Vice než čtvrti-
nu všech dobrovolníků tvořili zaměstnanci 
společnosti Siemens. Do 33 neziskových or-
ganizací se vydalo pomáhat 206 dobrovol-
níků ze šesti regionů (Praha, Brno, Ostrava, 
Letohrad, Mohelnice, Bruntál). Zaměstnanci 
Siemens se kromě přímé dobrovolné práce 
podíleli také na výběru sdružení a na orga-
nizaci jednotlivých aktivit.

K Mezinárodnímu dobrovolnickému dni 
jsme se připojili již potřetí. Každým rokem 
se zájem mezi zaměstnanci zvyšuje, jenom 
od loňska se k pomoci přihlásilo o 83 dob-
rovolníků víc. Mezinárodní dobrovolnický 
den organizuje v České republice platforma 
Byznys pro společnost, která je národním 
partnerem britské nadace BITC (Bussines 
in the Community). Právě ta je „autorkou“ 
mezinárodní myšlenky Give & Gain Day.  
Na celém světě tak společně přes 17 000 
dobrovolníků v 18 zemích pomohlo tam, 
kde to má skutečně smysl.

dObrOVOLníci zapLaViLi ČeSkOu repubLikuNa rentgen mobilně  
a víceúčelově

Česká regionální společnost Siemens do-
dala od začátku letošního roku na český trh 
již několik přístrojů Arcadic Varic, mimo ji-
né i do nemocnice v Náchodě. Arcadic Varic 
je unikátní rentgenový přístroj s ramenem 
ve tvaru písmena C, který se používá v or-
topedii, při chirurgických a vaskulárních 
zákrocích nebo v urologii. Jeho výjimeč-
nost spočívá v tom, že je schopen využívat  
i data z jiných vyšetření, jako například  
z magnetické rezonance nebo počítačové-
ho tomografu.

Panda bude nejčistší 
Zakázku v hodnotě 300 milionů dolarů (přibližně 6 mld. Kč) na stavbu elektrárny Panda 
Temple II v Texasu získalo americké zastoupení koncernu Siemens. Elektrárna s kombino-
vaným cyklem, kterou Siemens dodá na klíč, bude jednou z nejčistších v USA. Pochlubí se 
výkonem 758 MW a od svého spuštění v roce 2015 bude zásobovat elektřinou přibližně tři 
čtvrtě milionu domácností.

Severní vítr není krutý
Dobré zprávy přišly ze severu. Siemens 
postaví dalších 80 větrných elektráren  
v Severním moři, kde vanou pravidelné  
a silné větry. Zakázku za 700 milionů eur 
na jejich dodání a desetiletý servis získal 
od německé společnosti wbd group. Vě-
trná farma nese název Butendiek, provoz 
by měla zahájit už v roce 2015 a bude mít 
celkový výkon 288 megawattů. To je více 
než jeden blok uhelné elektrárny Tuši-
mice a dost na zásobování elektrickým 
proudem pro 370 000 domácností. Každá 
instalovaná turbína má výkon 3,6 MW při 
rozpětí 120 metrů. 

Rostliny pijí z čerpadel

Čerpací stanice v blízkosti portugalského 
města Serpa zavlažuje 12 tisíc hektarů 
země – voda je optimálně dávkována 
systémem s řízením otáček od společnosti 
Siemens. Brinches Laje, jak se tato stanice 
nazývá, nešetří jen vodu, ale také proud. 
Jsou zde totiž instalovány nízkonapěťové 
motory z českého výrobního závodu spo-
lečnosti Siemens v Mohelnici. Otáčky  
a produkce vody se tedy řídí žízní užitko-
vých rostlin. 

Siemens na křídlech Airbusu
Zajímavou zakázku pro výrobní závod  
Airbusu v Toledu získala španělská poboč-
ka společnosti Siemens. Bude se starat  
o údržbu výrobních linek, na nichž se mon-
tují křídla a další komponenty letadel, včet-
ně částí pro největší letadlo na světě A380. 
Španělský závod největšího evropského vý-
robce letadel patří mezi nejmodernější  
v celém Airbusu.

Elektromotory, které 
zvedají ropné plošiny

Motory z mohelnického výrobního závo-
du společnosti Siemens nesmějí chybět 
tam, kde se ve velkém těží ropa – slouží 
totiž jako pohon převodovek pro poloho-
vání ropných a technologických plošin. 
Aktuálně si jeden z nizozemských zá-
kazníků, který výrobu plošin zajišťuje, 
objednal rovných 144 kusů brzdových 
motorů osové výšky 180 cm.  
K čemu přesně? Převodovky poháněné 
mohelnickými motory zajišťují polohu 
a pohyb plošin na pilotech ukotvených 
ke dnu moře. Plošiny tak v závislosti na 
výšce hladiny vody klesají, nebo stoupa-
jí. Tento rok má mohelnický závod avi-
zovaných dalších šest podobných zaká-
zek, a to přibližně po padesáti kusech. 
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Pomáháme slabším a potřebným, kteří se 
ne vlastní vinou dostali do obtížné situace 
a nemohou si pomoci sami.

Podporujeme instituce, které pomáhají 
dětem a lidem se zdravotním postižením 
či sociálními problémy.

www.siemens.cz/fondpomoci

Siemens, s. r. o.
Fond pomoci
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
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