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Vážení čtenáři,
dospělost člověka se měří ani ne tak věkem, jako spíše mírou osobní odpovědnosti, 
kterou je schopen přijmout za život svůj, ale také za životy ostatních. U velkého koncernu 
s nadnárodní působností tomu není jinak. O tom, že společnost Siemens je svým věkem 
„dospělá“ už dávno, nikdo nepochybuje. Však zanedlouho budeme slavit neuvěřitelných 
170 let od jejího založení. „Dospělá“ je ale především kvůli něčemu jinému: díky pevným 
postojům a názorům, které po celá desetiletí zastává, a také kvůli odpovědnosti, kterou na 
sebe bere v tom nejširším slova smyslu. Tato slova nakonec potvrzuje i prestižní ocenění, 
které jsme získali za odpovědné podnikání – TOP odpovědná firma 2013.
O tom ale teď znova mluvit nechci. Rád bych zde zmínil zcela konkrétní činy, které se za 
odpovědným podnikáním skrývají, a současně také rozkryl myšlenkové pochody, které 
celý tento proces sjednocují a posunují kupředu.
Společnost Siemens je po celém světě známá svými pokročilými technologiemi ve 
výrobě energie z obnovitelných zdrojů. S tím úzce souvisí problematika sofistikovaných 
přenosových sítí, skladování elektřiny a můžeme takto pokračovat až někam ke 
konceptu Smart Grid. Pokud by se naše činnost omezila jen na tuto oblast, stále bychom 
se pravděpodobně mohli právem nazývat firmou, která smýšlí i koná v intencích trvalé 
udržitelnosti. Skutečně „dospělý“ by ale tento přístup byl jen napůl. Odpovědný člověk 
by si totiž měl ihned začít klást další otázky, jako například: „Nezpůsobuje nakonec 
samotná výroba komponent pro efektivní produkci ’zelené‘ elektřiny víc škod ve srovnání 
s následným užitkem z provozu těchto komponent?“
Vývojáři naší společnosti si tyto a podobné otázky průběžně kladou a firma na ně také 
hned odpovídá. Nikoli pouze slovy, ale konkrétními činy. Základním konstrukčním 
prvkem větrné elektrárny je ocel, avšak produkce oceli patří z hlediska negativního 
dopadu na životní prostředí mezi nejproblematičtější výrobní procesy. Proto jsme si 
„posvítili“ i na ni a navrhli řadu technologických řešení, která dokáží tento stav vylepšit. 
Patří mezi ně například rekuperační systém pro elektrické pece na výrobu oceli nebo nová 
EAF pec s kvantovým obloukem výrazně snižující emise CO2. Podobně se věnujeme  
i ekologickým aspektům výrobních strojů nebo automatizačních zařízení. Každý problém 
nás zajímá ve své plné šíři a v kontextu skutečně trvale udržitelné budoucnosti. Budete-
li ve svém podnikání hledat odpovědi na podobné otázky, rádi vám budeme partnerem. 
Také proto jsme hlavní téma letního čísla časopisu, který právě držíte v rukou, zaměřili na 
řešení praktických otázek energetické efektivity a trvale udržitelného rozvoje průmyslové 
výroby. 
Milí čtenáři, přeji vám krásné, ničím nerušené léto a období zasloužených dovolených plné 
slunce a pohody. 

Eduard Palíšek
generální ředitel Siemens Česká republika

o b s a h

Češi pravidla potřebují, ale často jich bývá až moc, 
říká konzultant a kouč Vladimír Volko, specialista 
na výrobu a výrobní postupy. České výrobní pod-
niky se však o budoucnost bát nemusejí. Podle něj 
budou mít do budoucna práce dost, i když to bude 
práce hodně specifická. 

Významné sportovní události se tradičně pojí 
s velkými investicemi do moderní infrastruk-
tury. Mistrovství světa ve  fotbale, které se le-
tos koná v Brazílii, bylo podnětem, aby v jejím 
hlavním městě postavili nový Estadio Nacional 
Mane Garrincha, „nejzelenější“ sportovní aré-
nu na světě.
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Závod na výrobu automobilů může za rok spotřebovat stejné množství energie jako středně 
velké město. Obzvláště hladoví po energii jsou roboti. Sofistikovaná optimalizace jejich po-
hybů může snížit jejich spotřebu energie až o 50 %. Tento fakt je jedním z důvodů navázání 
spolupráce mezi společnostni Siemens a Kuka Roboter, jejímž výsledkem je systém Sinumerik 
Integrate Run MyRobot. Tento systém uživatelům nabízí snadné programování, ovládání  
a diagnostiku robotů. Činnost robota a obráběcího stroje přitom lze sledovat paralelně na 
monitoru řídicího systému Sinumerik. 

Digitalizace – cesta k úsporám 



Efektivní způsob, jak využít nadbyteč-
nou energii vyrobenou větrnými či slu-
nečními elektrárnami při produkčních 
špičkách, vyvinuli vědci společnosti  
Siemens. Nadbytečná energie, jež může 
způsobit nestabilitu sítě, je použita  
k elektrolytické výrobě vodíku založe-
né na principu rozkladu molekul vody 
působením elektrického proudu ve vod-
ném roztoku vhodné soli, kyseliny či 

zásady. Aby však bylo možné využít ten-
to proces pro stabilizování rozvodné sí-
tě, je nutné, aby elektrolýza začala pro-
bíhat co nejrychleji po vzniku přepětí. 
Konstruktéři proto umístili mezi elekt-
rody tzv. protonově výměnnou membrá-
nu (PEM), jež zaručuje, že se elektrolýza 
nastartuje během pouhých několika mi-
lisekund od zaznamenání zvýšené pro-
dukce elektřiny. V praxi by se zařízení 

pro rychlou elektrolýzu s membránou 
typu PEM měla objevit nejdříve u čer-
pacích stanic pro vozidla s palivovým 
článkem, která využívají k pohonu prá-
vě vodík. Výkonnější verze pro sluneční 
a větrné elektrárny by pak měla násle-
dovat v horizontu několika let. 

Srdcem moderních lineárních urychlova-
čů částic jsou vysokofrekvenční generáto-
ry elektrického pole. Dosáhnout však po-
žadovaného výkonu a frekvence není vů-
bec jednoduché. Vědci společnosti  
Siemens proto ve spolupráci s kolegy  
z výzkumných institutů v Německu  
a Rusku zkonstruovali vysokofrekvenční 
generátor využívající speciální tranzisto-
ry na bázi karbidu křemíku (SiC). Výho-
dou tohoto materiálu je výrazně volnější 
pohyb elektronů než v běžných křemíko-
vých polovodičích. Zesilovače tak mohou 

pracovat na frekvencích v řádech stovek 
megahertzů (MHz) a díky lepšímu odvodu 
tepla i s vyššími energiemi a při účinnos-
ti 70 %. Lineární urychlovače vybavené 
tímto typem generátorů najdou uplatnění 
ve vědeckých institucích, ale také napří-
klad při výrobě radioizotopů používaných 
v diagnostických systémech fungujících 
na principu pozitronové emisní tomogra-
fie. V průmyslu pak pomáhají odhalovat 
skryté defekty v materiálech, sterilizovat 
vybavení či hotové produkty nebo skeno-
vat uzavřené kontejnery.

70  % 
je účinnost vysokofrekvenčních 
generátorů se speciálními 
tranzistory na bázi karbidu křemíku

slepičí život v luxusu

čistá výroba voDíku – 
z voDy a obnovitelné energie

surfování 
na vysokých 
frekvencích

Sestavit větrnou elektrárnu s lopatka-
mi dlouhými 60 metrů není snadné ani 
na souši, natož na pobřeží rozbouřeného 
Severního moře. Konstruktérům společ-
nosti Siemens se zde přesto podařil hu-
sarský kousek. Pomocí speciálního plavi-
dla Sea Installer společnosti A2SEA doká-
zali u pobřeží Velké Británie nainstalovat 
dvě větrné elektrárny, každou v rekord-
ním čase necelých 24 hodin. Tyto elek-
trárny poskytují výkon 6 megawattů, což 
dokáže pokrýt spotřebu přibližně 6 000 

domácností. Sea Installer je 132 metrů 
dlouhé a 39 metrů široké plavidlo, které 
dokáže najednou přepravit základové čás-
ti, nosné věže, gondoly i lopatky až deseti 

větrných elektráren. V budoucnu by měla 
loď umožnit snazší instalaci i těch nejroz-
měrnějších turbín s rotorem o průměru 
154 metrů. 

O tom, že slepice patří k nejvýznamněj-
ším hospodářským zvířatům, pravděpo-
dobně nikdo nepochybuje. A poskytne-li 
jim člověk pohodlí a bezpečí, bohatě se 
mu za to odmění bohatou snůškou vajec. 

Pozvolna se proto rozmáhá trend tzv. 
mobilních kurníků, jež slepicím umož-
ňují přirozený pobyt venku a díky mož-
nosti pravidelného stěhování je rovněž 
chrání před mikroby množícími se  

v jejich trusu. Vývojáři společnosti  
Siemens koncept ještě vylepšili použi-
tím průmyslového kontrolního systému, 
běžně používaného například v solár-
ních elektrárnách či pro správu inteli-
gentních budov. Tento systém ráno otví-
rá dvířka a pouští slepice ven, na noc je 
zase zavírá. Přitom se řídí astronomic-
kými daty východu a západu slunce,  
a slepice jsou tak vypouštěny v optimál-
ní dobu během celého roku. Ve větších 
kurnících schopných pojmout až 1 200 
slepic je automatizováno i dávkování 
potravy pomocí dopravníkových pásů. 
Energii pro pohon všech součástí kurní-
ku obstarávají solární panely, umístěné 
na střeše.

Transformátory jsou jednou z nejdůleži-
tějších komponent rozvodné sítě. Při své 
činnosti se však zahřívají a v krajních 
případech u nich může dojít i ke vzníce-
ní. Z toho důvodu bývají uloženy v ná-
dobách naplněných olejem, který nad-
bytečné teplo odvádí. Pro tyto účely se 

dnes nejvíce používají oleje silikonové 
nebo ropné, které jsou však velmi těžce 
odbouratelné a v případě vznícení také 
velmi hořlavé. Konstruktéři společnos-
ti Siemens proto v současné době testují 
transformátory, které ke chlazení využí-
vají rostlinné oleje. Tyto transformátory 
jsou chlazeny oleji ze slunečnice, řepky 
nebo sóji. Díky tomu, že do rostlinných 
olejů nejsou přidány žádné příměsi rop-
ných či silikonových olejů, nepředstavu-
je jejich případný únik prakticky žádné 
ekologické riziko. Jejich přítomnost  
v transformátorech přináší i vyšší bez-
pečnost – mají výrazně vyšší teplotu 
vznícení, která snižuje riziko požáru 
transformátoru.

plovoucí montér větrných elektráren Je pracant

24 hodin trvala instalace větrné elektrárny 
na volném moři pomocí plavidla Sea Installer

rostlinný oleJ i Do 
transformátoru

PEM 
protonově výměnná membrána 
umožňující start výroby vodíku  
v řádu milisekund
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Vyžádali si proto popis jeho funkce s tím, 
že vše oznámí Berlínské akademii věd. 
Stalo se tak 17. ledna 1867 – a toto datum 
je považováno za datum objevu.

Dynamo je točivý elektrický stroj pře-
měňující mechanickou energii z rotoru 
hnacího stroje na elektrickou energii ve 
formě stejnosměrného elektrického prou-
du. Jde tedy o stejnosměrný elektrický ge-
nerátor.

Konstrukčně je podobné stejnosměrné-
mu elektromotoru. Ten je však používán 
k opačnému účelu. 

Siemens se k této myšlence dostal na 
podzim roku 1866, kdy se zabýval otáz-
kou, jak zvětšit účinek elektrických roz-
něcovačů min. K pokusům přitom použil 
magnetoelektrický stroj s válcovou kot-
vou, jehož magnety však nebyly perma-
nentní, ale byly to elektromagnety buze-
né z baterie budicím vinutím, čili šlo  
o stroj s cizím buzením.

Dynamoelektrický princip, který pak 
umožnil stavbu velkých stejnosměrných 
generátorů, právě bez použití perma-
nentních magnetů, však v té době nosilo 
v hlavě více mužů. Byli to zejména anglic-
ký profesor Charles Wheatstone a anglic-
ký elektrotechnik Cromwell Fleetwood 
Varley, který tvrdil, že na začátku podzi-
mu 1866 dal podobný stroj zhotovit u jed-
noho mechanika a že na něj rovněž podal 
předběžnou patentovou přihlášku.

Přestože prvenství objevu nakonec zů-
stalo Siemensovi – protože svůj pracující 
model a zdůvodnění jeho fungování pře-
dal právě Berlínské akademii věd –, nesl 
toto soupeření nelibě.

„Má priorita ve vytyčení dynamoelekt-
rického principu byla později z různých 
stran popírána.“

„Zprvu byl téměř napořád uznáván pro-
fesor Wheatstone v Anglii za současného 
vynálezce, protože v zasedání Royal Soci-
ety 14. února 1867, kde můj bratr Wilhelm 
předváděl můj aparát, ukázal hned na-
to podobný přístroj. Lišil se od mého jen 
jiným poměrem vinutí nepohyblivého 

elektromagnetu k vinutí otáčivého válco-
vého magnetu... Také se všeobecně vžilo 
jméno, které jsem přístroji dal: dynamo-
elektrický stroj, i když jej praxe časem 
zkomolila na dynamo,“ uvádí Siemens ve 
svých autobiografických vzpomínkách.

A dále píše: „Můj stroj vystavený na 
Světové výstavě v Paříži nebyl vůbec 

zkoušen. O to větší pozornost vzbudila 
jeho napodobenina, vystavovaná ang-
lickým mechanikem, která dávala čas 
od času malé elektrické světlo. Domní-
vali se, že mne dostatečně uznali, když 
mi k závěru udělili Řád čestné legie…“

Aby dynamoelektrické stroje té do-
by mohly vyrábět elektrickou energii, 
používaly se k jejich pohonu (s pomocí 
tažných kožených řemenů) tzv. lokomo-
bily, což byly mobilní komplety parní-
ho kotle a parního stroje. Lokomobily se 
kromě zemědělství či lesnictví používa-
ly také v armádě ve vojenských aplika-
cích, například u polních elektráren na 
frontě.

Dnes jsou dynama vytlačována spo-
lehlivějšími a konstrukčně jednodušší-
mi alternátory a zařízeními pro násled-
né usměrnění vyrobeného střídavého 
proudu na proud stejnosměrný.

/Pokračování životopisu W. von Siemense příště/

Konstrukčně je podobné stejnosměrnému 
elektromotoru. Ten je však používán  
k opačnému účelu. ″

Werner von Siemens: zrození úspěchu (6) AUTOR: milan bauman
FOTO:    siemens

Báječný vynález: dynamo
Když Werner Siemens předvedl v prosinci 1866 čtyřem berlínským fyzikům svůj 
nový, takzvaný „dynamoelektrický stroj“, byli jím velmi překvapeni. 

Trojice designérů Agustin Agustinoy, Eric 
Sevillia a Lucas Toledo z New Yorku před-
stavila koncept skládacího bicyklu Gi Bike 
pro města 21. století. Od jiných projektů 
městských elektrobicyklů se odlišuje po-
hodlným složením a rozložením, které 
trvá nejvýše dvě sekundy. Bicykl díky mo-
derním materiálům váží pouze 17 kilo-

gramů. Kliky a převodník jsou zapouzd-
řeny v hliníkovém těle rámu. Gi Bike navíc 
nemá řetěz, ale gumový řemen, takže ne-
hrozí, že se jezdci zapletou nohavice do ře-
tězu. V zadním náboji je elektrický motor, 

který ulehčuje šlapání nebo jezdce přímo 
veze. O energii se starají baterie  
LiFePO4, umožňující až 64 kilometrů asis-
tovaného šlapání. Maximální rychlost bez 
šlapání dosahuje 25 kilometrů za hodinu. 
Mezi řidítky je držák na smartphone, kte-
rý funguje jako navigace a kontrolní jed-
notka, na níž se zobrazují všechny údaje  

o bicyklu, například rychlost nebo dojezd. 
Telefon funguje i jako zámek – pokud se 
majitel od bicyklu s telefonem vzdálí, bez-
pečnostní systém využívající GPS údaje jej 
uzamkne.

08 | 09
i n o v a c e
n o v i n k y

Inženýři z Federální polytechnické školy ve švýcarském Lau-
sanne vyvinuli pomocí metod umělé inteligence nejrychlej-
ší robotickou paži na světě. Její reakční čas činí pouze 50 mi-
lisekund, díky čemuž paže zachytí množství objektů letících 
proti ní. Paže dlouhá 1,5 metru se skládá z několika kloubů a má 
tak značnou volnost pohybu. Na jejím konci se nachází analogie 
lidské ruky se čtyřmi prsty, která dokáže rychle uchopit různé 
letící nebo rotující předměty – například láhev, tenisovou rake-
tu, míč či kladivo. 

Řídicí systém paže, umístěný v blízkém počítači, je propojen  
s několika kamerami snímajícími celou scénu. Je tak schopen 
letící předmět uvidět, rychle předpovědět jeho polohu v nejbliž-
ších okamžicích a zvolit správnou strategii k zachycení. Paže se 
dokáže sama učit prostřednictvím lidského příkladu řešení úlo-
hy či přímo lidským vedením. Výzkumníci tuto metodu nazvali 
programování pomocí demonstrace. Opakováním pokusů  
a omylů se robotická paže dokáže neustále zlepšovat a rozšiřo-
vat spektrum svých schopností.

Studie výzkumníků z „Harvardu“ a „Stan-
fordu“ nezávisle na sobě naznačují, že 
stárnutí dokáže zvrátit transfúze krve, 
konkrétně mladé krve. Že by na upírských 
legendách bylo něco pravdy? Dávka krve 
mladší myši pozastavila některé známky 
stárnutí té starší. Jako omlazovací činitel 
působil protein GDF11, který se vyskytu-
je v krvi mladších jedinců. Tuto bílkovinu 
vědci již déle zkoumali v souvislosti s její-
mi pozitivními účinky na srdeční činnost. 
Výzkum však překvapivě ukázal, že star-
ším myším nejen, že lépe funguje srdce, ale 
také se rychleji orientují v bludišti, jsou fy-
zicky výkonnější a mají lepší čich. Naopak 
u mladších myší měla transfúze starší krve 
opačné účinky. Staré myši, které dostáva-
ly injekce proteinu, vydržely běžet v kole 
v průměru 57 minut, zatímco stejně staré, 
ale bez dávky proteinu, jen 35 minut. 

Umělé zvýšení hladiny GDF11 má omla-
zující vliv nejen na svaly, ale i na mozek. 
Protein GDF 11 pokusným myším povzbu-
dil růst nových cév a čichových neuro-
nů. Taktéž se jim zvýšil počet kmenových 
buněk, což zřejmě přispělo k celkovému 
omlazení mozku.

elixír mláDí 
se skrývá v krvi

ultrarychlá robotická paže

elektrický skláDací bicykl Do města

Dynamo otevřelo dveře do elektrického věku. Siemens okamžitě rozpoznal jeho význam a začal s výrobou elek-

trických generátorů pro osvětlovací účely.



Abychom  
si rozuměli

16 | 17
i n o v a c e

t é m a  č í s l a

Definice pojmu ekodesign se skrý-
vá v obou slovech, ze kterých je 
složen: eko + design. Vedle kla-
sických vlastností, které vyjadřu-

je slovo „design“, tedy posuzujeme produkt 
současně i z hlediska šetrného přístupu  
k životnímu prostředí. Zajímá nás tak nejen 
návrh a vývoj výrobku, včetně jeho funkč-
nosti, bezpečnosti a estetičnosti, ale velký 
důraz je kladen na dosažení minimálního 
vlivu výrobku na životní prostředí.

Tím se dostáváme k dalšímu novému poj-
mu, a to k životnímu cyklu výrobku (čili od 
návrhu k likvidaci). Dopad produktu na ži-
votní prostředí posuzujeme v každé fázi ži-
votního cyklu a právě to je v současné době 
velmi přísným měřítkem jeho úspěšnosti. 

Význam ekodesignu lze obecně hodnotit  
v několika oblastech. Především je to účinný 
nástroj pro dosažení udržitelného rozvoje, 
je však zároveň i základem pro odpovědi na 
otázky ohledně poškozování životního pro-
středí průmyslovou výrobou. V neposled-
ní řadě lze jeho význam najít v uplatňování 
materiálů a výrobních postupů šetrnějších 
vůči životnímu prostředí a zdraví lidí.

Udržitelná budoucnost není jen tak něja-
ký módní pojem, ale velmi zásadní, doslo-
va životně důležitá věc. Podle Mezinárodní 
energetické agentury (IEA) vzroste poptávka 
po energii do roku 2035 o celou třetinu opro-
ti roku 2011. Dvě třetiny tohoto nárůstu pak 
bude mít na svědomí Asie (kromě Jižní Kore-
je a Japonska). Vzroste ovšem také poptávka 
po naftě (o 27 procent), zemním plynu (o 46 
procent) a dokonce i po uhlí (o 17 procent).

Bezmezná honba za zdroji energie bez 
hlubších úvah o možných následcích by 
mohla snadno natolik poškodit životní pro-
středí, že by to ohrozilo samotnou existenci 
lidstva. Spotřeba energie ale bezprostředně 
souvisí s efektivitou jejího využívání, a zde 
je tedy nezbytné začít. 

Máme dobré zprávy
I když jsou čísla o nárůstu spotřeby elek-
trické energie děsivá, prognózy o budoucím 
vývoji oboru energetiky jsou vcelku pozitiv-
ní. Podle analýzy vypracované IEA by měla 
celá polovina z nově postavených elektrá-
ren na celém světě do roku 2035 využívat 
obnovitelné zdroje. Tyto zdroje by pak měly 
do roku 2035 pokrývat 31 procent z celkové 
světové poptávky po elektřině (v roce 2011 
to bylo 20 procent). 

Odkaz 
doby železné
str. 12–13

Zelený 
obráběcí stroj
str. 14–15

Pravidla musíte  
umět hodit za hlavu
str. 16–19

Uveďme si dva příklady:
 „Budoucnost naší civilizace, z hledis-
ka trvalé udržitelnosti, závisí na efek-
tivním využívání obnovitelných zdrojů 
energie, jako je například energie vět-
ru.“ Pokud tuto větu vyslovíme nebo na-
píšeme, můžeme být se sebou spokojeni. 
Je vidět, že uvažujeme správným smě-
rem a známe všechny klíčové pojmy. Ně-
kterým lidem se pak ihned v hlavě začne 
odvíjet příběh na téma regulace a skla-
dování takto vyrobené elektřiny, napo-
jení na chytré rozvodné sítě, některým 
pak třeba zásah do krajiny a negativní 

vliv na její obyvatele. To však nestačí. 
Komplexní pohled, o kterém ekodesign 
rozhodně je, předpokládá také pohled 
zpět: podstatným konstrukčním prv-
kem větrných parků je ocel. Výroba oce-
li je ale jednou z energeticky nejnároč-
nějších výrob vůbec, a navíc patří také 
k největším producentům CO2 na světě. 
Pokud tedy chceme s čistým svědomím 
tvrdit, že využíváním větrné energie še-
tříme životní prostředí, musíme zajistit 
ekologičnost už výroby použitých ma-
teriálů (a pochopitelně s tím související 
těžbu základních surovin).

 „Tvarově komplikované hřídele pro ro-
tory ‚zelených‘ elektráren umíme vyro-
bit na plně automatizovaných moderních 
CNC obráběcích strojích, tzv. na jedno 
upnutí. Tato výroba je vysoce efektiv-
ní, poněvadž jsme snížili jak počet lidí ve 
výrobě, tak i ,mrtvé časy‘, tedy dobu, kdy 
stroj neobrábí.“ Toto tvrzení může být 
pravda, ale nemusí. Záleží totiž také na 
tom, jaké hodnoty naskakují na měřičích 
spotřeby elektrické energie během provo-
zu stroje, i na tom, jak životní prostředí 
zatížila nejen samotná výroba stroje, ale  
i jeho pozdější likvidace či recyklace. 

Šetření energiemi a ochrana životního 
prostředí jsou mantrou dnešní doby. 
Spolu s efektivitou, trvalou udržitelností, 
ekodesignem apod. se řadí mezi módní 
a nejčastěji používaná slova, o jejichž 
významu už ani nepřemýšlíme. Tušíme,  
co znamenají, a předpokládáme, že jim 
každý rozumí a že čím více se budou  
v našem projevu objevovat, tím více 
budeme „in“. Co všechno se ale za nimi 
skrývá, ví skutečně do hloubky jen málokdo.

Ekodesign – módní, ale       vlastně neznámý
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do provozu. EAF pec s kvantovým obloukem 
spotřebovává o 20 % méně energie než běž-
né pece. Nabízí ale také řadu dalších výhod, 
jako vyšší výrobní rychlost, delší životnost 
tavných elektrod a pomalejší amortizaci než 
konvenční elektrické obloukové pece.

Užitečná automatizace
Podstatným způsobem může během celé-
ho procesu výroby oceli šetřit energii také 
automatizace. Hon za stále vyšší produkti-
vitou a rychlejší výrobou, jehož jsme byli 
svědky v minulých desetiletích, nás dostal 
do situace, kdy máme nadbytek výrobních 
kapacit a ocelárny jsou často využívány na 
pouhých 70 až 80 %. Právě v situacích, kdy 
kolísá stupeň využití výrobních zařízení, 
dochází k největším energetickým ztrátám.

Velmi užitečná je v tomto směru techno-
logie značky Siemens s obchodním názvem 
„Green Button“ (Zelené tlačítko), která je 
nabízena do různých průmyslových odvět-
ví s cílem optimalizovat spotřebu energie 
bez ohledu na aktuální stupeň využití vý-
robních kapacit. Pumpy a větráky  
v zařízeních na odstraňování prachu lze na-
příklad automaticky vypnout nebo alespoň 

zpomalit, když nejsou potřeba. První polní 
testy ukázaly, že tato opatření mohou snížit 
spotřebu energie až o neuvěřitelných 40 %.  

Zelená pro zelenou
V blízké budoucnosti bychom se už moh-
li dočkat toho, že sama energie z obnovitel-
ných zdrojů bude pomáhat při produkci ná-
strojů ke své vlastní výrobě. Celý kruh by se 
tím pěkně uzavřel. Stačí k tomu už jen málo: 
přepnout zdroje energie na „zelené“. Elek-
trické pece by tak mohla zásobovat elektřina 
ze solárních elektráren nebo z větrných par-
ků. Kromě toho by mohl uhlí a koks v pecích 
nahradit vodík, rovněž vyrobený s pomocí 
obnovitelných zdrojů. 

Vodík má však ještě další velkou výhodu: 
je to nejen palivo, ale také chemické redukč-
ní činidlo, které dokáže z oxidu železitého 
obsaženého v železné rudě vyextrahovat 
kyslík. V tom případě by z komínů oceláren 
už vycházela pouze vodní pára. Zatím na to 
nemáme dostatek vodíku, ale za pár desítek 
let by to už mohlo být jinak. Teorie existuje, 
její implementaci do provozu již nebude stát 
nic v cestě. A ocel už pak bude jen přítelem 
životního prostředí bez výhrad.

ale vše má své „ale“
Podíváme-li se na graf ukazující pořadí zemí 
s největší výrobou oceli na světě, vidíme na 
prvním místě a s obrovským náskokem Čínu 
a na čtvrtém místě Indii. Stejně tak  
v přehledu největších ocelářských firem pat-
ří většina předních míst čínským výrobcům. 
A tady právě číhá velké nebezpečí: co pomů-
že z globálního hlediska, když budou celá 
Evropská unie, USA i Japonsko vyrábět ocel 
ekologicky a šetrně, když Čína dál pojede 
podle svých „starých dobrých“ pravidel? My 
si sice naši energetickou bilanci i ovzduší ur-
čitě podstatně vylepšíme, ale matička Země 
možná naše snažení ani nepostřehne. 

Ocel potřebuje téměř každá stavba 
i vozidlo. Na světě se proto každo-
ročně vyrobí více než 1,5 miliardy 
tun oceli. Přitom každá elektrická 

pec o velikosti patrového domu, ve které  
se tradičně taví železná ruda při teplotě  
1 540 °C, spotřebovává více elektrické ener-
gie než malé městečko. Poněvadž k získání 
surového železa, které je základem pro vý-
robu oceli, je také potřeba velké množství 
uhlí, koksu a dalších agregátů, nepřekvapí, 
že ocelářství patří také mezi největší pro-
ducenty oxidu uhličitého. Podle aktuálních 
odhadů se ocelárny podílejí na celkových 
emisích CO2 až 6,7 procenta. 

Nepřátelé, kteří pomáhají
Z těchto údajů bychom snadno mohli udě-
lat závěr, že ocelárny jsou velkými nepřá-
teli životního prostředí. Abychom jim ale 
nekřivdili: ocelové produkty jsou součas-
ně nenahraditelnými nástroji pro šetření 
energie.  Jsou například základními sou-
částmi větrných turbín, solárních systémů 
a vysoce efektivních plynových turbín. Na-
víc, výrobcům oceli se v posledních deseti-
letích podařilo výrazně snížit jak spotřebu 
energie, tak i emise CO2. Zatímco před pa-
desáti lety každá tuna oceli vyrobená v Ev-
ropě spotřebovala kolem 30 gigajoulů ener-
gie, v roce 1990 to bylo 24 gigajoulů a dnes 

už jsme se dostali pod 18 gigajoulů energie 
na jednu tunu dokončeného produktu. Stej-
ně tak emise CO2 produkované typickým 
ocelářským závodem s kapacitou pět mi-
lionů tun oceli ročně poklesly oproti roku 
1960 o plných 37 procent.

Prostor pro další zlepšování je však stále 
ještě velký. Například je známo, že až jed-
na třetina energie použitá ve výrobě oceli se 
ztrácí ve formě odpadního plynu z elektric-
kých pecí, který má teplotu kolem 1 400 °C. 
Pokud se ale toto teplo využije k pohonu par-
ní turbíny, lze obnovit deset procent vstup-
ní elektřiny. Že to funguje, potvrzuje výrob-
ce oceli Stahlwerk Thüringer, se sídlem asi 
60 km jižně od Erfurtu, který využívá reku-
perační systém dodaný společností Siemens. 
Jeho základním prvkem jsou dva solné tanky 
umístěné mezi zdrojem tepla a parní turbí-
nou, které zajišťují rovnoměrný tok energie.

Emise CO2  lze rovněž výrazně snížit pře-
dehřátím drti s využitím odpadního tepla. 
Tuto techniku využívá nová EAF pec s kvan-
tovým obloukem z produkce koncernu Sie-
mens. První vysoce výkonná pec tohoto typu 
se stavěla v Mexiku pro výrobce oceli TYA-
SA a v těchto dnech by již měla být uvedena 

Objev zpracování a využití železné rudy patří  
k jednomu z nejvýznamnějších v celých dějinách lidstva.  
Zatímco na začátku tento kov lidem ulehčoval především 
práci v zemědělství, dnes už se bez oceli neobejdeme 
téměř nikde.  Tento „pomocník“ si však za své služby také  
nechá patřičně zaplatit – elektrickou energií a zničeným 
životním prostředím.

Odkaz 
doby železné
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Emise CO2 lze 
rovněž výrazně 
snížit předehřátím 
drti s využitím 
odpadního tepla.

″
Deset největších producentů oceli na světě
Údaje z roku 2012 (v milionech metrických tun) 
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Srdce a svaly obráběcího stroje
Silou, která uvádí do pohybu celek obrábě-
cího stroje, jsou elektrické pohony jednot-
livých souřadnic a vřeten a také pohony 
pomocných agregátů (hydraulika, mazá-
ní, chlazení apod.). V portfoliu výrobků 
Siemens lze nalézt pohonový systém Sina-
mics, který již řadu let zaujímá jednu z ve-
doucích pozic v této oblasti, poněvadž vy-
niká vysokou účinností a současně splňuje 
i ta nejpřísnější ekologická kritéria. Pohon 
ale nedokáže plnit své funkce bez spojení 
s řídicím systémem. V tomto ohledu udělal 
Siemens průlomový krok svou univerzální 
sběrnicí DriveCliq. 

Softwarové nástroje 
Cesta vývojáře při vytváření koncepce no-
vého obráběcího stroje je poměrně složi-
tá. Zahrnuje nejen oblast elektro, ale ta-
ké vztah ke konfiguraci řídicího systému, 
pohonů a jejich vzájemných vazeb. I zde se 
Siemens snaží práci vývojářům maximálně 
ulehčit, a to pomocí konfiguračního softwa-
ru. Ten nabízí uživatelům pomoc při vytvo-
ření sestavy komponentů a zohledňuje po-
žadavky ekodesignu tím, že dokáže už  
v této fázi vytváření nového výrobku vy-
hodnotit energetickou bilanci, a výrazně 
tak napomoci optimalizaci v této oblasti. 

Významným nástrojem je také virtuál-
ní stroj – software s originálním Sinume-
rik CNC jádrem, který v podstatě zastupu-
je „práci nanečisto“. Jeho hlavní výhodou je 
simulace chování stroje při běhu určitého 
programu. Díky tomuto softwaru je možné 
odladit přesné nastavení stroje a zamezit 
prostojům při vlastním obrábění. 

Mechatronická podpora 
Nechcete stavět prototyp? V tom případě je 
pro vás tím správným řešením mechatro-
nický model stroje. Touto cestou se již vy-
dává celá řada výrobců obráběcích strojů. 
Mechatronika je ve své podstatě synergií 
několika samostatných oborů, například 
matematiky, mechaniky a termodynamiky, 
díky níž lze realizovat i dříve nedostupné 
funkce zařízení. 

Při vývoji nového stroje s uvažovanou me-
chatronickou podporou je především nut-
né připravit si dobře všechny podklady, jak 
by stroj měl vypadat. Budoucí stroj se poté 
testuje a optimalizuje z hlediska mechanic-
kého i elektronického – simulují se všechny 
podmínky, které mohou ovlivnit jeho vý-
kon. Můžeme s jistou nadsázkou říci,  
že mechatronická podpora je rozumnou  
variantou metody „pokus-omyl“, která by  
v situaci stavby reálného prototypu nebyla 
z hlediska nákladů vůbec možná. 

Průmyslová výroba naživo
Stroj je hotov a začíná jeho produktivní část 
života. Lze i v této fázi přinést něco, co by 
bylo přínosné pro ekologii? Vždyť výroba 
energii už jenom spotřebovává a svými ve-
dlejšími účinky životní prostředí pouze za-
těžuje. I v této fázi se však můžeme snažit, 
aby energie byla využívána hospodárně  
a ekologická zátěž byla co nejmenší. 

Siemens v tomto směru nabízí ucelený 
koncept, jehož nosnou myšlenkou je  
„Měřit a řídit“. V řídicím systému Siemens  
Sinumerik Operate jsou k dispozici funk-
ce, s jejichž pomocí může uživatel přímo 
měřit a vyhodnocovat spotřebu energie ob-
ráběcího stroje. Sinumerik Operate doká-
že bez jakéhokoliv připojeného externího 
měřicího přístroje zaznamenat a na disple-
ji indikovat výkon přímo z pohonů obrábě-
cího stroje. Energii spotřebovávají ale také 
další agregáty. Zde má uživatel možnost 

nainstalovat na stroj multifunkční měřicí 
přístroj, s jehož pomocí lze měřit buď cel-
kový příkon stroje, nebo se orientovat na 
určitý spotřebič. Všechna tato data lze po-
tom za určitou, v podstatě volně nastavitel-
nou periodu zaznamenat a zobrazit. 

Nejsem dost bohatý…
… abych si mohl kupovat levné věci. Toto 
rčení každý zná, ale jen málokdo se jím řídí. 
Pokud to obecně platí v případě čínských tr-
žišť, tak v případě obráběcích strojů dvoj-
násob. Stroj, který je z hlediska ekodesignu 

na špici, pochopitelně také něco stojí. Ná-
vratnost investic během jeho provozu by ale 
měla být poměrně rychlá. Už také proto, že 
se dá předpokládat, že takto kvalitní obrá-
běcí stroj bude bezporuchově sloužit mnoho 
let. To ale neplatí o levných, především asij-
ských strojích, které jsou u nás, bohužel, stá-
le populární, stejně jako oblečení z tržiště.  
O nějakém ekodesignu u nich vůbec nemů-
že být řeč. A jsme tam, kde jsme končili před-
chozí kapitolu: hrstka výrobců se chová vy-
soce ekologicky, zbytek světa se směje a na-
še planeta pláče. Otázka ochrany životního 
prostředí a trvale udržitelného rozvoje lid-
ské společnosti tedy tkví především ve změ-
ně myšlení a přístupu lidstva jako celku. 

Pod heslem „ekodesign ve stavbě 
obráběcích strojů“ chápeme maxi-
mální energetickou účinnost obrá-
běcích strojů v celém jejich širo-

kém spektru, tzn. od numericky řízených 
(CNC) komponent a CNC funkcí, pohonů  
a motorů, softwarových nástrojů, až po 
virtuální stroj a mechatronickou podporu. 
Je to tedy obor velice komplikovaný  
a obsáhlý a na tom, jak ho má zvládnutý 
ten který výrobce, podstatně závisí jeho 
konkurenceschopnost. 

Konstruktéři a poté i samotní výrobci ob-
ráběcích strojů si ale nemusejí vše vymýš-
let a připravovat sami. Existují externí do-
davatelé komplexních řešení, jako napří-
klad Siemens, který je mezi nimi na čelním 
místě.  S využitím těchto řešení se koncept 
stroje posunuje v měřítcích ekodesignu na 
významně vyšší úroveň.      

Mozek obráběcího stroje  
Aby obráběcí stroj vůbec mohl fungovat, 
potřebuje nějaký řídicí systém. Bez něj by 
byl „mrtvý“. Volba odpovídajícího řídicího 
systému pro daný typ stroje je při tom zce-
la klíčová. Jiný typ řídicího systému se hodí 
k jednoduchým strojům z hlediska funkce 
a stavby, střední třída (tzv. midrange ), což 
je nejpočetnější skupina strojů, vyžaduje 
již pokročilejší systém, sofistikované stro-
je a stroje pro všechny technologie obrábě-
ní vyžadují již řídicí systém nejvyšší třídy. 
Zatímco nejnižší verze řídicích systémů hi-
-tech stroj jednoduše neuřídí, sofistikovaná 
verze řídicího systému nasazená na jedno-
duchém stroji představuje plýtvání nejen 
penězi, ale také energiemi. V případě na-
bídky společnosti Siemens se jedná o volbu 
mezi různými typovými řadami systému 
Sinumerik.   

ekodesign se skloňuje ve všech pádech také v souvislosti se 
strojírenskými výrobními zařízeními. jejich typickým zástupcem 
jsou obráběcí stroje. Ty zaznamenaly v posledních letech 
nebývalý rozvoj. a šetrné chování  vůči životnímu prostředí se 
vine všemi jeho součástmi jako zlatá, nebo spíše zelená nit.

Zelený 
obráběcí stroj

14 | 15
i n o v a c e

t é m a  č í s l a

...virtuální stroj – 
software s originálním 
Sinumerik CNC jádrem 
v podstatě zastupuje 
„práci nanečisto“.

″Sinumerik integrate 

od Siemens je obsáhlý 

modulární systém, kte-

rý byl vyvinut tak, aby 

zajistil plnou integraci 

obráběcích strojů do 

všech procesů komuni-

kace, inženýringu  

i výroby.   

Čím flexibilnější a současně spolehlivější je uživatel-

ské programování a obsluha stroje, tím produktiv-

nější je CNC obrábění.  

AUTORkA: andrea cejnarová
FOTO:         siemens



 Posledních zhruba dvacet let se čas od 
času spekuluje, že výroba v Evropě musí 
skončit, že není udržitelná… 
Ne, tak černě bych to rozhodně neviděl. 
Pravda je, že v Evropě se dá konkurence-
schopně vyrábět těžko, ale dá. Rozhodně 
budete mít problém přežít, pokud na vý-
robku není něco chytrého a neuděláte to 
pekelně rychle. Pokud se něčeho vyrábí 
milion kusů, už to skoro patří Asii. Ovšem 
pokud jsou něčeho tisícovky nebo je to spe-
cifické, klidně může být výroba evropská. 
A druhá možnost je, že to dáte na trh velmi 
rychle – kontejnery z Číny sem putují přece 
jen tři až pět měsíců – a tak máte šanci zís-
kat první, nejvýhodnější zakázky a udržet 
se na trhu i přes existenci zámořské kon-
kurence. 

 Takže se podle vás máme zaměřovat 
na speciální výrobky? 
My jsme tady v Evropě nuceni vyrábět to, 
čemu se říká personifikované výrobky. Te-
dy takové, u kterých chce jeden zákazník 
nějakou odchylku od standardu, i kdyby to 
byl jen obrázek či jiný nápis. To trochu pře-
háním, ale i tak malé změny mohou zna-
menat, že takových výrobků bude obtížné 
dovézt z Číny celý kontejner. To se v Evro-
pě dělat bude, protože se to obvykle časo-
vě a množstevně nevyplatí dělat v Asii. Ale 
pokud se někdo vrhne do standardů, bu-
de muset být technologickou špičkou a mít 
silnou bariéru proti konkurenci, aby se tu 
udržel. Naše náklady jsou, jaké jsou. 

 Když jsme u nákladů, co lidé? Není 
jich v technických oborech nedostatek? 
To je nepochybně obrovský problém. Ono 
sice s pokračující automatizací ubývá 

celkově zaměstnanců, ale s každým stro-
jem je zapotřebí větší procento údržbářů  
a inženýrů. Firmy musejí jejich počty dopl-
ňovat různými krkolomnými způsoby, jen 
aby se zajistila výroba. Přebytek poptávky 
po práci tedy vůbec neřeší firmám jejich 
problém tyto lidi sehnat.

A nevím, zda bude vůbec do budoucna lep-
ší. Největší potíž je asi v tom, že inženýrů  
si naše společnost nikdy příliš nevážila  
v porovnání například s umělci či sportov-
ci, a tak tahle povolání nemají prestiž, jako 
např. v Japonsku. Ale na druhu stranu, ne-
vím, zda by to vůbec pomohlo. Poptávka po 
těchto profesích je tak obrovská, že se snad 
přirozeně ani uspokojit nedá. 

 Takže si ani neudržíme technologic-
ký náskok? 
Ono již dnes není pravda, že bychom v Ev-
ropě technologicky byli vždy světovou špič-
kou. Už je to v Číně často srovnatelné  

a v některých ohledech jsou dokonce už  
i čínské společnosti napřed. V jistých ohle-
dech jsme z podstaty věci dokonce techno-
logicky znevýhodněni. U nás nestačí jenom 
dobře vyrábět: je nutné výroby velmi dob-
ře sladit s marketingem. Personifikovaný 
produkt je velmi závislý na marketingu. Je 
jedno, zda děláte dobré telefony, pivo nebo 
lokomotivy – pokud po vašem produktu 
marketing nevyvolá potřebu, tak na trhu 
neuspějete, převálcuje vás Asie. Což s se-
bou samozřejmě nese i problémy.  

 Myslíte i jiné než jen v nákladech? 
V Evropě se tak může snáze než třeba právě 
v Asii stát, že vám někdo zasáhne nepláno-
vaně do výroby. Zavolá prioritní zákazník 
a vy pak musíte změnit harmonogram. Vy 
sice můžete nechat počítač přes noc počítat 
výrobní plán, ale ráno v šest vám do něj dva 
tři lidé zasáhnou a všechno se zhroutí jako 
domeček z karet. To je u nás běžné a běžné 
to bude i do budoucna. Podniky, které na to 
nejsou připraveny, mohou takové věci polo-
žit, protože velmi snadno ztratí efektivitu. 
My musíme mít velmi flexibilní systémy. 
Hromadná výroba je neodvratně na ústu-
pu. Vítězí personifikace a flexibilita.

 Ale vy paradoxně nabízíte firmám 
právě inspiraci Asií...
To ano. Já myslím, že bychom se měli inspi-
rovat – kromě řady jiných věcí – v japon-
ském systému  řízení vzniklém po druhé 
světové válce. Vznikal v době, kdy jejich  
země byla pod tlakem, i když samozřejmě  
z jiných důvodů, než jsme my dnes, a mu-
sela vyvinout obrovské úsilí pro dosaže-
ní konkurenceschopnosti. V japonských 
poměrech po válce bylo důležité na všem 
šetřit. Země měla a stále má nedostatek su-
rovin, ale nejen jich: bylo málo lidí, zkuše-
ných i nezkušených, bylo málo kapitálu  
a bylo také málo půdy, což je geografií daná 
japonská specialita. 
Výsledkem byl systém, ve kterém se za-
číná s málem a postupně, krok po kroku 
se zlepšuje, co se dá. My na Západě máme 
trochu zlozvyk stavět si pomníky, budovat 
velké projekty takříkajíc na zelené louce, 
ale to stojí spoustu peněz. I když se podob-
né projekty vyplatí, je to v celku méně hos-
podárné než postupná etapizace velkých 

Češi potřebují pravidla, ale často jich bývá až moc, říká kon-
zultant a kouč vladimír volko, specialista na výrobu a výrob-
ní postupy. České výrobní podniky se však o budoucnost bát 
nemusejí. Podle něj budou mít do budoucna práce dost,  
i když to bude práce hodně specifická. 

Pravidla musíte  
umět hodit za hlavu

My jsme tady  
v Evropě nuceni 
vyrábět to, čemu se 
říká personifikované 
výrobky. Tedy 
takové, u kterých 
chce jeden zákazník 
nějakou odchylku od 
standardu...

″
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investic doprovázených mnoha drobnými 
zlepšeními.

 Jak s tím souvisí nedostatek půdy? 
To je zvláštní kapitola. Japonci si zvykli 
vyrábět na velmi malé ploše, ale co nejví-
ce optimalizované. V japonském podniku 
se dbalo vždy na to, aby mistr nemusel ke 
stroji udělat tři kroky navíc, aby dělníci 

měli nástroje skutečně pohodlně po ruce 
a nemuseli se pro ně natahovat ke stropu 
a tak dále. 
Postupně se to od nich naučily i jiné pod-
niky, protože se zjistilo, že na malé ploše 
se jednoduše vyrábí rychleji a svědčí to 
obrátce kapitálu, i když v Evropě a ještě 
méně v USA samotné šetření půdou ni-
kdy nedávalo takový smysl jako v Japon-
sku. Dnes se tak například při některých 
projektech počítá s přidanou hodnotou na 
metr čtvereční výrobní plochy. 
České firmy s šetřením místem někdy 
mají potíže. Například jsem viděl, že fir-
ma si část výrobní haly zastavěla paleta-
mi, protože tam prostě na ně bylo mís-
to. „Šetřili“ čas na to, aby to manipulanti 
přeskládávali či „zbytečně“ vozili na víc-
krát, ale bylo dost času na to, aby mis-
tr, seřizovač a drazí inženýři mohli tuto 
nadbytečnou zásobu ve výrobním prosto-
ru znovu a znovu obcházet. To není nic 
než plýtvání. 

 Ale předpokládám, že jen u japonské 
inspirace se nezůstává? 
Dnes se z toho vyvinul celý koncept tak-
zvané štíhlé výroby. Při ní jde o to vytvo-
řit velký prostor na vstupu, kde může být 
prostor pro materiály – tak ať je prostor 
na to, vše si seřadit, připravit a uspořádat. 
Stejně velký prostor je i na výstupu, aby 

znovu byla možnost vše si připravit k ex-
pedici, seřadit a tak dále. Ale mezi těmi-
to dvěma body by měl materiál protéct co 
nejrychleji. Když se to udělá dobře, dává 
vám to příležitost efektivněji využívat ko-
merční kapitál – firma může jednu „tisí-
cikorunu od banky“ využít v podstatě ně-
kolikrát během jednoho roku, když ho ne-
chá obrazně řečeno rychle protéct linkou 

bez zbytečných časových ztrát, kdy kapi-
tál váže ve výrobě. Tím se zvyšuje návrat-
nost a zajímavost pro investory.  
 

 A jaké jsou výhody čistě z výrobního 
hlediska? 
Výhoda je i v rychlosti výroby. Situace 
českých podniků je, co se týče přímých 
nákladů, všude zhruba stejná nebo ales-
poň velmi podobná: lidé jsou téměř stejně 
drazí v Kolíně i v Ostravě. Materiál stojí 
také všechny prakticky stejně, pokud ne-
chtějí kupovat nekvalitní. Síla značky  
v průmyslu padá, vlastně padá všude  
s výjimkou luxusního zboží. Technologii 
mají ve výrobě z velké části všichni stej-
nou, mají-li na ni peníze, protože dnes se 
dá koupit téměř vše. Tak co zbývá? Rych-
lost a flexibilita. Pokud jste nejrychlejší 
na trhu, dosáhnete na nejlepší příležitos-
ti. Kdo je první, získá nejlepší ceny, pro-
tože s ním nikdo nesmlouvá. Jakmile vás 
dohoní konkurence, vítězí často právě  
a jen cena.

 a co to znamená pro motivaci za-
městnanců? 
Zrychlí se tím práce. Ve chvíli, kdy máte 
před sebou materiál na poslední tři vý-
robky, máte podvědomě tendenci praco-
vat rychleji – já to ještě dodělám, než do-
jede zásoba. Když jich tam budete mít tři 

sta, budete úplně klidný a mimoděk zpo-
malíte. Možná vás ten pohled rovnou do-
konce unaví. 

 Ale na učení těchto dovedností mě-
ly firmy už desítky let, to řada z nich už 
zvládá, ne? 
Ano, firmy si to rychle uvědomily a zá-
padní firmy se postupně naučily totéž  
a dnes to není nic neobvyklého. Podle 
mého se i řada českých firem pohybuje 
přímo na světové špičce. Ale samozřejmě 
řízení se vyvíjelo dále. Postupně k japon-
ským přibývaly další vlivy, hlavně ame-
rická škola řízení provozu, která byla 
vždy soustředěná hodně na technickou 
stránku věci a často se s japonskou školou 
předháněla. Američané hodně zdůraz-
ňují ve výrobě statistické metody. Jejich 
„six sigma“ doslova dobyla svět… Statis-
tika vůbec do výroby patří, a to nejen pro 
zpětné hodnocení výsledků, ale hlavně 
prediktivně. Sledováním řady parametrů 
například umožňuje předpovídat poruchy 
výrobních strojů. Stačí, když si všimne-
me, že výstupy parametrů stroje jsou vel-
mi zjednodušeně „nějaké divné“, míněno 
právě z hlediska statistiky, a už je dobré 
přikročit k preventivní údržbě a problém 
odstranit, než zastaví linku. Dnes je ko-
lem toho vybudovaná celá metoda výro-
by, které se říká „lean six sigma“ – což je 
vlastně štíhlá výroba se statisticky nevý-
znamným počtem poruch, zmetků a pro-
blémů. A to je třeba věc, kterou si dnes 
české firmy poměrně hodně poptávají  

a učí se s ní pracovat. Někdy možná na-
opak trochu zbytečně podléhají „módním 
trendům managementu“. 

 Proč zbytečně? 
Žádná metoda není použitelná univer-
zálně. Pokud máte malosériovou nebo 
přímo kusovou výrobu, řada statistic-
kých metod – hlavně samozřejmě těch 
sledujících samotné výrobky – je pro vás 

nepoužitelná či má jen limitované příno-
sy. Ale přesto se našly firmy, které něco 
takového chtěly. Asi by to člověka nemě-
lo překvapit, i v managementu se objevují 
módní vlny, kolem kterých je hodně hum-
buku, ale jejich přínos je vlastně překva-
pivě malý. Zvítězit by měl ovšem zejména 
zdravý rozum.

  A co je dnes například módní vlnou? 
Hodně se třeba mluví o procesech, o říze-
ní procesů a tak dále. Je to módní slovo, 
ale problém je, že ve firmách fyzicky tyhle 
procesy neexistují, a když se po nich ptáte, 
nikdo vám nedokáže říct, co přesně jsou,  
a to je škoda. Skutečnost je taková, že pro-
cesy jsou taková šikovná mentální pomůc-
ka pro rozškatulkování příliš komplexních 
problémů do soust stravitelných pro tu 
malou kapacitu v naší hlavě. Je to věc vel-
mi užitečná a nutná, ale nemá smysl brát  
ji formalisticky. Příroda procesy nepotře-
buje, funguje na přírodních zákonech. Na-
še mysl však ano. Nejsme schopni pojmout 
najednou desítky prvků, a to je při řízení 
komplexních systémů třeba.  
Ale ještě větší chyba – to ovšem není 
módní vlna, ale něco víc – je, když firmy 
hledají univerzální řešení. Opakuji, že 
žádná neexistují. Nejen já často dostávám 
otázky typu: „Nevěděl byste o nějakém 
univerzálním postupu, jak šikovně im-
plementovat tuhle metodu?“ Na to říkám 
jen, že ho poskytnu zdarma: „Nic takové-
ho není, každé jednotlivé řešení se musí 
bolestivě vymyslet.“ Řekl bych, že na té-
hle touze po všeobecně platných radách 
a řešeních jsou firmy bity mnohem více, 
než si uvědomují. 

 Je to specificky česká chyba? 
Ne, myslím že ne. Největší českou chy-
bou ve výrobě je podle mého něco jiného: 
nekázeň. Češi jsou skvělí v hledání řeše-
ní v krizi, když se věci nedaří. Jsou si to-
ho vědomy i zahraniční firmy a do Čech 
stěhují mnohdy výrobu nejnáročnějších 
výrobků. Ale ve chvíli, kdy všechno běží, 
Čechům začínají potíže. Někdy mám po-
cit, že první věc, kterou si po ránu řekne-
me, je: Co kdybychom to dneska udělali 
všechno jinak? A začne se improvizovat. 
Improvizace však patří do krize či do vý-
voje nových věcí. Ne do rutin. Ty se mají 
zlepšovat postupnými kroky. 
Cizinci na to někdy zůstávají koukat s ote-
vřenou pusou, protože vůbec nerozumí: 
proč nenechat současné postupy dojet, 
proč z nich nevytěžit maximum, dokud to 
šlape? Myslím, že tenhle nešvar kolikrát 
zastírá, jak dobře si firmy vedou, a podrá-
ží to nohy celé naší ekonomice. 

 Neznamená to, že jsme flexibilní? 
My jsme přímo přizpůsobiví a zvykneme 
si na všechno. Což někdy ovšem znamená, 
že si snadno zvykáme na nesmyslná pra-
vidla. Některé naše firmy jsou neefektivně 
svázány vnitřními předpisy, které se snaží 
doslova spojit nespojitelné. A platí to nejen 
o našich firmách. Je to nemoc těch velkých. 
Týká se to všeho možného, včetně třeba za-
cházení s lidmi. Vezměte si třeba odměny 
zaměstnancům: proč by měl mít svědomitý 
úředník v účetním oddělení stejný systém 

bonusů jako rebel v návrhářském oddělení, 
který si na sebe odmítá vzít oblek? Vždyť 
tak nemohou být oba spokojeni. Pravidla 
jsou dobrá, aby nás ochránila před nevhod-
nou improvizací, zajišťují bezpečnost, kva-
litu, zákonnost a zájmy klíčových skupin, 
ale člověk je musí na jedné straně dodr-
žovat tam, kde takto fungují, ale na stra-
ně druhé musí umět obrazně řečeno hodit 
předpisy a směrnice za hlavu, když ohrožu-
jí to, co měly předtím chránit: efektivitu  
a fungování podniku. Kdo je Vladimír Volko

Vladimír Volko je lektor, konzultant 
a kouč. Jeho hlavní činností je pora-
denství v oblasti zvyšování výkon-
nosti podniku v řadě oblastí manage-
mentu. Poradenskou praxi provozuje 
od roku 1997 v řadě oblastí pro klien-
ty z automobilového průmyslu,  
strojírenství, plastikářství, strojní  
a zámečnické výroby, stavebnictví 
či služeb. Má sám přímé zkušenosti 
i s řízením výrobní firmy. Dnes bydlí 
v moravských Vizovicích a je spolu-
vlastníkem poradenské firmy  
VI – Value Innovation, s. r. o.

Technologii mají ve 
výrobě z velké části 
všichni stejnou,  
mají-li na ni peníze, 
protože dnes se dá 
koupit téměř vše.  
Tak co zbývá?  
Rychlost a flexibilita.

″
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nebezpečí nehrozí. Lymfocyty alergika tak-
to dokonale ale bohužel nepracují, a pokud 
v těle narazí na alergen, začnou bít na po-
plach – stejně jako při opravdové infekci. 
Výsledkem je spuštění výroby protilátek, 
souhrnně nazývaných imunoglobuliny, je-
jichž cílem je (domnělého) vetřelce identifi-
kovat a zneškodnit. Imunoglobulinů existu-
je celá řada a dělí se celkem do pěti katego-
rií. V případě alergické reakce jsou za jeden 
typ reakce zodpovědné imunoglobuliny 
skupiny E neboli zkráceně IgE. 

IgE se v těle vyskytují běžně jakožto pro-
středky obrany proti parazitickým infek-
cím, proti nimž účinně bojují spoluprací se 
speciálními obrannými buňkami. IgE na 
tyto buňky nasedají, a pokud zachytí anti-
gen, navážou ho na sebe a dají buňce povel 
k uvolnění látek, které antigen zneškod-
ní. Na alergeny však tato chemická válka 
pochopitelně příliš neplatí a celá situace se 
zvrhává v alergickou reakci se vším všu-
dy. Pokud by se omezovala jen na kýchání 
a slzení očí, nepředstavovala by zase tako-
vý problém. Potíž je v tom, že ruku v ruce s 
alergií jde řada dalších komplikací, zejmé-
na astma a anafylaktický šok, který může 
končit až smrtí. Konkrétně vzniku astmatu 
(který se ve světě rozmáhá obdobnou mě-
rou jako alergie) lze ale účinně bránit vhod-
nou léčbou alergie. Musí se s ní však začít 
včas, což v první řadě obnáší odhalení kon-
krétních alergenů.

K alergologovi bez obav
Každý, kdo byl někdy na alergologickém 
vyšetření, ví, že nejde o nic příjemného. Na 
kůži jsou naneseny vzorky různých alerge-
nů, a je-li nález pozitivní, místo oteče, za-
rudne, případně ještě svědí či pálí. Proce-
dura není příliš příjemná ani pro dospělé, 
natož pak pro děti, pro něž může představo-
vat velmi stresující zážitek. U alergie však 
stejně jako u všech nemocí platí jednoduché 

pravidlo, že čím dříve se odhalí, tím lépe  
a efektivněji se léčí. Nepříjemnou procedu-
ru však již lze naštěstí obejít imunologic-
kým testem, který jen z malého množství 
krve dokáže určit alergii na širokou škálu 
látek. Test zvaný 3gAllergy probíhá na au-
tomatizovaných analyzátorech a ke stano-
vení alergie využívá právě výše zmíněných 
imunoglobulinů E, resp. jejich schopnosti 
vázat se na specifické alergeny. 

Celá detekce probíhá následujícím způ-
sobem: Do detekčních komor v přístroji je 
nejdříve vloženo pacientovo krevní sérum, 
společně se směsí alergenů. IgE obsažené  
v séru se poté zachovají stejně jako v orga-
nismu – alergeny mylně považují za infekč-
ní tělesa a začnou se na ně navazovat. Poté 
jsou do směsi přidány další protilátky, kte-
ré se tentokrát vážou specificky ne na aler-
gen, ale přímo na samotné imunoglobuli-
ny. Vznikne tak navzájem svázaná trojice 
alergen – imunoglobulin – protilátka. Po-
sledně připojená protilátka však má na so-
bě kromě IgE navázaný také speciální druh 
enzymu, který rozkládá substrát, jenž se 
přidává v posledním kroku. Takto katalyzo-
vaný rozklad substrátu pak vede k chemilu-
miniscenci neboli uvolnění světla v důsled-
ku chemické reakce. Míra produkovaného 
světelného záření je pak přímo závislá na 
množství enzymu – to se ovšem v důsledku 
odvíjí už od počátečního množství IgE v sé-
ru. Je tak nejen možné určit, na jaké alerge-
ny se imunoglobulin E váže, ale i jeho kon-
centraci v krvi.  

Do detekčních komůrek je 
vloženo krevní sérum obsahu-
jící imunoglobuliny IgE společně 
s alergeny.

1

Imunoglobulin se na alergen 
naváže – stejně jako při alergické 
reakci v organismu.

2

Na imunoglobulin se poté naváže 
další protilátka, na kterou se

3

dále přichytí specifický enzym. 
Ten způsobuje záření celé směsi, 
podle nějž je možné určit citlivost 
na různé alergeny a koncentraci 
IgE v krvi.

4

imunoglobulin IgE alergen

enzym

Přitom ještě před pouhými 50 lety 
byla alergie prakticky neznámým 
pojmem a v řadě oblastí světa – ze-
jména v rozvojových a méně vy-

spělých zemích – jím stále zůstává. Oproti 
tomu v nejcivilizovanějších krajích zuří do-
slova alergická epidemie. Například v naší 
republice se s alergií léčí kolem 10 % obyva-
tel a vzhledem k tomu, že zhruba polovině 
pacientů ještě nebylo ani 19 let, vyhlídky do 
budoucna nejsou příliš růžové. 

V Evropě a vyspělých zemích obecně se 
pak situace příliš neliší a podle odhadů Ev-
ropské federace pro alergie by měla aler-
gie příští rok sužovat už každého druhého 

Evropana. Důvod, proč alergie vůbec vzni-
ká, je však stále neznámý. Vzhledem k je-
jímu místnímu i časovému rozšíření jde 
zjevně o důsledek moderního stylu života, 
ale najít v tomto obecném termínu konkrét-
ního viníka ještě nejspíš nějaký čas potrvá. 
Zatímco však nad příčinou alergie zůstává 
viset otazník, mechanismus, jakým one-
mocnění funguje, je zmapován poměrně 
dobře a pomáhá lékařům  s nemocí nejen 
bojovat, ale i včas ji odhalovat.

Když imunita nefunguje…
Alergie je velmi stručně řečeno neúměr-
nou imunitní reakcí organismu na podněty, 

které by mu normálně neměly činit žádné 
potíže – pyly, roztoče, zvířecí srst atd. S tě-
mi jsme prakticky v každodenním kontaktu 
a u zdravého člověka dokážou buňky imu-
nitního systému (konkrétně lymfocyty T  
a B) správně rozpoznat, že od nich 

Kýchání, smrkání, kašel. Slzící oči, zarudnutí a otoky. 
Každý z těchto projevů je nepříjemný už sám o sobě, avšak 
společně vytvářejí koktejl, který dokáže udělat z letního 
slunečného odpoledne doslova peklo a za kterým stojí 
jediný průvodce – alergie.

Alergie – černá ruka 
západního světa

20 | 21
i n o v a c e
m e d i c í n a

AUTOR: MarTiN ČePa
FOTO:   SieMeNS, BiGSTOCK

Klasický kožní alergický test má zejména díky svojí 

jednoduchosti v ordinacích alergologů své místo 

jisté. Není ale úplně nejpříjemnější a zejména pro 

dětské pacienty je imunologické testování ze vzor-

ku krve o něco schůdnější.



virtuální průzkumníci 
Jack a jeho kolegyně Jill jsou digitální 

modely vytvořené z biometrických úda-
jů. Od roku 1997 slouží návrhářům v au-
tomobilovém a leteckém průmyslu, ale 
také ve vojenském sektoru, aby pomohly 
vytvořit ergonomicky optimální pracov-
ní prostředí. Pomáhají také při plánovaní 
pracovních procesů a testování uživatel-
sky přívětivých produktů. Simulace jsou 
součástí portfolia Tecnomatix společnosti 
Siemens pro plánování průmyslové výro-
by a tvoří významnou součást softwaro-
vých systémů Product Lifecycle Manage-
ment (PLM).

Avataři Jack a Jill nejsou jen jednoduché 
grafické obrázky: mají 68 kloubů a zvlá-
dají 135 druhů pohybů, takže takřka do-
konale imitují fyzický pohyb lidského tě-
la. Program pro simulaci pohybu společně 
vyvinuly Tecnomatixom a Humosim lab 
Michiganské univerzity. Jack a Jill „ztěles-
ňují“ typické představitele populace  
v regionech, kde se právě používají; v čín-
ské verzi jsou proto nižšího „vzrůstu“ než 
v severoamerické. Navíc je lze přizpůso-
bit také aktuální „výbavě“ údržbářského 

týmu, který často tvoří menší lidé i dlou-
háni, hubení anebo naopak silnější lidé. 

Výhody virtuálních testů jsou jasné: 
umožňují zohlednit lidský faktor už v po-
čátečních fázích vývoje produktu, pláno-
vaní montáže či údržby. Namísto stavby 
nákladných prototypů a časově nároč-
ných oprav se inženýři vyhnou chybám  
v projektech a potřebě dělat rozsáhlá vy-
lepšení. To šetří nejen peníze, ale zlepšuje 
také kvalitu a bezpečnost výrobků, a co je 
nejdůležitější, urychluje to jejich uvede-
ní na trh.

Montéři i astronauti 
Automobilka Ford s pomocí Jacka a Jill 

testuje od roku 1998 montážní linky i jed-
notlivé modely svých vozidel. Avataři s al-
goritmy, které počítají držení těla, pohyby 
a silová působení na tělo, se používají  
k analýzám rizika poraněni. Vývojáři rov-
něž potřebují vědět, jak co nejlépe uspo-
řádat přístrojovou desku či zabezpečit vý-
hled řidiče na cestu. Software Tecnomatix 
se osvědčil také ve skutečných výrobních 
operacích. Před pár lety Ford Ergonomics 
Lab pomohl zlepšit způsob montáže dveří 
na některých modelech automobilů  
– je mnohem jednodušší, méně namáhavá 
a riziková, a navíc i výrazně kvalitnější. 

Simulace v jaderných elektrárnách jsou 
novou oblastí, kde se avataři uplatňují.  
Siemens spolupracuje s tímto sektorem 
od roku 2010. Vědci z EPRI vyvinuli algo-
ritmus, který určí intenzitu záření vzhle-
dem k materiálu, radioaktivnímu poli  
a ochranné bariéře, které jsou k dispo-
zici. Radiační dávky, jimž jsou Jack a Jill 
vystaveni, jsou barevně odlišeny ve 3D 

simulaci: červená znamená nebezpečně 
vysokou radiaci, zatímco zelená bezpeč-
né dávky.

Při použití snímače pohybu Microsoft 
Kinect, který je běžnou součástí herních 
konzolí, lze na Jacka a Jill přenášet pohy-
by skutečných lidí. To dovoluje přesně na-
trénovat práce v jaderném zařízení, aby 
se při skutečném plnění úlohy minimali-

zovala expozice záření. „Kdybychom zna-
li všechny zdroje záření a stav stavebních 
struktur, dokázali bychom simulovat také 
sanační práce v japonské elektrárně Fu-
kušima,“ říká Ulrich Raschke.

Potenciál této technologie sahá za hra-
nice jaderných elektráren anebo úložišť  
s radioaktívními odpady. Dokonce i za 
hranice planety. Vesmírná agentura NASA 
používá Jacka a Jill při simulacích mon-
táže kosmické lodi Orion, která je určena 
pro budoucí lety na Měsíc a na Mars. „Re-
gistrujeme velký zájem vládních i soukro-
mých kosmických agentur, které chtějí si-
mulovat lidskou činnost ve vesmíru,“ uza-
vírá Ulrich Raschke. 

Nebezpečné práce? 
Pošlete tam avatara 
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J ack otevírá dveře reaktorovny ja-
derné elektrárny. V místnosti se 
pokazil agregát, takže chladicí voda 
nyní prochází aktivní zónou  

reaktoru. Jack zkontroluje čerpadlo, při-
praví si nástroje a začne s opravou. Jakmi-
le párkrát otočí klíčem a odstraní víčko, na 
měřicím přístroji se ukazuje znepokojivý 
nárůst záření. Jack ovšem zůstává klidný  

a bez náznaku stresu hledá nejlepší způ-
sob, jak splnit zadanou úlohu. Má jednu 
velkou výhodu – jemu nikdy žádné nebez-
pečí hrozit nebude. Jack totiž není skuteč-
ná osoba, ale avatar – digitální simulace 
člověka. Také jaderná elektrárna je vir-
tuální a slouží k testování údržbářských  
a opravárenských prací, které budou poz-
ději vykonávat skuteční pracovníci. 

Povinností amerických energetických 
společností je nastavit bezpečnost tak, 
aby se případné riziko snížilo na „rozum-
ně dosažitelnou úroveň“ (zásada ALARA 
– as low as reasonably achievable). „3D 
simulátory pracovních činností vyvíjíme 
ve spolupráci s energetickými společnost-
mi, aby pomohly minimalizovat riziko na 
nejnižší možnou míru. Momentálně tes-
tujeme avatary v různých v aplikacích,“ 
říká Ulrich Raschke, ředitel Human Simu-
lation Technologies společnosti Siemens 
Industry Automation v Michiganu. Algo-
ritmus pro výpočet úrovně poskytl ústav 
Electric Power Research Institute (EPRI), 
zřízený americkými energetickými spo-
lečnostmi.

avataři jack a jill pomáhají v amerických jaderných 
zařízeních minimalizovat riziko radiace, které jsou vystaveni 
zaměstnanci.  virtuální testovací osoby se používají také  
v automobilovém a leteckém průmyslu.

AUTOR: HUBerTUS BreUer
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ALARA
zásada ALARA – as low as reasonably 
achievable (snížení rizika na 
„rozumně dosažitelnou úroveň“)

Při použití snímače pohybu Microsoft Kinect, který je běžnou součástí herních konzolí, lze na jacka a jill pře-

nášet pohyby  skutečných lidí.



V
ikingové své „dračí čluny“ milo-
vali. S nimi dopluli až ke bře-
hům Severní Ameriky. Loďařská 
tradice se v jejich původní do-

movině udržela a i po více než tisíci letech  
patří Norsko mezi největší stavitele lodí na 
světě. Tamní loďařský průmysl má roční 
příjmy okolo 8 miliard eur a udává tón  
v celém odvětví. Společnost Siemens pro-

to spolupracuje s několika skandinávský-
mi konstruktéry lodí. Jedním z nich je Odd 
Moen, jenž využívá produkty Siemens Ma-
rine & Shipbuilding v projektech po celém 
světě. Snaží se sestavit optimální pohon 
pro vše, co se pohybuje po mořské hladině.   

Šrouby na elektřinu 
Odd Moen vybavil úsporným pohonem 
přes 200 lodí. „Využíváme dieselelektrické 
pohonné systémy. Lodní šrouby nejsou po-
háněny přímo dieselovými motory,  
ale elektromotory, které získávají energii  
z dieselových generátorů. Toto uspořádání 
umožňuje velmi jemné ovládání šroubů  
a šetří pohonné hmoty,“ vysvětluje O. Moen.

Dieselelektrický pohon je vhodný pro ob-
služné lodě, které musí často precizně ma-
névrovat na otevřeném moři, nebo naopak 
udržovat pevné pozice – například při vrtání 
nebo jiných činnostech na dně oceánu. Teh-
dy je obvykle pro pohon potřeba pouze mi-
nimální síla, stačí jen pootočit šrouby, aby 
udržovaly pozici lodi. Výkon dieselového 

motoru však značně kolísá, důsledkem če-
hož je jeho nižší citlivost a účinnost.

„Plavidlo nepotřebuje silný pohon, aby si 
udržovalo polohu nebo se jen velmi poma-
lu posouvalo. Lodními šrouby proto otáčí 
elektromotor napájený dieselovým gene-
rátorem. Šetří se tím palivo, protože elekt-
rický motor pracuje s vysokou účinností  
i při nízkých otáčkách,“ říká O. Moen. 

Frekvenční měnič reguluje otáčky elek-
tromotorů i vrtulí a podle potřeby tahu 
nastavuje frekvenci a amplitudu střídavé-
ho proudu. Podle velikosti veze loď čtyři 
až šest generátorů a způsob plavby určuje, 
kolik z nich pracuje. 

Lodě pro potrubí
V porovnání s plavidly s čistě vznětovým 
motorem spotřebují dieselelektrické lodě  
o třetinu méně paliva. Příjemným bonusem 
je i mnohem tišší provoz lodě. Společnost 
Siemens poprvé využila novou technologii 
v roce 1996 na lodi Skandi Marstein. „Bylo 
to první dieselelektrické plavidlo v Sever-
ním moři, doslova technologická revolu-
ce. Obsluhovalo vrtné plošiny, vozilo záso-
by a odváželo odpad,“ vzpomíná O. Moen. 
S postupem času se princip pohonu příliš 

nezměnil, neustálá vylepšování však 
krok za krokem zvyšují jeho efektivitu. 
„Komplexnost řešení roste, stejně  
tak i složitost jednotlivých komponent,“ 
vysvětluje O. Moen. 

V roce 2016, přesně dvě desetiletí po 
Skandi Marstein, budou na vodu spuštěny 
čtyři lodě s dieselelektrickým pohonem ur-
čené ke kladení podmořských potrubí. Jde 
o největší zakázku v historii firmy Siemens 
Marine & Shipbuilding v Norsku. „Nové lo-
dě budou pracovat v mnohem náročnějších 
podmínkách než Skandi Marstein – při kla-
dení potrubí musí udržovat přesné pozice 
na hladině a poskytovat dostatek energie 
pro svářečské operace,“ upozorňuje  
O. Moen. 

Až 150 metrů dlouhé lodě povezou 650tu-
nový jeřáb na kladení rour. Precizní opera-
ce na hladině budou skutečnou zkouškou 
jejich schopností. Každá loď je vybavená 
šesti dieselovými motory, které dodají elek-
trickou energii šesti vrtulím, šroubům  
a zařízením na kladení potrubí.  

Budoucnost je hybrid
Odd Moen nevylučuje ani možnost hybrid-
ního pohonu jako v osobních automobilech, 
kde se baterie využívají ke kompenzaci vý-
kyvů v síle pohonu.

Příkladem může být trajekt Prinsesse  
Benedikte spojující Dánsko a Německo. Pla-
vidlo dlouhé 140 metrů přepraví přes 300 
automobilů a 1 000 cestujících. Generátory  
s dieselovými motory o výkonu 17 400 kW 
vyrábějí elektřinu, která pomocí frekvenč-
ních měničů pohání elektromotory. Společ-
nost Siemens však do pohonného systému 
integrovala i akumulátor s kapacitou okolo  

2 900 kW.h-1, aby kompenzoval změny  
v energetických požadavcích motorů.  
Dieselové motory tak mohou pracovat rovno-
měrněji a přiblížit se své optimální účinnos-
ti. Přidané baterie šetří trajektu až 15 % po-
honných hmot a zároveň snižují opotřebení 
dieselových motorů.

Pro krátké výlety s dlouhými zastávkami  
v přístavech jsou vhodné i čistě elektrické 
pohonné systémy. Energii jim dodává ba-
terie, která se dobije během kotvení. První 
elektrický trajekt bude převážet automobi-
ly a cestující v norském fjordu Sognefjord od 
roku 2015 (viz Visions – léto 2013).

Technologii Siemens využívají i jiné druhy 
plavidel – například výzkumné lodě, pokud 
se vyžaduje obzvlášť tichý chod. V rybář-
ských lodích by zase umožnila zvýšit úložný 
prostor až o 40 %. 

„Najdeme správné řešení pro každou loď,“ 
ubezpečuje O. Moen. Zároveň ale připouští, 
že na vikingské lodě zatím tato technologie 
nestačí, ty nepotřebovaly žádné palivo. Jen-
že... co když zavládlo bezvětří? 

Ticho na moři
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vikingové byli mistři ve stavění mořských lodí a jejich 
potomkové tuto zručnost dále rozvíjeli. Norští loďaři dnes 
hledají pohon, který by byl energeticky účinný a téměř stejně 
tichý jako v jaderných ponorkách. i proto se zajímají  
o hybridní motory. 

AUTOR: aNDreaS WeNLeDer 
FOTO:    siemens

V porovnání s plavidly 
s čistě vznětovým 
motorem spotřebují 
dieselelektrické lodě 
o třetinu méně paliva.

″Od lodí, které pokládají potrubí, až po výzkumná 

plavidla: tiché, energeticky úsporné a adaptabilní 

dieselelektrické pohony oceňují všichni



Dvoumetrové kaktusy lemují zaprášenou 
cestu. „V suchu pouště Atacama by jiné 
rostliny nepřežily, ani většina zvířat. Jen 
občas se tu objeví lišky, ale stěží tu najdou 
dostatek potravy,“ říká Rodrigo Gutierrez, 
pracovník observatoře ALMA (Atacama 
Large Milimeter/submillimeter Array). Není 
astronom, stará se o bezpečnost svých kole-
gů, kteří v nedalekých horách ve výšce pěti 
kilometrů obsluhují radioteleskopy – nej-
větší observatoře světa.  

Astronomové pracují v lokalitě Chajnan-
tor, která je jedním ze tří pozorovacích sta-
novišť Evropské jižní observatoře (ESO). 
Nachází se na severu Chile při hranicích  

s Bolívií v nadmořské výšce 5 104 metrů 
na pusté pouštní planině. Astronomové se 
tu usadili kvůli jejímu abnormálně suché-
mu prostředí a téměř žádnému světelnému 
znečištění. 

Na začátek vesmíru
Zařízení ALMA začalo rutinní provoz před 
rokem. Na jeho financování se nepodílela 
pouze ESO, ale i vědecké organizace z USA, 

Kanady, Japonska a Tchaj-wanu. Celkem do 
něj investovaly 1,3 miliardy USD. Získaly tak 
nejcitlivější astronomický přístroj v dějinách 
vědy.

Skládá se z 66 radioteleskopů s 12metro-
vými anténami. Dalekohledy jsou rozmístě-
ny v matici s obvodem 16 kilometrů a jejich 
antény pátrají po hvězdné obloze v syn-
chronním pohybu milimetr po milimetru 
s přesností švýcarských hodinek. Zachyce-
né údaje zpracovává do kompletního obra-
zu superpočítač. Výsledný obraz je deseti-
násobně citlivější než ten, který poskytoval 
Hubbleův vesmírný teleskop. Na Zemi by 
byla observatoř schopna rozeznat golfovou 
jamku ve vzdálenosti 15 kilometrů. 

ALMA přináší doslova revoluci v přesnosti 
zobrazení – lze ji srovnat pouze s rozdílem 
mezi pozorováním hvězd pouhým okem  
a prvním dalekohledem. Jestliže lidské oko 
zachytí vlnové délky 0,38 až 0,78 mikrome-
tru, ALMA detekuje vlny od 0,3 po 9,6 mili-
metru. Na rozdíl od viditelného světa pro-
nikají tyto vlny velmi dobře oblaky plynu  
a prachu, tedy hmotou, která existuje  
v místech, kde se rodí hvězdy. ALMA přitom 
zachycuje světlo, které na Zemi cestova-
lo miliardy světelných let – přináší tak in-
formace o stavu vesmíru v jeho počátcích. 

Vědcům umožňuje pozorovat distribuci 
plynů i tvorbu dávných galaxií. Observatoř 
využijí i k identifikaci organických mole-
kul, aby objevili zákonitosti tvorby pravě-
kých molekul života ve vesmíru. 

vědci v kontejnerech
Observatoř je zřejmě nejvýše položenou 
budovou na Zemi, i když některé zdro-
je uvádějí jako nejvyšší železnici v Tibetu. 
„Vzduch je tak řídký, že mozek vám nefun-
guje vždy perfektně. Nedostatek kyslíku 
způsobuje drobné výpadky, proto musí-
te být velmi opatrný, i nejmenší chybička 
může způsobit milionové škody na zaříze-
ních,“ upozorňuje R. Gutierrez. Řada jeho 
kolegů při plnění složitějších úloh použí-
vá k dýchání kyslíkové hadičky. Běžné jsou 
též sluneční brýle a klobouky, vysoká míra 
UV záření by totiž mohla nekrytou pokožku 

popálit. V noci jsou naopak nezbytné ter-
mooděvy, protože teploty klesají i na –20 °C. 

I přes tuto nepohodu se chilské pouště  
a hory mění na světové centrum astrono-
mie – díky výborným pozorovacím pod-
mínkám tu do roku 2020 rozmístí své obří 
teleskopy přibližně 20 % všech světových 
astronomických observatoří. Například jen 
ESO zde má tři nejmodernější pozorovací 
zařízení na světě – v lokalitách La Silla, 
Paranal a Chajnantor. S rozvojem při-
chází i potřeba zkušených pracovníků. 
Kde žijí a odpočívají v době, kdy nema-
jí službu u dalekohledů? „Dokončuje se 
hotel se 170 lůžky, zatím spíme v kon-
tejnerech,“ říká R. Gutierrez. Ve středu 
tábora v nadmořské výšce 2 900 metrů 
je kontejner s honosným označením „jí-
delna“. Skupina japonských vědců totiž 
sní o domácí kuchyni – je to již několik 

týdnů, co naposledy ochutnali oblíbené 
sushi. A italský vědec by si zase rád dal pas-
tu al dente.

energie pro hvězdy
Tak jako všechny vědecké přístroje, i hi-
-tech observatoř potřebuje elektřinu – ne-
jen k pohonu výkonných motorů, které po-
hybují anténami, ale i pro osvětlení, vytá-
pění či klimatizaci. Před několika lety se 
elektřina pro observatoř ALMA vyráběla 
dieselovými generátory. Byly však hlučné  
a neefektivní, proto je v roce 2012 nahradily 
tři moderní plynové turbíny.

Za dodávky elektrické energie zodpo-
vídá Oscar Galvez Iglesias. „Momentál-
ně vyrábíme okolo dvou megawattů, ob-
servatoř se však rozšiřuje, takže brzy 
budeme muset zvýšit kapacitu o 50 %,“ 
vysvětluje. Důvodem vyšší spotřeby je  
i fakt, že v řídkém vzduchu vyžadují kli-
matizační zařízení více energie, zvláště 
na chlazení centrálního počítače. Společ-
nost Siemens vybavila elektrárnu obvody, 
jističi a ovladači Simatic pro jednoduché 
ovládání všech zařízení. Značku Siemens 
nese i rozvodna, která ve výšce 5 000  
metrů dodává elektřinu jednotlivým da-
lekohledům i protipožárnímu systému, 
schopnému v případě nehody oheň oka-
mžitě detekovat a zlikvidovat. 

„Jsem hrdý na svou práci. ALMA je největ-
ší astronomická observatoř a já mohu zaru-
čit, že její světla budou vždy svítit přímo do 
vesmíru,“ uzavírá O. Iglesias.  

Největší pozemské oko
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Největší astronomická observatoř na Zemi se skládá ze 66 
radioteleskopů. jejich antény, rozmístěné na rozsáhlém území  
v chilské poušti, dohlédnou až na „počátek vesmíru“. 
Technologie Siemens pečuje o to, aby zařízení neztratila energii.

AUTOŘI: aNDreaS KLeiNSCHMiD, 
                ĽUBOMÍr jUriNa
FOTO:    eSO, aLMa



L
ed a skály, kam jen oko dohlédne. 
Ve výšce 5 300 metrů je vzduch 
tak řídký, že člověk tam delší do-
bu nepřežije. Právě do takových 

míst se loni v létě vypravila britsko-ame-
rická expedice. Stany si postavila v jižním 
základním táboře Mount Everestu. 

Složení týmu nebylo typické – šlo totiž 
o výzkumný projekt Xtreme Everest 2, je-
hož cílem bylo prozkoumat, jak lidské tělo 
reaguje na nedostatek kyslíku – stav od-
borně zvaný hypoxie. Jádro týmu tvořilo 
11 lékařů a výzkumníků z University  
College v Londýně, Southamptonské uni-
verzity a Dukeovy univerzity v USA. Spolu 

s 200 dobrovolníky se v nehostinné oblas-
ti usadili na 83 dní. 

Po dobu experimentu provedli lékaři přes 
1 000 odběrů a získali více než 4 000 vzor-
ků krve. Výsledky výzkumu by mohly po-
moci zachránit tisíce lidí s nemocemi srdce 
nebo plic. V Německu se v roce 2011 na jed-
notkách intenzivní péče léčily dva miliony 
pacientů. Ve Velké Británii se na „jipce“ ocit-
ne každý pátý člověk. Dvě pětiny z nich ze-
mřou, často kvůli nedostatku kyslíku. 

Záhady výškové nemoci 
Kyslíku je nedostatek i v základním tá-
boře. Tlak vzduchu tu dosahuje poloviny 

hodnoty při hladině moře, takže každým 
nádechem se do plic dostane podstatně 
méně plynu potřebného pro život. Potvr-
zují to hodnoty saturace kyslíku v krvi 
– podílu červených krvinek, na které se 
navázaly molekuly kyslíku. Jestliže při 
hladině moře dosahuje 100 %, pak v zá-
kladním táboře jen 70 %. A to je hodnota, 
která u lidí znamená hypoxii.

Tělo reaguje zvýšenou produkcí červe-
ných krvinek, aby zabezpečily přepravu 
potřebného množství kyslíku. Čtvrtina 
testovaných osob to zvládla bez problémů, 
další čtvrtinu trápily silné bolesti hlavy  

a slabost. Co je však podstatné – polovinu 
osazenstva tábora postihla výšková nemoc 
a bylo nezbytné dodávat jim kyslík uměle.

Důvod, proč se někteří lidé lépe přizpů-
sobí okolnostem, neznáme. Při léčbě  
pacientů trpících hypoxií se bez výjimky 
nasazuje umělá plicní ventilace. Vzhledem 
k vysokému tlaku ventilátoru však může 
dojít k ohrožení citlivých lidských orgánů, 
náhlý přísun velkého množství kyslíku 
může na dlouhou dobu poškodit plíce. 

„Místo silného pumpování a dodávky lé-
ků do organismu by bylo vhodnější najít 
způsob, jak zpomalit škodlivé procesy, dát 
tělu čas, aby se léčilo samo,“ řekl Daniel 
Martin, vedoucí expedice a učitel anestezie 
a intenzivní medicíny na londýnské Uni-
versity College. Výzkum na pacientech je 
však komplikovaný – na jednotkách inten-
zivní péče je prakticky nemožný, a navíc 
je k němu třeba získat velké množství dat. 
Vědci se proto rozhodli pro projekt Xtre-
me Everest.

Pomoc oxidu dusnatého
Výzkumný tým vedený D. Martinem vy-
razil na Mount Everest již v roce 2007. 

Někteří účastníci expedice dokonce do-
sáhli jeho vrcholu ve výšce 8 848 metrů, 
kde je koncentrace kyslíku o dvě třetiny 
nižší než při hladině moře. Jen pár set me-
trů pod vrcholem si vědci odebrali vzor-
ky krve. Obsah kyslíku v krvi D. Martina 
byl nejnižší, jaký kdy naměřili u zdravé-
ho člověka. 

I této expedice se zúčastnilo okolo 200 
zdravých dobrovolníků, které v základ-
ním táboře vyšetřili. Již tehdy byly pou-
žity analyzátory krevních plynů společ-
nosti Siemens. Zjistilo se, že při poklesu 
obsahu kyslíku ve vzduchu začne tělo 
dodávat do krve více oxidu dusnatého. 
Ten rozšiřuje krevní vlásečnice, aby se 
zlepšil průtok krve a transport kyslíku. 

Mnoho otázek však zůstalo otevře-
ných, proto si vědci expedici do zá-
kladního tábora na Mount Everestu lo-
ni zopakovali. Přenos těžkých břemen 
a materiálu měla na starosti skupina 
místních šerpů, zvyklých na fyzickou 
námahu ve velkých nadmořských výš-
kách. Ukázalo se, že organismy šerpů 
mají schopnost v nepříznivých podmín-
kách podstatně zvýšit produkci oxidu 

dusnatého. Tento plyn nejenže zvyšuje 
průtok krve, ale mění i způsob, jakým 
mitochondrie, považované za buněč-
né elektrárny, využívají kyslík. Pomá-
há jim udržovat tělo v lepší energetické 
kondici i při menším množství kyslíku. 
Léčba na jednotkách intenzivní péče by 
proto mohla díky zvýšení obsahu oxidu 
dusnatého v krvi zlepšit šance pacientů 
na přežití. 

Když plicím 
chybí kyslík
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Na Mount everestu, nejvyšší hoře světa, zkoumali vědci 
fenomén výškové nemoci. výsledky výzkumu povedou  
k nové léčbě pacientů na jednotkách intenzivní péče.

AUTORkA: nicole elflein 
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 Xtreme Everest 2

Výzkumný projekt, jehož cílem bylo 
prozkoumat, jak lidské tělo reaguje 
na nedostatek kyslíku – stav odborně 
zvaný hypoxie

Velký test i pro přístroje 
Na obou expedicích na Mount Everest 
používali vědci analyzátory krevních 
plynů od společnosti Siemens. Tyto jed-
noduché a odolné přístroje o hmotnos-
ti asi 11 kilogramů zvládly i extrémní 
vysokohorské podmínky. Systémy byly 
kalibrovány na teplotu a tlak vzduchu 
ve výšce 5 300 metrů, takže poskytova-
ly přesné výsledky. Občas se však stalo, 
že bylo nutné přístroje chránit. „Někdy 
jsme zařízení ukládali na elektrické de-
ky, aby v nich neztuhla tekutina,“ uvedl 
Steve Carey, expert společnosti Siemens.



M
apy však dnes zdaleka neslouží 
jen k tomu, abychom se dosta-
li z místa A do místa B. Existují 
totiž různé druhy map. Meteo-

rologická mapa cestovateli nejprve poskyt-
ne informace, za jakého počasí bude cesta 
probíhat, a Google Street View mu násled-
ně umožní detailně se zorientovat v ulicích 
cílového města. Další aplikace integrované 
v mapách pak nabídnou informace o mož-
nostech ubytování, stravování nebo kul-
turního vyžití v daném místě. 

Je evidentní, že současné digitální mapy 
velmi usnadňují život. Tomuto stavu však 
předcházel velmi dlouhý vývoj – mapy totiž 
člověka provázejí minimálně od starově-
ku. Bylo tedy dost času na to, aby se postup-
ně vyvinulo specifické zobrazovací umění, 

které dokáže vytvořit orientační nástroj,  
v němž se snoubí přehlednost a informač-
ní bohatost. 

encyklopedie středověkého 
vědění

Příkladně to předvedl středověk, kdy ma-
py byly často konstruovány jako polyfunkč-
ní, přičemž jejich navigační funkce byla  
v řadě případů velmi oslabena. Výraz „ma-
pa“ ostatně pochází právě z této doby, ze 
středověké latiny, která spojením „mappa 
mundi“ označovala zmenšenou dvojroz-
měrnou reprezentaci světa (doslova to-
to spojení znamená šátek či ubrousek, na 
němž je znázorněn svět). Hlavním účelem 
těchto map bylo názorné podání základ-
ních poznatků o vzdálených zemích, o je-
jich obyvatelích, fauně a flóře. Některé  
z nich zobrazovaly i významné historické 
události nebo biblické příběhy.  

V nejmohutnější podobě se tak jednalo  
o téměř encyklopedie středověkého vědě-
ní, u nichž výtvarné zpracování hrálo zcela 
zásadní roli. 

První mapy se však pravděpodobně obje-
vily již na konci pravěku. Do doby zhruba 
6200 let př. n. l. se datuje nástěnná malba  
v osadě Çatalhöyük ležící v turecké Anatolii, 
která podle některých názorů znázorňuje 
plán města a jeho výrazné okolní prvky, na-
příklad sopku. Jsou však i archeologové, kte-
ří namítají, že nejde o mapu, ale o zobrazení 
levhartí kůže a ornamentální dekoraci. 

Staré dobré řecké časy
Rozkvět zažila kartografie ve starověkém 
Řecku. Pravděpodobně prvním Řekem, kte-
rý sestavil mapu světa, byl v 6. století př. n. l. 
filosof Anaximandros z Mílétu. Zásadní oso-
bou řecké kartografie však byl matematik 
Eratosthenés z Kyrény, který ve 3. století př. 
n. l. položil vědecké základy tvorbě map tím, 
že ji těsně propojil s geometrií. Jeho stěžej-
ním dílem jsou Zeměpisné záznamy, kde se 
pokusil vytvořit co nejpřesnější mapu tehdy 
známého světa. Použil k tomu souřadnico-
vého systému zeměpisných šířek a výšek, 
který sám zavedl, a měření vzdáleností me-
zi významnými body. Dokázal také s velkou 
přesností změřit obvod Země, když vyšel  
z jednoduché úvahy porovnání úhlů dopa-
du slunečních paprsků ve stejný čas ve měs-
tech Alexandrie a Syéné, přičemž ve dru-
hém městě bylo slunce právě v nadhlavníku. 
Zmýlil se o necelých 8 kilometrů. 

Poznatky o tom, jak správně zkonstruo-
vat mapu, se ve starém Řecku rych-
le rozrůstaly. Vedle Eratosthena k tomu 
významnou měrou přispěli například 
Dikaiarchos nebo Hipparchos, jeden z nej-
větších antických astronomů. Posledním 
velkým starověkým geografem byl Ptole-
maios, který svůj obor definoval tak, že  
s pomocí matematiky umožňuje „přehléd-
nout celou Zemi na jediném obraze po-
dobným způsobem, jakým můžeme pozo-
rovat otáčející se nebeskou báň nad svou 
hlavou“. Poukaz k nebi nebyl v jeho přípa-
dě náhodný: Ptolemaios vypracoval rov-
něž monumentální mapu planet a hvězd 

– Velkou soustavu, která byla uznávána až 
do pozdního středověku.   

Mapa jako schéma
Římané k dalšímu rozvoji kartografie při-
spěli jen minimálně, což je poněkud zvlášt-
ní s ohledem na jejich zručnost ve stavění 
silnic a vodovodů, která jistě vyžadovala 
velmi dobré měření. Rovněž jejich válečné 
dovednosti mohly být podnětem k tvorbě 
map, které by nepochybně při nesčetných 
válečných taženích Římanů našly uplat-
nění. Možná to byly matematické základy 
tvorby map, které rozpracovali Řekové, co 
nedovolilo matematice méně nakloněným 

Římanům výrazněji rozšířit obor kartogra-
fie. Když tedy na počátku 15. století bylo Pto-
lemaiovo dílo přeloženo do latiny, zname-
nalo to pro kartografii po více než 1 000 le-
tech stagnace impulz k dalšímu vývoji.  

S rozvojem dopravy a zvyšováním život-
ního tempa v 19. století začala být po období 
baroka, které ve zdobnosti map v mnohém 
navázalo na mapy středověké, poptávka po 
maximálně přehledných mapách. Objevily 
se proto pokusy o zjednodušení kartografic-
kého zobrazení. Prospěšnost schematismu 
ukázal již v první polovině 18. století švýcar-
ský matematik Leonard Euler při řešení tzv. 
problému königsbergských mostů. 

K oblíbeným softwarovým aplikacím nepochybně patří 
mapy a navigační systémy. Někdo si dnes možná cestování 
bez navigace ani nedokáže představit. Zároveň se však zřej-
mě dnešní mapy již nečtou ani neprohlížejí tak pečlivě jako 
dříve. Navigace na člověka mluví, dává mu pokyny a on je 
vykonává a jen letmým pohledem na displeji kontroluje, 
zda akustická a vizuální data souhlasí.

Mapy – odvěcí souputníci       cestovatelů, vědců i umělců

Klasickým příkladem mapy zobrazující výrazně 
schematicky, resp. topologicky, je slavné schéma 
londýnského metra. Základní geografická struktu-
ra je na této mapě sice zohledněna, klíčovou infor-
mací jsou však pouze uzly – stanice – a vztahy mezi 
nimi, nikoli jejich přesné pozice a tvary. Linky lon-
dýnského metra a řeka Temže jsou tak na plánu „vy-
rovnány“ (na mapě jsou pouze úhly 45⁰ a 90⁰), aby 
spojení mezi jednotlivými stanicemi byla na první 
pohled jasná a cestující se nemusel zdržovat jejím 
luštěním. Mapa byla s rozpaky tvůrců zveřejněna  
v roce 1933, okamžitě si však u veřejnosti získala 
oblibu a stala se vzorem pro plány veřejné dopravy 
na celém světě.

Ptolemaiova mapa světa podle rekonstrukce od jacoba d‘angelo (15. století). Ptolemaiův systém planetárních a hvězdných sfér. eratosthenova mapa světa, jak byl znám Řekům na počátku 2. století p. n. l. (rekonstrukce z 19. století).

Mappa mundi z knihy francouzského  

dějepisce jeana Mansela La fleur  

des Histoires (2. polovina 15. století).
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S 
pomocí mobilní výpočetní techni-
ky, GPS a laserových dálkoměrů si 
dnes člověk dokonce může vytvářet 
přímo v terénu svou vlastní mapu. 

Na jakých technologických základech však 
stojí kartografická současnost? A jak bu-
dou mapy vypadat v dohledné budoucnos-
ti? Lze to odhadnout? 

Dějiny komputerizace kartografie se za-
čaly psát v 60. letech 20. století – tehdy by-
la v USA založena Harvard Laboratory for 
Computer Graphics and Spatial Analysis, 
která vyvinula jeden z prvních mapova-
cích softwarů. Tehdy se také začaly roz-
víjet koncepce jako Geographic Informa-
tion Systems (GIS) a první automatické 

mapovací systémy. V následující dekádě se 
objevily první satelitní navigační systémy. 
Americké ministerstvo obrany zprvu vy-
užívalo svou satelitní navigaci, všeobecně 
známou jako GPS (Global Positioning Sys-
tem), čistě pro vojenské účely. Teprve v 80. 
letech byl systém uvolněn i pro civilní úče-
ly. V současnosti je jeho obliba obrovská  
a poptávka po produktech pracujících  
s GPS dále vzrůstá: podle jedné prognózy 
by se v letošním roce měla zvýšit o více  
než 50 %.

Co dnes s papírovými mapami?
Mohlo by se zdát, že papírové mapy jsou 

na ústupu. Kalifornská automobilová 

asociace (CSAA) například v roce 2008 
ukončila tisk papírových dálničních map. 
Neztratí se však pro oddanost satelitnímu 
pohledu shora ta důvěrná, osobní znalost 
země? Někteří již na toto riziko poukazu-
jí. CSAA svůj kartografický tým s ukonče-
ním tvorby tištěných map rozpustila. Tím 
však přišla o lidi, kteří znali kalifornskou 
silniční síť na vlastní oči, se všemi jejími 
„tajnými zákoutími“. Tyto znalosti by se 
řidičům možná mohly hodit. Nyní však již 
mají smůlu.

Tyto obavy potvrzují i odborné studie. 
Experiment, který provedla tokijská uni-
verzita, prokázal, že papírové mapy občas 
bývají přesnější než GPS navigace. Účast-
níci tohoto experimentu cestovali pěš-
ky buď s pomocí papírové mapy, nebo se 
zařízením využívajícím GPS. Vědci zjisti-
li, že ti, kteří používali GPS, se zastavova-
li častěji, ušli větší vzdálenosti a cesta jim 
trvala déle. Orientace podle papírových 
map se tak v tomto případě ukázala jako 
efektivnější.

Digitální mapy však mají i své nepopira-
telné přednosti. Nové Google Maps v sobě 
třeba již obsahují i dopravní informační 
servis, řidiči se tak mohou dozvědět  
aktuální informace o hustotě provozu,  
nehodách a vhodných objízdných trasách. 

Satelitní navigace  
po výrobní lince

A uplatnění mohou nalézt i na místech, 
kde by to málokdo očekával. Společnosti 
Siemens a Ford na sklonku loňského roku 
oznámily zahájení společného projektu, 
který automobilce umožní provádět na-
vigaci po výrobní lince s pomocí satelitní 

mapy. Může být satelitní mapa v továrně 
vůbec k něčemu dobrá? Nepochybně ano. 
Softwarový nástroj IntoSite – tak se nový 
software od společnosti Siemens jmenuje 
– to již dokazuje v ostrém provozu. Jedná 
se cloudový 3D nástroj vyvinutý na zá-
kladě map Google Earth, který umožňuje 

pohybovat se po jednotlivých stanoviš-
tích výrobního zařízení a ověřovat na nich 
průběh výroby jednotlivých vozidel. Uži-
vatelé tohoto nástroje navíc mohou vizuál-
ně „tagovat“ trojrozměrný geografický 
obsah a na tyto tagy vytvořit URL adresu 
nebo je propojit se soubory či konfiguro-
vanými daty. IntoSite nabízí rovněž mož-

nost pracovat se sdílenými informacemi 
přímo ve firmách uživatelů.

Mapa počátku světa
Nyní je třeba zvednout zrak a připome-

nout si, že velmi dlouhou historii mají 

i mapy hvězd. Hvězdy totiž odjakživa 
platily za ty nejspolehlivější navigátory. 
Jedním z posledních článků dlouhé tra-
dice vesmírných map je mapa zobrazují-
cí nejstarší světlo ve vesmíru, jak jej de-
tekovala nedávná mise Planck, společný 
projekt Evropské vesmírné agentury  
a NASA. Starodávné světlo zvané kosmic-
ké mikrovlnné pozadí se na oblohu otisk-
lo, když byl vesmír starý pouze 370 000 
let. Mapa zobrazuje drobné teplotní fluk-
tuace, které odpovídají oblastem s mír-
ně odlišnými hustotami, zárodky veške-
ré budoucí vesmírné struktury: dnešních 
hvězd a galaxií. Na základě analýzy těch-
to světelných útvarů dokážou vědci získat 
cenné informace o původu vesmíru, jeho 
osudu a o jeho základních prvcích.

V loňském roce byla představena rov-
něž dosud největší 3D mapa vesmíru. 
Ta by podle jejích autorů měla přispět 
k vyřešení zásadních kosmologických 
otázek, jako je otázka existence temné 
hmoty či temné energie. Mapa zobrazuje 
přes milion galaxií v prostoru 70 miliard 
krychlových světelných let.

Kartografický schematismus je mnoh-
dy užitečný i v mikrorozměrech, napří-
klad pro popis struktury DNA, mozku 
nebo mysli. Mnoho etologů a psychologů 
dnes při popisu lidí i zvířat používá tzv. 
kognitivní mapy. Podrobně se mapuje  
i činnost mozku, k čemuž by význam-
ným dílem mělo přispět i nové unikátní 
zařízení pro vyšetřování magnetickou 
rezonancí Magnetom od společnosti  
Siemens (viz článek na str. 38–39). Jeho 
magnetické pole dosahuje síly 9,4 tesly, 
čímž předčí i největší světový urychlovač 
částic LHC u Ženevy.  

Digitalizace již dávno pronikla i do kartografie. Mapy dnes mají 
v porovnání s minulostí dynamickou povahu, jsou interaktivní  
a práce s nimi probíhá většinou online. Uživatel může volit mezi 
různými způsoby zobrazení, může libovolně měnit měřítko, 
může využívat řadu integrovaných aplikací.

Je budoucnost map
ve hvězdách, nebo v mozku?

Moderní zobrazovací techniky umožňují nahlédnout do skrytých zákoutí mozku.

jedním z posledních článků dlouhé tradice vesmírných map je mapa zobrazující nejstarší světlo ve vesmíru, 

jak jej detekovala nedávná mise Planck

Nástroj intoSite byl vyvinut na základě map Google earth... ...a umožňuje pohybovat se po jednotlivých stanovištích výrobní linky a kontrolovat kvalitu výroby.
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S
taré musí ustoupit novému. V Brasí-
lii, hlavním městě země, která právě 
hostí fotbalový šampionát, takový-
to osud postihl čtyřicetiletý více-

účelový Národní stadion Mane Garrinchi. 
Na jeho základech postavili nový sportovní 
stánek. Nese stejný název – to je však jediné, 
co zůstalo. Druhý největší stadion v Latinské 
Americe (po mexickém Estadio Azteca) se 
začal stavět v červnu 2010, a aby se vše stih-
lo, staveniště „obsadilo“ přes 15 000 dělníků. 

Architekturu nového stadionu ovlivnilo 
dílo Oscara Niemeyera, spolutvůrce celého 
města, takže plynule navazuje na jeho mo-
dernistický trend. S kapacitou 71 412 míst, 
špičkovou bezpečnostní technologií a ener-
getickou úsporností je klenotem města Bra-
sília, které je již součástí světového dědictví 
UNESCO. 

Platinový premiant 
Stadion Mane Garrinchi není jen architek-
tonickým skvostem – v programu LEED 

(Leadership in Energy and Environmen-
tal Design) získal certifikát udržitelnosti 
Platinum. Je tak první sportovní arénou na 
světě s takovýmto hodnocením. Certifika-
ce potvrzuje, že stavba je v souladu s nej-
vyššími standardy udržitelnosti z hlediska 
šetrnosti k životnímu prostředí a zachová-
ní zdrojů.

Nové standardy se uplatnily již před za-
čátkem stavby – kusy betonu z demolice 
staré stavby se recyklovaly a staly se sou-
částí nového stadionu. Rovněž tribuny sta-
rého stadionu projektanti začlenili do nové 
budovy. Hrací plochu pak snížili o celé čty-
ři metry, aby měli diváci lepší výhled nejen 
při fotbalových zápasech a olympijských 
hrách (v Brazílii se budou konat  
v roce 2016), ale i později, kdy se aréna bu-
de využívat ke koncertům a dalším ne-
sportovním akcím. „Paleta využití stadio-
nu je skutečně velmi široká, bude proto 
nesporným přínosem pro celé dvaapůl-
milionové město,“ myslí si Guilherme 

Mendonça, šéf Siemens Infrastructure  
Solutions v Latinské Americe. 

Krása a užitek detailů 
Stadion získal platinové ocenění LEED ne-
jen díky celkové koncepcí, ale především 
pro své detaily. Střecha působí impozant-
ně, ale současně i jemně, jako by se nad 
arénou vznášela. Při pozornějším pohle-
du si všimnete desetitisíců střešních fo-
tovoltaických panelů, uspořádaných do 
kruhu. Ze slunečního záření dokážou 
vyprodukovat 2,5 megawattu elektrické 
energie, takže v době špičky uspokojí přes 
polovinu energetických potřeb stadionu. 
Při běžném provozu pak lze přebytečnou 
solární energii poskytnout rozvodné síti.

Skleněná střecha přečnívá nad tribuna-
mi o 80 metrů. Poskytuje přirozené osvět-
lení hrací plochy a zároveň stíní před 
horkým brazilským sluncem. Dešťová 
voda se shromažďuje na střeše a drenáž-
ním systémem se odvádí do pěti velkých 

nádrží pod stadionem. Tyto nádrže mají 
kapacitu téměř 7 milionů litrů. Přefiltro-
vaná voda se používá v kanalizaci a na  
zalévání trávy. Stadion takto pokryje  
80 % potřeb svého vodního hospodářství. 
Technologie Siemens Building Automati-
on hlídá, aby se obnovitelné energetické 
systémy a voda využily co nejefektivněji.

Střecha stadionu je originální i z hledis-
ka povrchové úpravy – speciální fotokata-
lytická membrána sbírá z ovzduší zne-
čišťující látky. Oxid titaničitý degraduje 
kontaminanty, například oxidy dusíku, 
nepříjemné pachy a biofilmy z řas, hub 
a bakterií a mění je na neškodné slouče-
niny. 

Prostor mezi střechou a fasádou stadio-
nu je otevřen, takže vzduch uvnitř stadio-
nu cirkuluje přirozeně a teplo nahroma-
děné ve stěnách směřuje nahoru. Tento 
přístup i v horkém brazilském podnebí 
eliminuje potřebu rozsáhlých klimatizač-
ních a větracích systémů.

Není to poslední slovo
Inovativní řešení se starají o bezpečnost 
fanoušků, hráčů a zaměstnanců. Monito-
rovací systém společnosti Siemens vyu-
žívá fototechnologii, která díky algorit-
mům na zpracování obrazu identifikuje 
potenciální nebezpečí v hledišti. Ochran-
ka tak může rychleji reagovat. Bezpeč-
nost na stadionu je založena i na dalších 

systémech značky Siemens, včetně 6 000 
kouřových a protipožárních detektorů či 
zvukových systémů.

Samostatnou kapitolou jsou turnikety 
pro řízení přístupu na stadion. Rozezná-
vají všechny systémy označení vstupe-
nek – od 1D a 2D čárových kódů po růz-
né čipové karty. Všechny technologické 
systémy jsou napojeny na řídicí centrum 
a lze je ovládat prostřednictvím jediného 
displeje.

Architekt a vedoucí projektu nového sta-
dionu Vincente de Castro Mello jej pova-
žuje za modelový příklad pro další nová 
sportovní zařízení. „Problémy související 
se změnou klimatu, vysokými náklady na 
energie a nedostatkem vody jsou praktic-
ky všude. Při stavbě stadionu jsme všech-
ny tyto okolnosti vzali v úvahu,“ uvedl. 
Budoucnost však slibuje více. Proč by jed-
nou nemohla sportovní zařízení sloužit  
i jako zdroje obnovitelné energie pro okol-
ní čtvrti? 

Hvězda  
mezi stadiony 
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významné sportovní události se tradičně pojí s velkými 
investicemi do moderní infrastruktury. Mistrovství světa  
ve fotbale, které se letos koná v Brazílii, bylo podnětem,  
aby v jejím hlavním městě postavili nový estadio Nacional 
Mane Garrincha, „nejzelenější“ sportovní arénu na světě.
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LEED
(Leadership in Energy 
and Environmental Design). 
Stadion v Brasílii je první sportovní 
arénou na světě s certifikátem 
udržitelnosti Platinum v tomto 
programu

Architektura splňující nejvyšší standardy trvalé udržitelnosti
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O
značení „bezpilotní“ není přesné. 
Stroj má obvykle operátora na 
zemi. Ten se orientuje podle pří-
strojů a kamer a letadlo ovládá 

joystickem od počítače. Automaticky, podle 
zadaného programu a bez kontroly člověka 
zatím smějí bezpilotní letouny létat jen nad 
neobydlenými plochami. To se však může 
změnit.

Vysílač 20 km nad zemí
Společnost Google nedávno koupila firmu 
Titan Aerospace z amerického státu Nové 
Mexiko, která vyvíjí bezpilotní letadla. Neo-
ficiálně se říká, že za dva roky starou firmu 
s dvaceti zaměstnanci zaplatila 60 milionů 

dolarů. Koupit ji chtěla i společnost Face-
book. Proč ten zájem? Titan Aerospace kon-
struuje velké bezpilotní letouny pokryté 
solárními články a schopné létat ve výšce až 
20 kilometrů. Podle předpokladů by měly 
být schopny kroužit nad jednou oblastí až 
tři roky bez přistání.

V tuto chvíli Titan vyvíjí dva nové stroje 
označené jako Solara 60. Mají být ještě větší 
než dosavadní Solara 50, jež má rozpětí kří-
del 50 metrů – delší než u Boeingu 767, který 
dokáže přepravit až 375 cestujících.

Představa je taková, že Solara 60 bude 
zprostředkovávat přenos internetového sig-
nálu, nabídne uživatelům pod sebou přenos 
dat o rychlosti kolem jednoho gigabitu za 
sekundu. Ale stroj by měl nést také meteoro-
logická čidla a fotografovat Zemi.

Google souběžně připravuje i projekt he-
liových balonů, které by internetový signál 
mohly také přenášet. Bezpilotní letadlo je 
však ovladatelné lépe než balon.

Přestože Google tvrdí, že komerční provoz 
jeho bezpilotních letounů by mohl začít už 
v roce 2015, odborníci připomínají, že bu-
de muset překonat ještě hodně technických 
problémů. Nepůjde totiž jen o to, že musí za 
dne uložit do baterií dost sluneční energie, 
aby na ni mohl létat přes noc (to už letadla 
na sluneční energii dokážou), ale také dost 
energie na přenos signálů, což může být 
technicky obtížnější.

Ostatně ani Facebook závod o internet vy-
soko nad oblaky nevzdal – za 20 milionů do-
larů si koupil britskou firmu Ascenta, která 
rovněž vyvíjí bezpilotní letadla nazvaná Ze-
phyr. Tento stroj už létal dva týdny bez me-
zipřistání nad pustými oblastmi Arizony.

Balíček do půl hodiny,  
ale zakázané pivo
Větší poptávka v komerční sféře je po bez-
pilotních letadlech výrazně menších. Třeba 
takových, které by měly pohotově dopravo-
vat malé balíčky. Zájem projevuje například 
internetový obchod Amazon nebo poštovní 
společnost DHL.

Amazon testuje malou oktokoptéru neboli 
vrtulník s osmi vrtulemi na vysunutých ra-
menech. Unese balíček těžký až  

2,3 kilogramu. „To je hmotnost, do níž se ve-
jde 86 procent všech objednávek, které vyři-
zujeme,“ uvedl šéf Amazonu Jeff Bezos a do-
dal: „Chceme díky tomuto stroji 
doručit zboží do 30 minut od ob-
jednávky.“

Poštovní společnost DHL, která 
je ve vlastnictví Deutsche Post, 
také představila svůj stroj – 
quadrokoptéru neboli helikopté-
ru se čtyřmi vrtulemi. Unese 
i tříkilogramový balíček  
a při pokusech úspěšně 
dopravila zásilku z lékár-
ny v Bonnu padesát met-
rů nad hladinou Rýna na hlavní ředitelství 
DHL vzdálené asi kilometr. Měl to být pří-
klad rychlé dodávky léků. 

Amazon oproti tomu doufá, že už v roce 
2015 by mohl dostat od leteckých úřadů po-
volení k využívání svých bezpilotních stro-
jů. Současná pravidla komerční lety v obyd-
lených oblastech nepovolují.

Na to narazil i mikropivovar Lakemaid  
v americkém státě Wisconsin, který začal 
své pivo dopravovat k zákazníkům do ry-
bářských osad pomocí malého dálkově ří-
zeného vrtulníku – a Federální letecký úřad 
(FAA) mu to okamžitě zakázal.

Automat nad plantáží
Dálkově řízené letouny patřící bezpečnost-
ním složkám nebo operující mimo obydle-
né oblasti však už povolení k provozu v USA 
mají. A tak například hlídají hranici mezi 

USA a Mexikem, aby upozornily policisty 
na její nelegální přechod. V rezervaci Monte 
Vista v americkém Coloradu snímají bezpi-
lotní stroje kamerami s vysokým rozliše-
ním tamní ptactvo – kachny, husy a jeřáby 
kanadské. Jiný stroj pomáhá na Aljašce sle-
dovat výskyt lachtanů a tuleňů, další počí-
tají králíky ve státě Idaho anebo sledují stav 
oplocení, které chrání ohrožené rostlinstvo 
na Havaji.

Uplatňují se také v Evropě. Ve 
Francii sledují tratě vysoko-

rychlostních vlaků TGV, 
které hodně zatěžují ko-

leje. Bezpilotní vrtulníky 
je snímají 3D stereoskopický-
mi kamerami. Na záznamu se 
snadno najde zvlnění kolejnic, 

které ukazuje, že koleje je 
třeba opravit.
V Německu se zase menší 

bezpilotní stroje používají ke 
kontrole vrtulí větrných elektrá-
ren, zda nejsou poškozeny bles-

kem či přílišným větrem. Je jich v zemi 
tolik, že není možné, aby na všechny stačili 
technici vylézt a prozkoumat je.

V Brazílii létají nad plantážemi sóji  
a cukrové třtiny rovnou automatické stro-

je. „Sledují, kde se plodinám daří hůře, tak-
že je nutné je dodatečně ošetřit,“ vysvětluje  
Peter van Blyenburgh ze světové asociace 
UVS, která sdružuje výrobce a prodejce bez-
pilotních letadel.

Tato letadla ani nemají vzdáleného operá-
tora, létají jen podle družicového navigač-
ního systému GPS a naprogramovaných po-
kynů v oblasti, kde nehrozí, že by se zapletly 
do jiného leteckého provozu.

Možná to bude budoucnost i ostatních bez-
pilotních strojů, k jejichž řízení by se vzdá-
lený operátor připojil jen ve složitějších si-
tuacích – třeba kdyby stroj akutně přiváže-
jící pivo přistával na dosud nevyzkoušeném 
místě v členité chatové osadě...  

Letouny bez pilota doručí 
balíček a zavedou internet
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jak dostat internet do odlehlých končin v rozvojových 
zemích? Dvě gigantické internetové firmy jej chtějí přinést 
na křídlech bezpilotních letadel.

AUTOR: jOSef TUČeK
FOTO:   aMaZON, TiTaN aerOSPaCe,        
              DeUTSCHe POST

Poštovní společnost DHL zkouší stroj, který dokáže 

dopravit třeba tříkilogramovou zásilku urgentních 

léků. reálné využití je však čeká až za řadu let.

Bezpilotní letoun Solara 50 má větší rozpětí křídel než Boeing 767, do kterého se vejde až 375 cestujících. je pokryt slunečními články, které zajišťují jeho 

provoz. výrobce, společnost Titan aerospace, nyní konstruuje dva ještě větší stroje, označené jako Solara 60, které by měly přenášet internetový signál do 

vzdálených oblastí a vydržet ve vzduchu až tři roky bez přistání.        

internetový obchod amazon věří, že jeho oktokoptéra čili vrtulník s osmi vrtulemi na vysunutých ramenech začne dopravovat objednané zboží už v roce 2015. 

 je to však spíše přehnaný optimismus.            



Obě zařízení také samozřejmě umožňují 
zkrácení doby vyšetření pacienta a přesněj-
ší interpretaci nálezů díky zlepšenému roz-
lišení. Výhody lepšího rozlišení jsou jasné, 
ale přínos kratšího vyšetřovacího času je 
téměř stejně významný: přesné skenování 
pomocí fMR vyžaduje desítky minut času 
(ideální by bylo dokonce déle), ale pacient 
by přitom měl být zcela v klidu. Výrazné 
zrychlení vyšetřovacího času tedy vede ne-
jen ke zvýšení počtu vyšetřených, ale i ke 
snížení chybovosti. 

Siemens předal zařízení vědcům v mír-
ném předstihu vůči plánu v září 2013. Nyní 
pomalu končí zkušební provoz: jako první 
objekt se pod něj dostal kvůli kalibraci plod 
ananasu, prvním lidským „subjektem“ byl 
jako správný experimentátor sám profesor 
Goebel. Po nutném období seznamování  
s technologií, která je i pro odborníky  
z oboru prakticky zcela nová, by ovšem sil-
nější rezonance měla přispět především  
k rozluštění funkce našeho mozku. Měla by 
totiž pracovat s rozlišením nižším, než je 
velikost důležitých strukturálních útvarů  
v našem mozku. 

Funkční magnetické rezonance v Maas-
trichtu nejsou určeny jen vědcům ze středis-
ka; kapacita bude k dispozici každému, kdo 
bude schopen a ochoten uhradit poplatky s 
jejím užíváním. V Maastrichtu se na jednom 
místě sešlo tolik vyspělé technologie, že po-
dělit se o ni je jediné logické řešení. 

Když mrtvé ryby mluví
Funkční magnetická rezonance je sice pou-
ze 22 let „mladá“ metoda, ale v současném 
boomu studie poznávání mozku je zásadní. 
Není sice jedinou metodou, která umožňuje 
zobrazovat mozek přímo „za chodu“, ale je 
rozšířená a přesná. A také dostatečně dob-
ře ověřená a prozkoumaná, abychom si už 
udělali představu, co nedokáže a jaká jsou 
její omezení. 

Při pohledu na krásné barevné ma-
py „rozsvícených“ oblastí mozku si laik 

například vůbec neuvědomí, že se ve sku-
tečnosti dívá na tzv. pravděpodobnostní 
mapy. Magnetická rezonance totiž měří 
pouze průtoky krve mozkem, nikoliv sa-
motnou aktivitu mozku. Trik je v tom, že 
zvýšený průtok krve je nejspíše právě ve 
vysoce aktivních mozkových oblastech, 
protože ty potřebují více živin, především 
glukózy. Přesto jde stále jen o korelaci, ni-
koliv přímé pozorování. 

Na omezení někdy tak trochu zapomína-
li i neurologové. Stejně jako v případech ji-
ných převratných technologií si od nich to-
tiž v některých případech slibovali příliš  
a řada studií z 90. let 20. století je dnes už 
považována za problematickou. Co všechno 

lze změřit špatně nastavenou magnetickou 
rezonancí, ukázal například malý pokus 
Craiga Benetta z Kalifornské univerzity, kte-
rý pod „poklop“ dal mrtvého lososa. Ukáza-
lo se, že pokud je přístroj špatně nastavený, 
hluboce zamrazený rybí mozek reagoval 
aktivně například na obrázek bezradného 
číšníka nad vysypaným tácem nebo slavící 
gymnastku. Ve skutečnosti šlo samozřejmě 
o náhodné fyzikální měření. 

Dnes už by se podobná situace neměla 
opakovat, jsou přesvědčeni vědci v oboru. 
Dvě desítky let širokého používání MR ved-
ly ke zlepšení metodiky, hardwaru i softwa-
ru na novou úroveň a poskytly nové mož-
nosti jejího využití. 

T
rojjedinost je vhodný výraz 
pro popis výzkumného cent-
ra „Brains Unlimited“ (tedy zá-
roveň Mozek s.r.o. i Mozek bez 

hranic) na kampusu univerzity v Maas-
trichtu. Pod jednou střechou probíhá ne-
jen univerzitní výuka a vědecká činnost, 
ale funguje tu i inkubátor pro začínají-
cí firmy v oblasti zdravotnictví a všem 
zájemcům otevřené středisko moder-
ních medicínských zobrazovacích metod. 
V něm se k pronájmu vědcům z celého 
světa nabízí kompletní řada moderních 

magnetických rezonancí s bezprecedent-
ním rozlišením i silou. 

Jak napovídá název celého institutu 
„Brains Unlimited“, zájem se tu zaměřuje 
především na nejsložitější lidský orgán. Ve-
doucí ústavu profesor Rainer Goebel s kole-
gy se tu chtějí zaměřit na mapování lidské-
ho mozku v nejmenším detailu, jaký sou-
časná technologie umožňuje. 

Silnější než urychlovač
Největší chloubou zařízení tak je prakticky 
unikátní MR Magnetom firmy Siemens  

 

magnetickým polem o síle 9,4 tesly. I na 
největším světovém urychlovači částic LHC 
pod Ženevou jsou magnety slabší. Zatím 
fungují pouze čtyři funkční přístroje toho-
to typu. První byl uveden do provozu  
v roce 2011 ve výzkumném centru v Jüli-
chu. Siemens je zatím jejich jediným vý-
robcem. „Chtěl jsem ještě silnější přístroj, 
přes 10 tesel, ale v Siemensu mě přesvěd-
čili, že vývoj by trval příliš dlouho, a my se 
chceme pustit do práce hned,“ říká profe-
sor Goebel. A i když v tomto případě ustou-
pil, je na něm vidět, že navždy tomu tak 
nebude. 

Ústav disponuje ještě dvěma celotělovými 
magnetickými rezonancemi firmy  
Siemens: Magnetom Prisma 3T (magnet  
3 tesly) a Magnetom 7T. V obou případech 
jde o zástupce nejlepší současné technolo-
gie s přesnějším a také podstatně rychlej-
ším snímkováním než u předchozích zá-
stupců těchto výkonových řad. V případě 
Magnetomu 7T jde také o jeden z prvních 
exemplářů „sedmiteslové“ řady s aktivním 
stíněním, které zcela zásadním způsobem 
zjednodušuje a zlevňuje instalaci celého 
zařízení a otevírá jeho cestu do běžné kli-
nické praxe. 
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v nizozemském Maastrichtu vzniklo nové centrum pro 
výzkum lidského mozku. Ojedinělé zařízení do něj doda-
la firma Siemens. 

Když si vědci staví bunkr
Příprava výzkumného střediska v Maastrich-
tu nekončí dodávkou skenerů. Pro skenery by-
lo nutné postavit speciální budovu. Při výběru 
místa, architektonického návrhu i konstrukce 
a jejího stínění musely být zohledněny i zdán-
livé drobnosti, jako například pravidelné prů-
jezdy vlaků s nákladem ocelí po nedaleké trati 
či tok blízké řeky Mázy. Homogenní magnetické 
pole v budově zajišťuje stínění z 600 tun oceli, 
která pochází z jediné várky, aby byly zajištěny 
co nejpodobnější magnetické vlastnosti pro ce-
lé stínění. 

Funkční magnetické rezonance v Maastrichtu 
nejsou určeny jen vědcům ze střediska; kapacita 
bude k dispozici každému, kdo bude schopen  
a ochoten uhradit poplatky s jejím užíváním.

″

funkční magnetické rezonance od firmy Siemens slouží jak vědcům z centra pro výzkum mozku, tak i exter-

ním uživatelům.

Neurologové si myslí, že jejich obor už by mohl zvládnout pocho-

pit mozek až na úroveň jednotlivých funkčních prvků důležitých pro 

vznik vědomí, vědomé  i nevědomé rozhodování i řízení základních 

životních funkcí.



pro medicínské účely, tak při vývoji nových 
informačních technologií. Podobný a také 
podobně velký projekt BRAIN se rozběhl i ve 
Spojených státech. (Americký projekt se více 
soustředí na vylepšení technologie sledová-
ní funkce mozku, což je podle Goebela mož-
ná lepší přístup než evropská snaha o simu-
laci jeho funkce.) 

Oba spojuje přesvědčení neurologů, kte-
ří si podobně jako Rainer Goebel myslí, že 
jejich obor už by mohl zvládnout pochopit 
mozek až na úroveň jednotlivých funkčních 
prvků důležitých pro vznik vědomí, vědomé 
i nevědomé rozhodování i řízení základních 
životních funkcí. Zároveň to ovšem považu-
jí za tak gigantický úkol, že podle nich nelze 
uskutečnit jinak než spojením snah řady vý-
zkumných týmů. Zkoumání je však podle 
autorů projektu příliš nesystematické. Jed-
notlivé výzkumné týmy jedou po svých kole-
jích, věnují se třeba stejné problematice a ji-
nou úplně opomíjejí. Projekt by měl umožnit 
efektivní rozdělování práce mezi jednotlivý-
mi týmy a poskytnout jim prostředky a čas, 
aby se jim mohly skutečně věnovat. 

Práce by měla spojit vědce pracující různý-
mi postupy. Na jedné straně specialisty na 
jednotlivé buňky, kteří sledují pohyb che-
mických látek v jednotlivých neuronech  
a mezi nimi, na straně druhé vědce, kteří  
sledují mozek jako celek, mezi něž patří  
i Rainer Goebel. 

Ale existuje naděje, že se oba pohledy za-
čnou přibližovat a nakonec se setkají ně-
kde uprostřed. Patrný je třeba pokrok u 
magnetické rezonance, kterou používají 

v Maastrichtu jako primání metodu: „Zdá 
se, že mozkové buňky s podobnou funk-
cí se sdružují do svazků, jejichž velikost 
je větší než rozlišovací schopnost našich 
nových přístrojů,“ říká optimisticky profe-
sor Goebel. Velikost těchto struktur by se 
měla pohybovat kolem 0,5 až 2 milimetrů, 
což je zhruba hranice rozlišovacích schop-
ností nových generací magnetických rezo-
nancí (pod 0,5 mm). Vědci vědí, že skuteč-
nost bude jistě složitější (struktury nebu-
dou zcela přesně pravidelné, to je v živých 
systémech nepředstavitelné), ale znalost 
funkce malých struktur v mozku je poměr-
ně omezená právě možnostmi dosavadních  
technologií.

Budeme i léčit?
To vše je hudba budoucnosti, magnetická 

rezonance by však mohla pomáhat už nyní, 
myslí si Goebel: „Druhým zásadním směrem 
našeho výzkumu je udělat z magnetické re-
zonance metodu používanou ke klinickým 
zákrokům.“ 

Kromě popisu malých funkčních struktur 
mozku se vědci věnují tedy i práci na apliko-
vaných medicínských problémech (i proto  
v Maastrichtu vznikl také inkubátor). Dou-
fají, že s přesnějšími a lepšími nástroji pro-
hloubí porozumění chorobám, jako je roz-
troušená skleróza či Alzheimerova a Par- 
kinsonova nemoc. Práce by se měla týkat i po- 
pisu  a hledání příčin změn chování a mozko-
vých poruch, například u dyslektiků či paci-
entů s vážnějšími podobami hyperaktivity. 

A dojde dokonce i na medicínské využi-
tí funkční magnetické rezonance v běžné 
klinické praxi. I když jde stále o zobrazova-
cí metodu, Goebel s kolegy (a nejen z Maas-
trichtu) je přesvědčen o tom, že toto zaříze-
ní by mohlo pomoci pacientům s některými 
vážnými problémy formou specifického  
biofeedbacku (tj. metody, kdy technika  
zprostředkovává pacientovi zpětnou vazbu 
o procesech, kterých si sám těžko může být 
vědom, v tomto případě o aktivitě určitých 
mozkových center). 

V tuto chvíli na základě výzkumu Goebelo-
vy skupiny probíhá ve Velké Británii klinic-
ká zkouška u pacientů s depresemi. Protože 
jde samozřejmě o randomizovanou, dvojitě 
slepou studii, nejsou ani průběžné výsledky. 
Ale předchozí práce naznačovaly, že u části 
pacientů s diagnostikovanou depresí se po 
několika sezeních s „biofeedbackem“  
z funkční magnetické rezonance může pro-
jevit dlouhodobé zlepšení. V Brains Unlimi-
ted také pracují na způsobu využití fMR  
u pacientů se sníženými motorickými schop-
nostmi, např. Parkinsonovou chorobou. 

Na základě výzkumu Goebelovy skupiny 
probíhá ve Velké Británii klinická zkouška  
u pacientů s depresemi. Protože jde samo-
zřejmě o randomizovanou, dvojitě slepou 
studii, nejsou ani průběžné výsledky. Ale 
předchozí práce naznačovaly, že u části pa-
cientů s diagnostikovanou depresí se po ně-
kolika sezeních s „biofeedbackem“ z funkční 
magnetické rezonance může projevit dlou-
hodobé zlepšení. 
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Muž, který vám  
chce sahat do hlavy
Obrazně řečeno „rozebrat“ mozek pomocí moderních přístrojů 
na funkční součástky je cílem řady neurologů. a některým nesta-
čí ani to a chtějí ho naučit se stejnými přístroji i trénovat. 

AUTOR: jOSef jaNKŮ
FOTO: arCHiv aUTOra

R
ainer Goebel srší energií a je  
velmi, velmi umanutý muž. Menší  
a podsaditý profesor maastricht-
ské univerzity a jeden z předních 

světových odborníků na funkci mozku si do-
slova vydupal ze země jedno z nejmoderněj-
ších výzkumných středisek v tomto oboru 
na světě. 

Středisko, které se dnes může díky spo-
lupráci s firmou Siemens pyšnit doslova 

unikátní sestavou funkčních magnetických 
rezonancí (fMR) s rekordními vlastnostmi 
(více viz Mozky nad Maasou). Relativně malá 
holandská univerzita se díky Goebelovi sta-
la střediskem, které má na světě doslova jen 
pár konkurentů. 

vidět víc
V současné době tak poznávání mozku 

vstupuje do zcela nové éry, do značné míry 

díky rozvoji zobrazovací techniky (a ruku  
v ruce s tím i počítačů, které dokážou praco-
vat s ohromným množstvím dat shromáždě-
ných těmito metodami). Například i v Maas-
trichtu by se měly podílet na projektu Hu-
man Brain Project, který od Evropské komise 
nedávno získal příslib celkové dotace miliar-
dy eur. Velmi ambiciózní projekt by měl vést 
ke vzniku funkčního modelu lidského moz-
ku v počítači, a tím otevřít nové možnosti jak 

Zásluhou vedoucího ústavu „Brains Unlimited“,  pro-

fesora rainera Goebela, se Maastricht stal středis-

kem výzkumu mozku, kterému může na světě kon-

kurovat jen opravdu pár dalších institucí.  

Při pohledu na krásné barevné mapy „rozsvícených“ oblastí mozku si 

laik vůbec neuvědomí, že se ve skutečnosti dívá na tzv. pravděpodob-

nostní mapy. Magnetická rezonance totiž měří pouze průtoky krve 

mozkem, nikoliv samotnou aktivitu mozku.



však jen těžko ovládal trasu seskoku, byl 
odkázán na směr a sílu větru. Další nevýho-
dou byla vyšší sestupová rychlost, což bylo 
příčinou tvrdých a riskantních přistání. 

Změnu přinesla křídlová konstrukce. Pa-
dák ve tvaru připomínajícím křídlo letadla 
získal lepší manévrovací schopnosti, takže 
i nezkušený začátečník je schopen po krát-
kém výcviku přistát přesně na cíl. Na padák 
stejně jako na křídlo působí vztlaková síla, 
která brzdí rychlost sestupu, a navíc umož-
ňuje klouzavý let vpřed. Jestliže padák lze 
pohodlně ovládat, pak si parašutista  může 
užívat velké „vyhlídkové“ oblouky, točit se  
v malé spirále, a dokonce i letět proti větru. 

Změnil se i materiál. Přírodní hedvábí na-
hradil nylon, který má řadu výhod: je do-
statečně lehký, pevnější a vůbec neplesniví. 
Nejčastěji se kombinuje s polyesterem, kte-
rý je pevný a současně i pružný. 

Zákony aerodynamiky
Letové vlastnosti křídla – klouzavost  

a stabilita – závisí na střihu vrchlíku, počtu 

nosných šňůr, ale i na počtu komor a kaná-
lů, které nafukují padák. Jestliže padáková 
křídla musejí respektovat základní zákony 
aerodynamiky, konstrukcí se příliš neli-
ší. Vrchlík obdélníkového nebo eliptického 
tvaru se skládá z horního a dolního potahu, 
které jsou spojeny žebry. V zadní části je se-
šitý do odtokové hrany, vpředu tvoří křídlo 
náběžná hrana, přes kterou se plní vzdu-
chem. Na bocích jsou stabilizátory, aby brá-
nily oscilaci křídla. 

Když velikost rozhoduje 
Při létání je nejdůležitějším faktorem 

plošné zatížení – hmotnost parašutisty ve 
vztahu k ploše vrchlíku. Standardní veli-
kost je od 7,5 do 18,5 m2. Padáky pro tande-
mové skákání mají plochu zvětšenou až na 
32 m2, protože zatížení bývá mnohem vyšší. 
Ani v tomto případě by však hmotnost ne-
měla přesáhnout 225 kilogramů. Padák vá-
ží 30 kg, pilot okolo 85 kg, takže na pasažéra 
zbývá kolem 110 kilogramů. Plocha vrchlí-
ku ovlivňuje oba hlavní parametry: rychlost 

klesání i rychlost otevření padáku. Zatímco 
větší plocha znamená nižší zatížení, klesá-
ní se zpomaluje, což je velmi příjemné. Pro-
blémem je však delší otevírání a nafouknu-
tí padáku, což může v některých případech 
znamenat riziko. Zvětšení plochy o deseti-
nu zhorší čas otevírání o 10 až 20 %. 

Výběr velikosti padákového křídla je pro 
parašutistu kompromisem. Možná je lepší 
padat větší rychlostí než mít problémy kvů-
li velkému padáku, pokud se nestihl úplně 
otevřít. Ale i pád velkou rychlostí s malým 
padákem může způsobit vážné zranění. 
Zkušení parašutisti doporučují jako lepší 
volbu větší plochu padáku.

Jedním z nejmenších padáků, s nímž se 
parašutistovi podařilo opakovaně bezpeč-
ně přistát, je Icarus VX46 s plochou vrchlí-
ku 4,27 m2. Při seskoku se dosahuje pře-
tížení 3,5G, přičemž běžné hodnoty se 
pohybují mezi 1G až 1,3G. A tak i když se 
skákání otevřelo všem zájemcům, mimo-
řádné výkony zůstaly jen pro odvážlivce  
a profesionály. 

V 
zrušující zážitek je dostupný kaž-
dému. Stačí pár minut instruktá-
že a člověk je připraven na seskok 
s instruktorem. Vývoj padáků do-

spěl do stadia, že si mohou pocit letu vychut-
nat i amatéři bez zdlouhavého a nákladného 
výcviku. 

Při tandemovém seskoku instruktor otevře 
padák ve výšce okolo 1 500 metrů. Dvojice 
klesá tichým, téměř nekonečným prostorem. 
Spoluletec si může vyzkoušet řízení křídla  
a ve výšce 300 metrů nad zemí přejde vše do 
režie profesionála. Náraz při přistání není cí-
tit, odpovídá dopadu z výšky prvního schodu. 

Pětisetleté čekání
První náčrt technologie pro bezpečný pád 

vzduchem se objevil před 500 lety. Leonardo 
da Vinci naskicoval svůj padák kuželového 
tvaru v roce 1483. Pokud byly pochybnosti  
o jeho funkčnosti, vyvrátil je v roce 2000 brit-
ský parašutista Adrian Nicholas. S replikou 
da Vinciho padáku skočil z teplovzdušného 
balonu ve výšce 3 000 metrů a přežil. 

Slovo „parachute“ jako první použil v roce 
1783 Francouz Louis-Sébastien Lenormand. 
Jeho padák se podobal deštníku s průměrem 
4,26 metru a byl ze dřeva a lněné látky. Před-
pona „para“ znamená ve francouzštině „obra-
na proti něčemu“, slovo „chute“ zase „pád“. 

Padáky prošly dynamickým vývojem od 
začátku minulého století, souběžně s rozvo-
jem letectví. Postupem času se všechny prvky 
parašutismu zlepšovaly – od materiálů přes 
vrchlík, jeho balení až po techniku samotné-
ho pádu a přistávání.

Z kruhu na křídlo
Během druhé světové války došlo k masiv-

nímu nasazení výsadkových jednotek a po 
skončení bojů to byli bývalí vojenští parašu-
tisté, kteří pokračovali se skákáním i v civi-
lu. Podstatnou měrou se zasloužili o rozvoj 
parašutismu.

V polovině 20. století se udály velké změny  
i v konstrukci padáků – do té doby dominoval 
kruhový padák, který vycházel v podstatě z 
původních historických návrhů. Parašutista 

výskok je jedním z nejhezčích momentů – je vstu-
pem do nového, nepoznaného  světa. ale i následu-
jící volný pád stojí za to. Máte pocit, že se vznáší-
te jako ve stavu beztíže. Přitom letíte vzduchem 
rychlostí přes 200 kilometrů za hodinu. 

Obrana proti pádu
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O
d rozhodnutí OSN o postavení 
energeticky úspornějšího síd-
la po jeho dokončení v únoru 
letošního roku uplynulo 14 let. 

Dánská vláda z několika lokalit vhodných 
pro výstavbu vybrala přes 20 let nepouží-
vanou část přístavu. Novou šestipodlaž-
ní budovu téměř na konci Mramorového 
mola (Marmormolen) v Jižním svobod-
ném přístavu (Søndre Frihavn) si prona-
jala od konsorcia tří majitelů a předala ji 
OSN k užívání.

Schodiště v klavírní černi
Osm hvězdicovitých výběžků avizuje 

počet agentur sídlících v UN City (Forene-
de Nationer Byen). Zároveň symbolizuje 
celosvětovou aktivitu OSN. V Dánsku jako 
cyklistické velmoci osmicípý útvar vní-
mají navíc i jako výplet kola bicyklu. 

Vnější barevností se stavba přizpůso-
bila okolí. Dolní část z cortenové oceli 

připomíná molo, vysunutá poschodí ze 
skla a bílého hliníku zase lodě kotvící  
v okolí.

Srdcem budovy je atrium zaplavené 
světlem z proskleného stropu. Rozvíjí 
koncepci dánské modernistické klasiky, 
městské haly v Aarhusu od Arneho  
Jacobsena a Erika Møllera (1941). 

Nejstarší dánské noviny Berlingske 
uznale přirovnaly čerň vnějšího pláště 
budovy z lakovaných desek MDF ke kla-
vírnímu křídlu. Dubová dýha na rubové 
straně, břidlicová podlaha a bílý 8,5 m 
dlouhý recepční pult z corianu dotvářejí 
reprezentační prostor. 

Zmlkne symbol za věží?
Ještě nedokončenému UN City udělila 

Evropská komise spolu se dvěma dalšími 
administrativními budovami, Dolnora-
kouským domem v Kremse a Uarbe 5 ve 
stockholmské čtvrti Solna, cenu Zelená 

budova (Green Building Award 2012). Po 
dokončení získala také prestižní certifi-
kát LEED Platinum.

UN City je jedna z prvních staveb nové 
čtvrti. Budova s vynikajícími ekologický-
mi parametry, ve které pracují lidé z více 
než sta zemí, je považována za důležitou 
etapu úpravy přímořské části Kodaně, 
která se provádí od roku 1992. 

Projekt nového využití Mramorového 
mola vytvořil autor UN City, kodaňský 
ateliér 3XN, který projektoval také ter-
minál DFDS, kam kolem UN City zajíždě-
jí trajekty. 

Na Mramorovém molu však Kodaň plá-
nuje vybudovat i LM Project, dvojici věží 
(98 a 113 m) od amerického architekta 
Stevena Holla. Jedna věž by tak stála hned 
vedle UN City, oddělená pouze úzkým ka-
nálem, a zakryla by ji od moře z východu 
a severu. Podle návrhu mají být věže ve 
výšce 65 m spojeny mostem. 

Symbol nad přístavem 
AUTOR: Karol Klanic
FOTO: aDaM MørK; 3xN
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Budova UN City stojí v Kodani na umělém ostrově úžiny 
øresund. Z hlediska velikosti je po sídlech OSN v New 
yorku, Ženevě, Římě, vídni a Paříži na šestém místě. 



Letos uplynulo právě 111 let od elekt-
rifikace zámku Lednice. Elektřinu sem 
za použití revolučního řešení zavedla 
tehdejší společnost Siemens. Po letech 
se společnost Siemens na zámek opět 
vrátila, aby umožnila rekonstrukci roz-
vodny z roku 1903 a transformační sta-
nice z roku 1911. Na opravy a renovaci 
přispěla částkou přesahující dvě stě ti-
síc Kč. Transformační stanici  
i původní elektroinstalační prvky nyní 
uvidí i návštěvníci zámku –  obě části 
se totiž stávají součástí prohlídkového 
okruhu.

Kompletní elektrifikace zámku Ledni-
ce byla zrealizována na začátku dvacá-
tého století – v letech 1901 až 1903. Ná-
ročnou zakázkou byla pověřena firma 
Siemens Schuckert, která elektrifika-
ci vyprojektovala, dodala veškeré elek-
troinstalační komponenty a nakonec 

elektrický proud do zámku i přived-
la. Dodávky proudu byly vedeny dálko-
vě přes podzemní kabel na vzdálenost 
17 kilometrů, což bylo na tehdejší dobu 
velmi inovativní řešení, které bylo ta-
ké citlivé vůči zámku samotnému i je-
ho okolí. Krásné panorama novogotické 
stavby tak nenarušily sloupy elektrické-
ho vedení.

Renovace se týkala transformační sta-
nice a rozvodny – vypínačů, světel  
a kabelů.  Renovovaná část elektroin-
stalace byla dokonce osazena původní-
mi komponenty značky Siemens Halske 
a Siemens Schuckert. Náklady na rekon-
strukční práce části elektrosoustavy 
pokryl příspěvek společnosti Siemens 
v celkové výši 230 000 Kč, další úpravy 
byly provedeny ve spolupráci s Národ-
ním památkovým ústavem. Samotná re-
novace trvala tři měsíce. 

poDpora renovace leDnického zámku
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Společnost Siemens úspěšně vstoupí na 
americký trh s dieselelektrickými lokomo-
tivami. Získala totiž objednávku na dodání 
32 lokomotiv v hodnotě 225 milionů dolarů. 

Lokomotivy, které dosahují rychlosti 200  
kilometrů za hodinu, budou přepravovat 
cestující po středozápadu Spojených států 
amerických a podél západního pobřeží.  

ÚPMD slaví stovku, Siemens 
pomáhá s úsporami

Ústav pro péči o matku a dítě v pražském 
Podolí letos slaví sto let od svého založe-
ní. Současně uplynulo také deset let od 
doby, kdy společnost Siemens v areálu to-
hoto špičkového zdravotnického zařízení 
zrealizovala první projekt metodou Ener-

gy Performance Contracting (EPC), jehož 
cílem bylo zavést energeticky úsporná 
opatření a dosáhnout tak snížení nákla-
dů na energii a ostatní provoz. Energetic-
ky efektivní tepelné hospodářství insta-
lované v první etapě je stále plně funkční, 
a proto je také další rekonstrukce areálu 
prováděna metodou EPC. Druhá etapa mo-
dernizace areálu spočívá v instalaci dvou 
kogeneračních jednotek, jednoho nového 
kondenzačního kotle, nového chladicího 
stroje, vylepšení systému měření a regu-
lace, výměně části vnitřního osvětlení  
a dalších technologických opatřeních. 

V pátek 16. května se uskutečnil Meziná-
rodní dobrovolnický den Give & Gain, do 
kterého se v České republice zapojilo 28 fi-
rem s osmi sty dobrovolníky. Ti pomáhali  
v 70 veřejně prospěšných organizacích.  
Více než 20 % všech dobrovolníků tvořili  
zaměstnanci společnosti Siemens.  
Do 28 neziskových organizací se vydalo po-
máhat 170 dobrovolníků ze šesti lokalit  
- Prahy, Brna, Ostravy, Letohradu a Mohel-
nice. Zaměstnanci Siemens se kromě sa-
motné dobrovolné práce podílejí také na 
výběru jednotlivých sdružení a na organi-
zaci jednotlivých aktivit. Dobrovolnictví je 
jedním z benefitů, které společnost Sie-
mens svým zaměstnancům nabízí. Každý 
tak může strávit pomocí v neziskové orga-
nizaci dva pracovní dny v roce. 

Za svůj přístup k zaměstnancům i svému 
okolí byla společnost Siemens v loňském 
roce oceněna tituly TOP odpovědná velká 
firma a Společnost přátelská rodině.

Směrem na západ Spojených států amerických

Stovky jeřábových motorů z Česka pro Singapur 

více než 20 % dobrovolníků 
je ze společnosti Siemens

angiologické zařízení  
pro vojenskou nemocnici

Český výrobní závod společnosti  
Siemens se sídlem v Mohelnici získal od 
firmy MC Cranes Holandsko objednávku 
na stovky jeřábových motorů pro pro-
jekt PSA Singapore, který se zaměřuje na 
technologické vybavení automatického 

překladiště pro kontejnery. Na jeden  
jeřáb je potřeba až 25 elektromotorů.  
V první fázi mohelnický výrobní závod 
dodal motory pro 22 jeřábů, do roku 
2015 by však měl dodat motory zhruba 
pro 200 jeřábů. 

Čestné uznání za vysokonapěťový roz-
vadeč 8DJH Compact získala společnost 
Siemens v soutěži Zlatý Amper, která se 
uskutečnila v rámci letošního ročníku 
mezinárodního veletrhu elektrotechni-
ky a elektroniky Amper. Desetičlenná 
soutěžní porota na plynem izolovaném 
rozvaděči ocenila zejména minimální 

požadavky na zastavěnou plochu v po-
měru k rozsáhlé nabídce funkcí, provoz-
ní spolehlivost, hospodárnost a snad-
nou obsluhu. Rozvaděč je vhodný pro 
síťové stanice všech typů a využitím ši-
rokého spektra možností doplňkové vý-
bavy splňuje veškeré požadavky provo-
zu a řízení moderních vn sítí. 

Práce v Počeradech 
dokončeny

Siemens úspěšně dokončil práce na paro-
plynovém zdroji Počerady, který je prvním 
projektem společnosti ČEZ svého druhu  
v České republice. Siemens se postaral  
o dodávku a instalaci dvou GTG setů, které 
se skládají z plynové turbíny, generátoru  
a příslušenství. Instalace byla v Počeradech 
zahájena v únoru 2012, přesně o rok poz-
ději byla zapálena první turbína a v listopa-
du 2013 se uskutečnila garanční měření na 
obou turbosetech. Do začátku dubna letoš-
ního roku byly dokončeny zkoušky celého 
paroplynového zdroje.

V Ústřední vojenské nemocnici v Praze byla 
slavnostně otevřena Arytmologická jednot-
ka Interní kliniky. Nový úsek vybavil  
Siemens přístrojem Artis Zee Floor. Jedná 
se o moderní rentgenové zařízení s přímou 
digitalizací obrazu, které je určeno pro in-
tervenční kardiologii – v tomto případě 
elektrofyziologické zákroky. Přístroj zobra-
zuje srdce ve formátu 3D a disponuje tech-
nologií pro CT zobrazení srdce. Součástí za-
řízení je také velkoplošná LCD obrazovka  
s úhlopříčkou 56 palců. 

  Úspěch v soutěži Zlatý amper
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www.siemens.cz

Siemens byl vyhlášen nejodpovědnější velkou firmou 
v České republice. V desátém jubilejním ročníku o tom 
rozhodla nezávislá odborná porota soutěže TOP 
odpovědná firma.

Soutěž organizuje platforma Byznys pro společnost. 
Rozhodujícím kritériem pro výběr je kvalita strategie, 
inovativnost projektů a systematický přístup, nikoliv
velikost firmy nebo výše finanční podpory či investice.

voj

árcovství
pojování zaměstnanců recyklace

výzkum
povědné 

podnikání
pp

vývo

dobrovolnictví
spolupráce s dodavateli

ů

otevřená komunikace
ýp

ansparentnost
pojo ánípojo ání

dobrovolnictv

ekologie

kl
e vývoj

ptví otv odpctvíd
os

stvt
brov

jvo spývý
te

ý
otevřee
oln
o

nicol ic ovědn

práce se
omná kj

stt
v

noo
vvvývojtvtv

ostost
tvtvtvtvsttststt á koá koá koá kos dodavateli

áá
ná koná koá koá k

vv zododvívíbrobrobrobrobalancebrobro poovv vpopovívívíí ěěíí vodpodpíí vědvědvědvědědnědnědnědn

práceprácerácrác

ttvtvvvvv
e s e sece se s

l

ec
í

ee
ee

vvověověovvovov

cececcc
oo

ová
nílnln

otot

od

ý
o

od
po

vě
dn

ý

lnilni
oteote

ílnnln

sp
ol

up
rá

c

evevsp
ol

up
rá

ce
 s

 nicnic
evev

í

vzd
ělá

ní

tevtevttt

dob

l

dobro
volol

ee
eko

lo
gie

vojojsps
evřevřespevev eře

re
cy

kla
ce

sposp
řřo

sp
řř

dnndninininnlnlnlnln cc

an
sp

aicic
řř

e 
s 

e 
s

ici
iřř

vý
m

ýzkum
cc
ee

pp

cciciciii
v

j

vv
j

vovovovoý
gie

logie

ýý
vývoj
tt

odd

ve
rjjkokojjssrrsskkss
vvvvvvoo
spsp
vřvř

pppppp

eekologie
rrbrbrbrb
tvtvtvtvvvttssssststtssststttstss

ssososssosos

joooo
vvvvvv

ctttvtvtttvtvvtttt
kokokookokokomomom

Siemens je nejodpovědnější 
firma
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